
OUR LADY of  FATIMA PARISH

588 Division Street,Kingston,ON, K7k   4B6

Telefone: 1 315 370 1356 ( sacerdote).  
www.fatimakingston.com          

ANO A   11.12.2016         ADVENTO - Alegria

Ofertas para obras :   74, 978,00  

Festa de S. Martinho                                                    
10,441.25 Comissão de Nossa Senhora de Fátima                  
Um sincero agradecimento aos presidentes, Comissão a 
todos aqueles que colaboraram e ajudaram !     
Obrigado                                                      

ANIV. de FALECIMENTO :    05 a 11 de  Dez.   de 2016   :       
Nesta semana faz anos que partiram para a casa do Pai:  

Victoriano Ponte; † Maria Leandres Braga; † 1987 
Angelina Botelho Bulhões; † 1988 Manuel Duarte; † 
1990 Manuel Sousa Amaral;† 1998 Emilia de Jesus;  †
1999 Maria Julia da Costa; † 2000 Manuel Araújo 
Medeiros;† 2004 Jose de Sousa Borges; † 2010 Nuno 
do Rego; Rezaremos por Eles na Eucaristia das  10 am, no dia  
11.12.2016  

5. 30  pm =  Francisco Silva,p. Aldina Raposo; Laureno 
Braga,p. Esposa;  † Genoveva Barbosa

Domingo    11 de  Dezembro de 2016  :                           
10 am – Eucaristia - Domingo da alegria                         

                                                                            

Semana      12 a 18 de Dez. de  2016                       
2f –  7  pm  =     7o dia : Ludovina Dias,p. Regina Vicente e 
Fam.                                                                                                      

3f  – 6pm =    Antonio da Costa Almeida;    Acção de 

Graças a Sta Luzia; † Genoveva Barbosa                            
Oração do Grupo da Mensagem de Fátima.

4f   - 8.30 am= Eddison e W. Wagar ; Artur, Joana Vaz,Filhos,
Netos; † Maria Cordeiro                                                                    

Adoração do SS.mo Sacramento 9 am /  até 9 pm        
6pm =     José Branco JUnior; Antonio Silva, Ana Bruno, Paulo; 
Manuel Pedro

5f  -  6.pm   = Não há Eucaristia!                                                       

6f . 6 pm= Horacio, Marcia Pavão e Familiares; Antonio 
Oliveira, Fam.; Defuntos de Manuel Pinho e Esposa

Sábado   17 de  Dezembro de 2016                                  
Sb. 9 am=  Adelino Cardoso ; Fernando Matos,Pais; † Tony 
Santos

Sb. 5.30  pm = 7o dia = Mario Bernardo Pacheco Castro

Domingo  18 de Dezembro  de 2016                                
4º Domingo Advento   Festa de Natal das Crianças.     
11 am  =  Eucaristia                              
ANIV. de FALECIMENTO :    12 a 18 de  Dez.   de 2016   :       
Nesta semana faz anos que partiram para a casa do Pai:  
Eduardo Bastos; †  1985 Maria Cabral;    † 1987 Adelino 
Sousa                           † 1995 António A. Cordeiro;  †  1998 
Emilia de Jesus;                 † Leonel da Silva Sousa;  † 2001 
Eliza da Ponte da Silva;                     † 2001 Manuel Maria 
Marques de Oliveira;  † 2012 Horacio Sousa Pavão;           
Rezaremos por Eles na Eucaristia das  10 am, no dia  18.12.2016  

Painel de Azuleijos 
Com o painel de azuleijos a construir para o 
aniversário das aparições de Nossa Senhora em 
Fatima:  o Centenário, os 100 anos , será um marco 
muito importante da nossa Comunidade.

Obrigado a todas as Familias que tem contribuido 
para as obras - painel. 

Gostariamos muito de ver no painel, o nome de todas 
as Familias dos portugueses residentes em Kingston. 
Mesmo aquelas que já faleceram e não tem familia 
em Kingston. A comunidade terá muito gosto em 
assumir esse encargo. 

Gostariamos que fosse um sinal da nossa UNIDADE.  
Não desejamos perder esta oportunidade.                     

Ajudem-nos a espalhar a mensagem.

Todos são bem vindos.... somos convidados, todas as 

Familias, a olharem para o futuro. A comunidade 
tem tantos aspectos positivos de que nos 
devemos orgulhar.  Obrigado 

Contacte:                  

Antonio Matias, Antonio Cordeiro, Antonio Mendes, 
Antonio Pereira, Antonio Martins,                                
Eusebio Massa, Fernando Martins,                                  
João Mauricio, João Bastos, José Raposo,                      
Manuel Freitas, Mike Borges

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/


 Festa de Natal                     18 de 

Dezembro  de 2016:                                       11 
am  Eucaristia ; Depois da Eucaristia 
Inauguraremos a placa do Ano Santo da 
misericordia 2015 - 2016

AS NOSSAS ILHAS: AÇORES E 
MADEIRA

25 de Abril a 06 de Maio 2017

Dia 1 - 25 Abr: Toronto / Ponta Delgada ( Açores )

Dia 2 - 26 Abr: Ponta Delgada / Horta

Dia 3 - 27 Abr: Horta / Pico / Horta

Dia 4 - 28 Abr: Horta / Terceira

Dia 5 – 29 Abr: Terceira / Praia da Vitória / Terceira

Dia 6 - 30 Abr: Terceira / Ponta Delgada / Funchal /
Eira do Serrado e Monte / Funchal
Dia 7 – 01 Maio: Funchal / Porto Moniz / Funchal

Dia 8 – 02 Maio: Funchal / Santana / Funchal
Dia 9 – 03 Maio: Funchal / Ponta Delgada
.

Dia 10 – 04 Maio: Ponta Delgada / Lagoa do Fogo 
e das Furnas / Parque Terra Nostra / Ponta 
Delgada

Dia 11 – 05 Maio: Ponta Delgada / Lagoa das Sete 
Cidades / Estufas dos Ananases / Ponta Delgada

Dia 12 – 06 Maio: Ponta Delgada / Toronto

 2300,00 – Euros

 LEITURA I Is 35, 1-6a.10: Leitura do Livro de Isaías

Alegrem-se o deserto e o descampado, rejubile e floresça a
terra árida, cubra-se de flores como o narciso, exulte com 
brados de alegria. Ser-lhe-á dada a glória do Líbano, o 
esplendor do Carmelo e do Saron. Verão a glória do 
Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos 
fatigadas e robustecei os joelhos vacilantes. Dizei aos 
corações perturbados: «Tende coragem, não temais: Aí 
está o vosso Deus, vem para fazer justiça e dar a 
recompensa. Ele próprio vem salvar-vos». Então se abrirão 
os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos 
surdos. Então o coxo saltará como um veado e a língua do 
mudo cantará de alegria. Voltarão os que o Senhor libertar,
hão-de chegar a Sião com brados de alegria, com eterna 
felicidade a iluminar-lhes o rosto. Reinarão o prazer e o 
contentamento e acabarão a dor e os gemidos. Palavra do 
Senhor.

SALMO RESPONSORIAL 145: Vinde, Senhor, e salvai-nos. 
(bis)

1.O Senhor faz justiça aos oprimidos,/dá pão aos que têm 
fome/ e a liberdade aos cativos.                                                 
2.O Senhor ilumina os olhos dos cegos,/ o Senhor levanta 
os abatidos,/ o Senhor ama os justos.                                       
3. O Senhor protege os peregrinos,/ ampara o órfão e a 
viúva/ e entrava o caminho aos pecadores.                             
4. O Senhor reina eternamente./ o teu Deus, ó Sião,/ é rei 
por todas as gerações. 

LEITURA II Tg 5, 7-10: Leitura da Epístola de São Tiago 

Irmãos: Esperai com paciência a vinda do Senhor. Vede 
como o agricultor espera pacientemente o precioso fruto 
da terra, aguardando a chuva temporã e a tardia. Sede 
pacientes, vós também, e fortalecei os vossos corações, 
porque a vinda do Senhor está próxima. Não vos queixeis 
uns dos outros, a fim de não serdes julgados. Eis que o Juiz 
está à porta. Irmãos, tomai como modelos de sofrimento e 
de paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. 
Palavra do Senhor.

EVANGELHO Mt 11, 2-11: Evangelho de Nosso Senhor 
Jesus Cristo segundo S. Mateus 

Naquele tempo, João Baptista ouviu falar, na prisão, das 
obras de Cristo e mandou-Lhe dizer pelos discípulos: «És Tu
Aquele que há-de vir, ou devemos esperar outro?». Jesus 



respondeu-lhes: «Ide contar a João o que vedes e ouvis: os 
cegos vêem, os coxos andam, os leprosos são curados, os 
surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a Boa Nova é 
anunciada aos pobres. E bem-aventurado aquele que não 
encontrar em Mim motivo de escândalo». Quando os 
mensageiros partiram, Jesus começou a falar de João às 
multidões: «Que fostes ver ao deserto? Uma cana agitada 
pelo vento? Então que fostes ver? Um homem vestido com
roupas delicadas? Mas aqueles que usam roupas delicadas 
encontram-se nos palácios dos reis. Que fostes ver então? 
Um profeta? Sim – Eu vo-lo digo – e mais que profeta. É 
dele que está escrito: ‘Vou enviar à tua frente o meu 
mensageiro, para te preparar o caminho’. Em verdade vos 
digo: Entre os filhos de mulher, não apareceu ninguém 
maior do que João Baptista. Mas o menor no reino dos 
Céus é maior do que ele».  Palavra da salvação.

ANIVERSARIOS DE BATISMO:  Nesta Semana : de 12 a 18  
de Dezembro de 2016 receberam o Batismo na nossa  
Igreja                          ( Our lady of Fatima ): 12. Joseph Ryan 
do Couto;  Vienna Joy Almeida; 13. Brittany Marie de Sá; 
14. Cristina Isabel Pineu; 15. Kristie Susan Melo Freitas; 
Sergio Manuel Valente Machado;  16. Victória Cristina do 
Rego; 17. Cristina Maria Valente; Mark Amaral Bento; 
Johnathan Manuel Melo; Eucaristia  Sunday:       11 am  - 
18 .12.2016              
______________________________________________     
Leitores:  17 e 18  de Dezembro de 2016                                 
Sáb. : 5.30 pm =   Natalia Evaristo                                   
Domingo:  11 am  =  Elisabeth Lopes /    Carlos marques

Proximo Domingo – Natal das 
Crianças ofertas para os pobres

First Reading Isaiah 35:1-10: A reading from the book of 
the  Isaiah                                                                                       
The wilderness and the dry land shall be glad, the desert 
shall rejoice and blossom; like the crocus it shall blossom 
abundantly, and rejoice with joy and singing.                          
The glory of Lebanon shall be given to it, the majesty of 
Carmel and Sharon. They shall see the glory of the LORD, 
the majesty of our God.                                                               
Strengthen the weak hands, and make firm the feeble 
knees.  Say to those who are of a fearful heart,                      
"Be strong, do not fear! Here is your God. He will come 
with vengeance, with terrible recompense.                             
He will come and save you." Then the eyes of the blind 
shall be opened, and the ears of the deaf unstopped; then 
the lame shall leap like a deer, and the tongue of the mute 
sing for joy.                                                                                      
And the ransomed of the LORD shall return, and come to 
Zion with singing;    everlasting joy shall be upon their 
heads; they shall obtain joy and gladness, and sorrow and 
sighing shall flee away.. The word of the Lord.   R. Thanks 
be to God.

Responsorial Psalm 146:5-10  : Lord Come and save us.        
1. Happy are those whose help is the God of Jacob, whose 
hope is in the LORD their God, who made heaven and 
earth, the sea, and all that is in them; who keeps faith 
forever;                 2.  who executes justice for the 
oppressed; who gives food to the hungry. The LORD sets 
the prisoners free;the LORD opens the eyes of the blind. 
The LORD lifts up those who are bowed down; the LORD 
loves the righteous.                                                          3. The 
LORD watches over the strangers; he upholds the orphan 
and the widow, but the way of the wicked he brings to 
ruin. The LORD will reign forever, your God, O Zion, for all 
generations. Praise the LORD!

Second Reading James 5:7-10 :  A reading from the Letter 
of James                                                                                          
Be patient, Brothers and sisters, until the coming of the 
Lord. The farmer waits for the precious crop from the 
earth, being patient with it until it receives the early and 
the late rains.                 You also must be patient. 
Strengthen your hearts, for the coming of the Lord is near. 

Brothers and sisters, , do not grumble against one another, 
so that you may not be judged. See, the Judge is standing 
at the doors! As an example of suffering and patience, 
brothers and sisters, take the prophets who spoke in the 
name of the Lord.                                              The word of 
the Lord.   R. Thanks be to God.                                          

Gospel:  Matthew11:2-11: A reading from the holy Gospel 
according to Mathew                                                                 
When John the Baptist heard in prison what the Messiah 
was doing, he sent word by his disciples and said to him, 
"Are you the one who is to come, or are we to wait for 
another?"Jesus answered them, "Go and tell John what 
you hear and see: the blind receive their sight, the lame 
walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are 
raised, and the poor have good news brought to them. And
blessed is anyone who takes no offense at me."As they 
went away, Jesus began to speak to the crowds about John:
"What did you go out into the wilderness to look at? A 
reed shaken by the wind? What then did you go out to 
see? Someone dressed in soft robes? Look, those who 
wear soft robes are in royal palaces.What then did you go 
out to see? A prophet? Yes, I tell you, and more than a 
prophet.This is the one about whom it is written, 'See, I am
sending my messenger ahead of you, who will prepare 
your way before you.'Truly I tell you, among those born of 
women no one has arisen greater than John the Baptist; 
yet the least in the kingdom of heaven is greater than he.   
The Gospel of the Lord.  R. Praise to you, Lord Jesus Christ.

APOSTLE'S CREED:   I believe in God, the Father almighty, 
creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only 
Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born

of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was 
crucified, died, and was buried. He descended into hell; 
on the third day he rose again from the dead; He 
ascended into heaven, and is seated at the right hand of 
the Father almighty; from there He will come to judge the
living and the dead.  I believe in the Holy Spirit, the holy 
Catholic Church, the communion of saints, the 
forgiveness of sins, the
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