
OUR LADY of  FATIMA PARISH

588 Division Street,Kingston,ON, K7k   4B6 Telefone: 1 
315 370 1356 ( sacerdote).  www.fatimakingston.com 

ANO C   03.04.2016   Divina misericordia

Ofertas para obras neste momento:                         20’350,00 
Festa de Carnaval ( Comissão do Divino E. Santo )  6’114.80 
Obrigado a todos aqueles que trabalharam,  ajudaram - colaboraram !     Obrigado

ANIV. de FALECIMENTO :  28 de Março a 02 de abril   de 2016 :      † 1983 
Alcina Almeida;   † 1985 Maria Antonieta Pacheco;   † 1985 Maria José Sousa;  †
1988 Maria Cordeiro da Costa;          † 1997 Maria da Estrela Andrade;  † 1999 
Manuel de Sousa da Silva; † 2001 Emidio    Faria; † 2013 Maria Alda de Arruda; † 
2013 Jardelina Mateus de Lima Duarte;                                                                          
rezaremos por Eles na Eucaristia das  10am, no dia 2 .04.2016  

Domingo 2 de  Abril  de 2016  :                     10 am   = 
Eucaristia Dominical!                                                                                          
Semana   de  02  10 Abril de  2016   
                                                                                                                  

 2f – 6 pm  = Eucaristia 

3f  – 6. pm =    Não há Eucaristia                                                                           

4f   -   6. pm =    Não há Eucaristia  -                    7pm = Conselho 
Pastoral 

5f = 6 pm  = Eucaristia

6f  - 8.30am =  Eucaristia 

Adoração do SS.mo Sacramento   9 am / 9 pm                                                   

 6 – pm= Eucaristia  

Sábado   09 de Abril de 2016                       

5. 30  pm = Linda Pacheco,                                                                                                
P. Arlindo Melo                                                                                                                      
P. Antonio  Pinheiro                                                                                                              
P. Agostinho Pacheco

Domingo 10 de  Abril  de 2016  :                                                          10 am – 
Eucaristia  

ANIV. de FALECIMENTO :   03 a 10  de Abril   de 2016 :     

Alda R. Soares; Victoriano Ponte;  † 1987 Domingos G. Pereira; † 1990 Walter de 
Sousa Rabaça; † 1991 José António Jesus Ribeiro; † 1991 José Moniz; † 1996 
Fernando Monte Raposo;      † 1999 Linda de Fatima Pacheco; † 2000 Manuel 
Augusto Viveiros;  † 2000 Manuel Augusto Viveiros; † 2001 Teofilo Amaral; † 
2001  Rita Medeiros do Couto; † 2009 Maria Cordeiro Carquez;  † 2012 Maria 
Lurdes Faria; † 2015 Maria de Lurdes Ferreira;                                                        
rezaremos por Eles na Eucaristia das  10am, no dia 10 .04.2016  

RESSUSCITOU

Pensão do Divino Espirito Santo

A  partir  do  Proximo  fim  de  semana
( Março 09 e 10  de 2016)

1. Depois das Missas registo  e venda das pensões
2. Muita  gente  tem  referido  o  desejo  de  receber  a  bandeira  do

Divino  Espirito  Santo  e   a  pensão  nas  suas  casas,  este  ano
enquanto  se  regista  o  numero  de  pensões   será  registado
também esse desejo.

3. Se tivermos voluntários com carrinhas que possam concretizar este
serviço à Comunidade, tentaremos desempenhar essa actividade.

4. Pedimos para quem exprimir essa vontade de receber a bandeira
do Divino Espirito Santo em suas casas, o favor de estar  alguem
na hora combinada, para receber a sua pensão.

http://www.fatimakingston.com/
file:///F:%5Cfaria


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.  

Benção das Casas e portas                     Neste Ano 
da misericordia, seria bom que quem o desejar, procure  benzer as suas 
casas.

Fazemos tambem um apelo para se reavivar o costume de levarem a 
sagrada Familia.   Este sinal de que jesus e a sua Familia é bem recebido 
nas nossas casas.

Preparação para o Crisma Sábados  depois da 
Eucaristia!

Atenção:           Conselho pastoral                                      

( quarta-feira 7pm )            

 Domingo da Divina Misericordia

“Misericordiosos como o Pai", pede-nos Papa Francisco

A Igreja  realiza a Festa da Misericórdia, de 1° a 3 de abril.  Será um evento
de profunda experiência com a Divina Misericórdia.

“O Senhor, diante de Sua imensa e infinita misericórdia, quer encher o 
nosso coração de misericórdia e nos fazer misericordiosos como Ele”, 
ensina o fundador da Comunidade Canção Nova, monsenhor Jonas Abib.

Neste ano, em especial, vivemos o Jubileu Extraordinário da Misericórdia, 
um convite do Papa Francisco para todos os fiéis.                                              
É um tempo favorável para a Igreja, que nos convida a fortalecer e 
testemunhar a nossa fé também em atos de misericórdia.

Vivenciar esta festa é acolher o próprio pedido de Jesus a Santa Faustina: 
"A Festa da Misericórdia saiu das Minhas entranhas. Desejo que seja 
celebrada solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa. A 
humanidade não terá paz enquanto não se voltar à fonte da Minha 
misericórdia”                                 (Diário de Santa Faustina, nº 699).



LEITURA I Actos 5, 12-16   Leitura dos Actos dos Apóstolos 
Pelas mãos dos Apóstolos realizavam-se muitos milagres e prodígios entre o 
povo. Unidos pelos mesmos sentimentos, reuniam-se todos no Pórtico de 
Salomão; nenhum dos outros se atrevia a juntar-se a eles, mas o povo enaltecia-
os. Uma multidão cada vez maior de homens e mulheres aderia ao Senhor pela 
fé, de tal maneira que traziam os doentes para as ruas e colocavam-nos em 
enxergas e em catres, para que, à passagem de Pedro, ao menos a sua sombra 
cobrisse alguns deles. Das cidades vizinhas de Jerusalém, a multidão também 
acorria, trazendo enfermos e atormentados por espíritos impuros e todos eram 
curados.    Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL :Aclamai o Senhor, porque Ele é bom:  o seu amor 
é para sempre. 
1.Diga a casa de Israel:  /é eterna a sua misericórdia. 
Diga a casa de Aarão: /é eterna a sua misericórdia. 
Digam os que temem o Senhor: / é eterna a sua misericórdia. 
2. A pedra que os construtores rejeitaram / tornou-se pedra angular.  /  
Tudo isto veio do Senhor:  / é admirável aos nossos olhos. / Este é o dia 
que o Senhor fez: / exultemos e cantemos de alegria.  
3. Senhor, salvai os vossos servos, / Senhor, dai-nos a vitória. / Bendito o 
que vem em nome do Senhor, 
da casa do Senhor nós vos bendizemos. / O Senhor é Deus  / e fez brilhar 
sobre nós a sua luz.  

LEITURA II Ap 1, 9-11a.12-13.17-19  Leitura do Livro do Apocalipse 
Eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações, na realeza e na 
perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de 
Deus e do testemunho de Jesus.            No dia do Senhor fui movido pelo 
Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, semelhante à da trombeta, que
dizia: «Escreve num livro o que vês e envia-o às sete Igrejas». Voltei-me 
para ver de quem era a voz que me falava; ao voltar-me, vi sete 
candelabros de ouro e, no meio dos candelabros, alguém semelhante a um 
filho do homem, vestido com uma longa túnica e cingido no peito com um
cinto de ouro. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Mas ele poisou a 
mão direita sobre mim e disse-me: «Não temas. Eu sou o Primeiro e o 
Último, o que vive. Estive morto, mas eis-Me vivo pelos séculos dos 
séculos e tenho as chaves da morte e da morada dos mortos. Escreve, pois, 
as coisas que viste, tanto as presentes como as que hão-de acontecer 
depois destas».  Palavra do Senhor.

EVANGELHO – Jo 20,19-31 -Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São João

Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa  
onde os discípulos se encontravam,  com medo dos judeus,  veio Jesus, colocou-
Se no meio deles e disse-lhes:  «A paz esteja convosco».   Dito isto, mostrou-lhes 
as mãos e o lado.   Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor.    
Jesus disse-lhes de novo:  «A paz esteja convosco.   Assim como o Pai Me enviou,
também Eu vos envio a vós».  Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes:  «Recebei 
o Espírito Santo:   àqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhe-ão perdoados;  e 
àqueles a quem os retiverdes serão retidos».  Tomé, um dos Doze, chamado 
Dídimo,   não estava com eles quando veio Jesus.  Disseram-lhe os outros 
discípulos:  «Vimos o Senhor».  Mas ele respondeu-lhes:  «Se não vir nas suas 
mãos o sinal dos cravos,  se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu 
lado,  não acreditarei».  Oito dias depois,  estavam os discípulos outra vez em 
casa,  e Tomé com eles.  Veio Jesus, estando as portas fechadas,  apresentou-Se no
meio deles e disse:  «A paz esteja convosco».   Depois disse a Tomé:  «Põe aqui o 
teu dedo e vê as minhas mãos;  aproxima a tua mão e mete-a no meu lado;  e não 
sejas incrédulo, mas crente».  Tomé respondeu-Lhe:  «Meu Senhor e meu Deus!» 
Disse-lhe Jesus:  «Porque Me viste acreditaste:  felizes os que acreditam sem 
terem visto».   Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos,   
que não estão escritos neste livro.  Estes, porém, foram escritos  para acreditardes 
que Jesus é o Messias, o Filho de Deus,  e para que, acreditando, tenhais a vida 

em seu nome. Palavra da Salvação            +++++++++++++++++++
+++++++ANIVERSARIOS DE BATISMO  :     @ Nesta Semana;       de  

04  a 10 Abril   receberam o Batismo na nossa  Igreja   ( Our lady of Fatima ): 05. 
Andrew Edward Noble; 06. Redmond, Rosemary; 06. Show Francis Michael 
Macklam; 07. Crisla – Lee Feijó;  08. Matteo  Miguel Viveiros; 10. Luis 
Miguel Ferreira;  Nancy lynn Ramos figueiredo;  Eucaristia  Sunday: 11am  - 
22.04.2011       

++++++++++++++++++  ++++++++++++++++++++                                              

Leitores do Domingo: (09 a 10 Abril de 2016 ) :   

Sb 5.30 pm= Rosa Silva                          Dom. 
10 am / Victor Lincho  /  Rosalina Rolo  

Atenção:         Conselho pastoral                                      (
quarta-feira 7pm )            

FIRST READING (Acts 5:27-32):A reading from the Acts of the Apostles    

 When they had brought them, they had them stand before the council. The high 
priest questioned them,  saying, "We gave you strict orders not to teach in this 
name, yet here you have filled Jerusalem with your teaching and you are 
determined to bring this man's blood on us." But Peter and the apostles 
answered, "We must obey God rather than any human authority., The God of our
ancestors raised up Jesus, whom you had killed by hanging him on a tree. God 
exalted him at his right hand as Leader and Savior that he might give repentance 
to Israel and forgiveness of sins. And we are witnesses to these things, and so is 

the Holy Spirit whom God has given to those who obey him." —The word of 
the Lord. R. Thanks be to God.

RESPONSORIAL PSALM: Give thanks to the Lord for he is good;  his 
steadfast love endures forever.

1Let Israel say,/“His steadfast love endures forever.”/Let the house of 
Aaron say,/“His steadfast love endures forever.”/Let those who fear the 
Lord say,/“His steadfast love endures forever.”  R.                                       
2.“The right hand of the Lord is exalted;/the right hand of the Lord does 
valiantly.” /I shall not die, but I shall live,/and recount the deeds of the 
Lord./The Lord has punished me severely,/but he did not give me over to 
death.  R.                                                                                   3.The stone 
that the builders rejected/ has become the chief cornerstone./This is the 
Lord’s doing; /it is marvellous in our eyes,/ This is the day that the Lord 
has made; /let us rejoice and be glad in it.  R.

SECOND READING  Revelation 1:4-8 ():A reading from the first letter of 
John                                                                   
John to the seven churches that are in Asia: Grace to you and peace from him 
who is and who was and who is to come, and from the seven spirits who are 
before his throne, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the 
dead, and the ruler of the kings of the earth. To him who loves us and freed us 
from our sins by his blood, and made us to be a kingdom, priests serving his God 
and Father, to him be glory and dominion forever and ever. Amen.
 Look! He is coming with the clouds; every eye will see him, even those who 
pierced him; and on his account all the tribes of the earth will wail. So it is to be. 
Amen.  I am the Alpha and the Omega," says the Lord God, who is and who was 
and who is to come, the Almighty.—The word of the Lord. R. Thanks be to 
God.

GOSPEL  (Jn. 20.19-31):A reading from the holy gospel according to John            
IT was evening on the day Jesus rose from the dead, the first day of the week, and
the doors of the house where the disciples had met were locked for fear of the 
Jewish authorities. Jesus came and stood among them and said, “Peace be with 
you.” After he said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples
rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, “Peace be with you. 
As the Father has sent me, so I send you.” When he had said this, he breathed on 
them and said to them, “Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, 
they are forgiven them; if you retain the sins of any, they are retained.” But 
Thomas, who was called the Twin, one of the twelve, was not with them when 
Jesus came. So the other disciples told him, “We have seen the Lord.” But he said 
to them, “Unless I see the mark of the nails in his hands, and put my finger in the 
mark of the nails and my hand in his side, I will not believe.” After eight days his 
disciples were again in the house, and Thomas was with them. Although the doors
were shut, Jesus came and stood among them and said, “Peace be with you.” Then
he said to Thomas, “Put your finger here and see my hands. Reach out your hand 
and put it in my side. Do not doubt but believe.” Thomas answered him, “My 



Lord and my God!” Jesus said to him, “Have you believed because you have seen 
me? Blessed are those who have not seen and yet have come to believe.” Now 
Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written 
in this book. But these are written so that you may come to believe that Jesus is 
the Messiah, the Son of God, and that through believing you may have life in his 
name. —The gospel of the Lord.  R. Praise to you Lord

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

    Boa Páscoa


