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ANO A          26.02.2017  - 

  

 
------------------------------------------------------------------------
--- Painel Azuleijos:                                                       92, 
558,00 Arrematações ( Divino Espirito Santo )     
9,667.78                                                       

Um sincero agradecimento aos Presidentes e Comissão, a 
todos aqueles que colaboraram e ajudaram !     Obrigado   

ANIV. de FALECIMENTO: 27 Fev. A 05 de Março de 
2017                      Nesta semana faz anos que partiram 
para o Pai:                        †Ligia Pacheco;† 1985 Maria dos 
Anjos Vidal; † 1988 Mariana Raposo;  † 1996 Alvaro Marques 
Oliveira Junior; † 1996 Antonio Raposo de Sousa; † 1998 
Humberto Soares Cabral; † 2004 Maria Madalena Meireles; † 

2006 João Carlos de Sousa;  Rezaremos por Eles na 
Eucaristia das          10 am, no dia  05.02.2017 

Sb. 5.30pm = 7o dia:     Antonio Julio da Costa Almeida

Domingo 05 de Março de 2017  :  10 am – Eucaristia 

Semana  de  05 a 12  de Março de  2017              

2f –  6  pm  =  Marilia Castro; Odilia Bento Raposo;  † Ant. 
Almeida                                                                              

3f  – 6pm =  Manuel Costa,p;  Antonio e Ana Moniz; Mario 
Castro

4f   – 8.30 am  = Domingos Pereira; Acção de graças,p. Rosa 
Pires;                                                                          

Adoração do SS.mo Sacramento 9 am /  9 pm              
6.pm   =  7º dia: Jose Arruda,p. Maria de Lurdes Raposo     
5f  -  6.pm =   Germana Pacheco;  Pais e Ss ,p. Ant. Valente 
,Esp.;   † Mario Castro  Ensaio                                            

6f . 6 pm= Jose Marques Oliveira, Maria do Ceu 
Ferreira; Armindo, Maria Jose,Paulo                                 
Via – Sacra 

Sábado   11 de Março de 2017                            
Sb. 9 am  =  Familiares Falecidos,p. Nelson , Rosa Silva; 
Manuel Lopes Neves,Ps, Ss, Familia,                                      

Sb. 5.30 pm =   Luis Pacheco ; Joaquim Bastos; Jacinto e 
Beatriz Calouro; Mario Castro

Domingo  12   de  Março  de 2017                     
1 0 am  =  Eucaristia    Ethan Bulhão,p. Pilato                       
ANIV. de FALECIMENTO: 27 Fev. A 05 de Março de
2017                      Nesta semana faz anos que partiram
para o Pai:                        † 1982 Lidia Moniz Viveiros; † 
1982 John Sá; † 1982 Elias Soares Cardoso; † 1985 Maria dos 
Anjos Vidal; † 1987 Joaquim Bastos; † 1988 Andrew Joseph 
Melo; † 1988 Luis Pacheco; † 1991 Maria Viveiros; † 1998 
Humberto Soares Cabral; † 2004 Maria Madalena Meireles; † 
2006 João Carlos de Sousa; † 2007 Ana  Emilia Pereira; † 
2009 Doliria Melo;              † 2013 Ligia Pacheco Botelho;  † 
2013 Manuel Pedro Silva; †2014  Marilia Nunes P. R. Castro; 
†Germano Pacheco; Rezaremos por Eles na Eucaristia das 
10 am, no dia  12.02.2017 

Estimados Irmãos!
Seja para sempre Louvada, a Vida, Paixão, Morte e 
Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo!

Com a humildade típica do Romeiro, apresentamos 
algumas sugestões:

• Imbuir de espírito e sentimentos cristãos, em 
obediência e humildade, todas as nossas ações, como 
Romeiros e como Rancho.

• Fomentar uma boa preparação espiritual, e não só 
dos canticos,  em todos os Irmãos, para as nossas 
Romarias, contribuindo assim para uma Santa 
Caminhada e para a vida de cada um e dos que nos 
rodeiam;

• Promover o intercâmbio entre os Romeiros de 
todos os Ranchos, nas preparações, assim como 
convidando irmãos e irmãs, a intervirem nas mesmas, 
enriquecendo-as com as suas partilhas e 
conhecimentos. O grupo coordenador disponibiliza-se
a colaborar.

• Solicitar a presença do Pároco, na preparação 
catequética/doutrinal de todos os nossos ranchos.

• Que a Caminhada Espiritual seja e ative a 
capacidade e vontade, de sermos testemunhos vivos, 
como Cristãos e Homens renovados, na nossa 
sociedade.

• Sejamos Romeiros Ecológicos, respeitando a 
natureza, como obra prima da criação divina, 
deixando nos trilhos e caminhos como única pegada, 
a nossa Oração.                                                                     
• Devemos ser comedidos em palavras, discretos e 
humildes, nos nossos desejos e vontades ;                      

nas refeições, encontros de famílias, sendo sempre 
exigentes connosco e tolerantes com todos os outros.

• Privilegiar sempre a Oração conjunta e em voz alta, 
sendo féis e cumpridores, de todas as orações 
Pedidas.                                                                                  
• Fazer da Caminhada, a nossa Renovação, para 
enfrentarmos com Alegria, Partilha e Retidão a  
Romaria da Vida

O Grupo Coordenador dos Romeiros da Diocese de 
Angra 

CREDO                                          

Creio em um só Deus Pai todo-poderoso, criador do 
céu e da terra de todas as coisas visíveis e invisíveis.  

Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito 
de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos; 
Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus 
verdadeiro; gerado, não criado, consubstancial ao 
Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. E por nós, 
homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se 
encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem 
Maria, e se fez homem. Também por nós foi 
crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi 
sepultado.                                                                             
Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e
subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai.     
E de novo há de vir, em sua glória, para julgar os 
vivos e os mortos; e o seu reino não terá fim.

Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e 
procede do Pai e do Filho; e com o Pai e o Filho é 
adorado e glorificado: Ele falou pelos profetas.

Creio na Igreja, una, santa, católica e apóstolica. 
Professo um só batismo para a remissão dos 
pecados.  E espero a ressurreição dos mortos e vida 
do mundo que há de vir.  Amém. 

http://www.fatimakingston.com/


Comissão das Festas do 
Senhor Santo Cristo dos 
Milagres 

 Sendo a  Festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres 
uma das mais importantes da nossa Paroquia, 
sobretudo  e para alem de outros aspectos, pelo 
facto de recebermos tantos devotos do Senhor Santo
Cristo e amigos,

Venho hoje apelar à generosidade de um casal ou de 
vários casais para presidirem, assumirem a 
responsabilidade de coordenar o projecto das festas 
do Senhor Santo Cristo dos Milagres.

Rezo a Deus que neste tempo quaresmal o Senhor da
Paixão e Morte por nós, nos ajude a ultrapassar esta 
dificuldade.

Temos tido a graça de muita colaboração e ajuda, em
todas as Comissões, falta alguem coordenador, que 
seja capaz de agregar amizades, fazer convites em 
nome do Senhor Santo Cristo dos Milagres. 
Os católicos não praticantes e aqueles que por diversas 
razões estão afastados da Igreja têm um convite especial 
do Papa Francisco para “voltar para casa” neste tempo de 

Quaresma, um momento especial para a conversão e a 
reconciliação.                                                                          
“Com muita frequência as pessoas têm medo de voltar 
para a Igreja ou para o sacramento da Confissão porque 
sentem que, como estiveram fora por muito tempo, não 
podem mais voltar”, afirma o Pe. Geno Sylva, encarregado 
da seção em inglês do Pontifício Conselho para a Nova 
Evangelização.                                                                         
“Esta iniciativa fará com que as pessoas saibam que nunca 
é muito tarde e que sempre há a possibilidade de voltar”, 
disse o sacerdote ao Grupo ACI em Roma.

Agenda : Quaresma

Todas as Quartas - feiras,  adoração do SS.mo 
Sacramento                                   9 am – 9 pm                  

Sextas- feiras  - Depois da Eucaristia:  Via-
Sacra                                                                                      
19. 03. 2017  - Domingo da Alegria – Familias que 
perderam filhos

02.04.2017 – Romaria a Hamilton !                                
08.04.2017 – Romaria em kingston ( ? }  -  RAMOS 
09.04.2017 – Domingo de Ramos.                                
Confissões todas as semanas ( quintas, sextas e 
sabados)                                                            
13.04.2017 – Quinta – feira SANTA: Lava-pés     
14.04.2017 -  Sexta –feira SANTA : Adoração da Cruz  
15.04.2017 -  Sábado Santo – Lume novo

16.04.2017 – PASCOA -  Benção das Casas;                    

visita pascaL

 LEITURA I Gen 2, 7-9; 3, 1-7: Leitura do Livro do 
Génesis O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, 
insuflou em suas narinas um sopro de vida, e o homem 
tornou-se um ser vivo. Depois, o Senhor Deus plantou um 
jardim no Éden, a oriente, e nele colocou o homem que 
tinha formado. Fez nascer na terra toda a espécie de 
árvores, de frutos agradáveis à vista e bons para comer, 
entre as quais a árvore da vida, no meio do jardim, e a 
árvore da ciência do bem e do mal. Ora, a serpente era o 
mais astucioso de todos os animais dos campos que o 
Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: «É verdade 
que Deus vos disse: ‘Não podeis comer o fruto de 
nenhuma árvore do jardim’?». A mulher respondeu: 
«Podemos comer o fruto das árvores do jardim; mas, 
quanto ao fruto da árvore que está no meio do jardim, 
Deus avisou-nos: ‘Não podeis comer dele nem tocar-lhe, 
senão morrereis’». A serpente replicou à mulher: «De 
maneira nenhuma! Não morrereis. Mas Deus sabe que, no 
dia em que o comerdes, abrir-se-ão os vossos olhos e 
sereis como deuses, ficando a conhecer o bem e o mal». A 
mulher viu então que o fruto da árvore era bom para 
comer e agradável à vista, e precioso para esclarecer a 
inteligência. Colheu fruto da árvore e comeu; depois deu-o 
ao marido, que comeu juntamente com ela. Abriram-se 
então os seus olhos e compreenderam que estavam 
despidos. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e 
cingiram os rins com elas. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 50: Pecámos, Senhor: 
tende compaixão de nós.                                                   
1. Compadecei-Vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade,/ 
pela vossa grande misericórdia, /apagai os meus pecados./ 
Lavai-me de toda a iniquidade/ e purificai-me de todas as 
faltas.                                                                                               
2. Porque eu reconheço os meus pecados/ e tenho sempre 
diante de mim as minhas culpas./ Pequei contra Vós, só 
contra Vós,/ e fiz o mal diante dos vossos olhos. 3. Criai 
em mim, ó Deus, um coração puro/ e fazei nascer dentro 
de mim um espírito firme./ Não queirais repelir-me da 
vossa presença/ e não retireis de mim o vosso espírito de 
santidade.

LEITURA II Rom 5, 12.17-19: Leitura da Epístola do 
apóstolo São Paulo aos Romanos                                     
Irmãos: Assim como por um só homem entrou o pecado no
mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte 

atingiu todos os homens, porque todos pecaram. Se a 
morte reinou pelo pecado de um só homem, com muito 
mais razão, aqueles que recebem com abundância a graça 
e o dom da justiça, reinarão na vida por meio de um só, 
Jesus Cristo. Porque, assim como pelo pecado de um só, 
veio para todos os homens a condenação, assim também, 
pela obra de justiça de um só, virá para todos a justificação
que dá a vida. De facto, como pela desobediência de um só
homem, todos se tornaram pecadores, assim também, 
pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Palavra
do Senhor.

EVANGELHO Mt 4, 1-11: Evangelho de Nosso Senhor 
Jesus Cristo segundo São Mateus                                     
Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao 
deserto, a fim de ser tentado pelo Diabo. Jejuou quarenta 
dias e quarenta noites e, por fim, teve fome. O tentador 
aproximou-se e disse-lhe: «Se és Filho de Deus, diz a estas 
pedras que se transformem em pães». Jesus respondeu-
lhe: «Está escrito: ‘Nem só de pão vive o homem, mas de 
toda a palavra que sai da boca de Deus’». Então o Diabo 
conduziu-O à cidade santa, levou-O ao pináculo do templo 
e disse-Lhe: «Se és Filho de Deus, lança-Te daqui abaixo, 
pois está escrito: ‘Deus mandará aos seus Anjos que te 
recebam nas suas mãos, para que não tropeces em alguma
pedra’». Respondeu-lhe Jesus: «Também está escrito: ‘Não 
tentarás o Senhor teu Deus’». De novo o Diabo O levou 
consigo a um monte muito alto, mostrou-Lhe todos os 
reinos do mundo e a sua glória, e disse-Lhe: «Tudo isto Te 
darei, se, prostrado, me adorares». Respondeu-lhe Jesus: 
«Vai-te, Satanás, porque está escrito: ‘Adorarás o Senhor 
teu Deus e só a Ele prestarás culto’». Então o Diabo deixou-
O e aproximaram-se os Anjos e serviram-n'O.  Palavra da 
salvação. 
____________________________________________
__ANIVERSARIOS DE BATISMO:  Nesta Semana : de  06
a 12  de Março de 2017 receberam o Batismo na 
nossa  Igreja     ( Our lady of Fatima ): 07. James 
Anthony da Silva; 06. Alexander Neil Abreu do Rego; 
07. Savannah Renay Medley; 09. Amanda Kriste 
Bettencourt; Michael Paul Raposo;12. Stephanie 
Malym Arruda; Marisa Pacheco Lemos 
Cardoso;;Eucaristia  Sunday:     10 am  - 12 .03.2017    
____________________________________________
__     Leitores:  11 e  12 de Março  de 2017                     



Sab 5.30 pm =    Celeste Neves / Saulina almeida          
Domingo  10 am  =  Paula Campbel /   Rosalina Rolo 
Ingles:  Maria Lima / Marilia Borges                                  

------------------------------------------------
--

FIRST READING (Genesis 2.7-9,; 3.1-7) A Reading from the 
book of Genesis

The  LORD God formed man from the dust of the ground,
and breathed into his nostrils the breath of life; and the
man became a living being.   And the  LORD God planted a
garden in  Eden,  in  the east;  and  there  he put  the  man
whom he had formed.       Out of the ground the Lord God
mad grow every tree that is pleasant to the sight and good
for food, the tree of life also in the midst of the garden,
and the tree of the knowledge of good and evil.   And the
LORD God  commanded the man,  “You may freely  eat  of
every tree of the garden;   but of the tree of the knowledge
of good and evil you shall not eat, for in the day that you
eat of it you shall die.”      Then the LORD God said, “It is not
good  that  the  man should  be  alone;  I  will  make  him  a
helper as his partner.”   And the man and his wife were
both naked, and were not ashamed.   Now the serpent was
more crafty than any other wild animal that the LORD God
had made. He said to the woman, “Did God say, ‘You shall
not eat from any tree in the garden’?”  The woman said to
the serpent, “We may eat of the fruit of the trees in the
garden;  but God said, ‘You shall not eat of the fruit of the
tree that is in the middle of the garden, nor shall you touch
it, or you shall die.’“   But the serpent said to the woman,
“You will not die; for God knows that when you eat of it
your  eyes  will  be  opened,  and  you  will  be  like  God,
knowing good and evil.”
So when the woman saw that the tree was good for food,
and that it was a delight to the eyes, and that the tree was
to be desired to make one wise, she took of its fruit and
ate; and she also gave some to her husband, who was with
her, and he ate.   Then the eyes of both were opened, and
they knew that they were naked; and they sewed fig leaves
together and made loincloths for themselves. The word of
the Lord   R. Thanks be to God.

RESPONSORIAL PSALM  R.  Have mercy, O Lord, for we 
have sinned.
1.Have mercy on me, O God, /according to your steadfast
love; /  according to your abundant mercy / blot out my
transgressions. / Wash me thoroughly from my iniquity, 
and cleanse me from my sin.  R.
2. For I know my transgressions, / and my sin is ever before

me.  /Against you, you alone, have I  sinned, /  and done
what is evil in your sight.   R.

SECOND READING  (Romans 5:12-19)
A reading from the first Letter of Saint Paul to the 
Romans.       Brothers and sister:  Just as sin came into the 
world through one man, and death came through sin, and 
so death spread to all because all have sinned.
Sin was indeed in the world before the law, but sin is not
reckoned when there is no law.  
Yet death exercised dominion from Adam to Moses, even
over those whose sins were not like the transgression of
Adam, who is a type of the one who was to come.   
But the free gift is not like the trespass. For if the many
died through the one man’s  trespass,  much more surely
have the grace of God and the free gift in the grace of the
one man, Jesus Christ, abounded for the many.    And the
free gift is not like the effect of the one man’s sin. For the
judgment  following one trespass  brought  condemnation,
but  the  free  gift  following  many  trespasses  brings
justification.   If, because of the one man’s trespass, death
exercised dominion through that one, much more surely
will those who receive the abundance of grace and the free
gift of righteousness exercise dominion in life through the
one  man,  Jesus  Christ.     Therefore  just  as  one  man’s
trespass led to condemnation for all people, so one man’s
act  of  righteousness leads to  justification and life  for all
people.   For  just  as  by  the one man’s  disobedience the
many were made sinners, so by the one man’s obedience
the many will be made righteous.   -The word of the Lord.
R. Thanks be to God.

GOSPEL (Matthew 4:1-11)  A reading from the holy Gospel
according  to  Matthew
Jesus was led up by the Spirit  into the wilderness to be
tempted by the devil.  He fasted forty days and forty nights,
and afterwards he was famished.   The tempter came and
said to him, “If you are the Son of God, command these
stones to become loaves of bread.”  But he answered, “It is
written, ‘Man does not live by bread alone, but by every
word that comes from the mouth of God.’”   Then the devil
took him to the holy city and placed him on the pinnacle of
the  temple,  saying  to  him,  “If  you  are  the  Son  of  God,
throw yourself down; for it is written, ‘He will command his
angels concerning you,’ and ‘On their hands they will bear
you  up,  so  that  you  will  not  dash  your  foot  against  a
stone.’”  Jesus said to him, “Again it is written, ‘Do not put
the Lord your God to the test.’”    Again, the devil took him

to
a very high mountain and showed him all the kingdoms of
the world  and their  splendour;  and he said  to  him,  “All
these I will give you, if you will fall down and worship me.”
Jesus said to him, “Away with you, Satan! for it is written,
‘Worship the Lord your God, and serve only him.’”    Then
the devil left him, and suddenly angels came and waited on
him. -- The Gospel of the Lord.    R. Praise to you, Lord
Jesus Christ.


	A reading from the first Letter of Saint Paul to the Romans. Brothers and sister: Just as sin came into the world through one man, and death came through sin, and so death spread to all because all have sinned.

