
OUR LADY of  FATIMA PARISH

588 Division Street,Kingston,ON, K7k   4B6

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

ANO A    19.02.2017  - 

  

 Agua viva !                                                                           
------------------------------------------------------------------------
--- 

ANIV. de FALECIMENTO: 13 a  19 de Março de 2017     
Nesta semana faz anos que partiram para o Pai:   Victoriano 
Ponte;    † 1983 John Ferreira Tavares; † 1987 Basilio T. Matias; 
† 1988 Jose Barbosa Pereira; † 1994 Ezequiel Medeiros; † 1996 
João Pedro dos santos;† 1995 Ambrosina Moniz;† 1999 Lidia 
Silva Alves; † 2010 Artur Valente Dos Santos Vaz; † 2014 Artur 
Bastos dos Santos; Rezaremos por Eles na Eucaristia das 10 am, 
no dia  19.03.2017

Sb. 5.30pm = João Pedro, Olivia, Ant. Santos;  Maria da 
Luz,p.; Irmãos, Almas do Purgatorio ,p. Jorgina Amorim             
S. Jose -Pai

Domingo 19 de Março de 2017  :  10 am – Eucaristia 

Semana  de  20 a 26  de Março de  2017              
2f –  6  pm  =   Joaquim Pinto; Defuntos de Manuel Pinho e 
Esposa; Almas do Purgatorio,                                                 
(17)     Aceitar                                                                                      

3f  – 6pm =   Abilio Lopes Rodrigues,Filho, Fam;    David 
Rodrigues, Manuel, Antonio; † Mario Castro                                

(18)Levar                                                                                           
4f   – 8.30 am  = Defuntos,p. Idalina Fragoso; Alvaro Silva,p. 
Maria Silva;    † Ant. Almeida                        ( 19)Olhar         

Adoração do SS.mo Sacramento 9 am /  9 pm              
6.pm   = Mario Correia; Jose da Costa;   Marilia Castro ;            

5f  -  6.pm =  Alberto Silva; Maria Jose Medeiros, Ensaio  
(20)       Respeitar                                                                

6f . 6 pm=   Albino e Alberto Pinto; Nicolino de Melo;               

Via – Sacra   (21) SER  Solidário                                         

Sábado   25 de Março de 2017                            
Sb. 9 am  =  Não há Eucaristia!               (22)   Rezar           

Sb. 5.30 pm = Ilidio Borges,;  Jose Marques Oliveira, 
Maria do Ceu Ferreira; Mario Castro

Domingo  26   de  Março  de 2017                          
1 0 am  =  Eucaristia               

  ANIV. de FALECIMENTO: 20 a  26 de Março de 2017    
Nesta semana faz anos que partiram para o Pai:   †1986 Daniel 
Veloso; † 1992 Cristina da Ponte;  † 2001 Nicolino Cabral de 
Melo;   † 2011 Eduardo da Silva Amorim; † 2015 Olga Maria 
Rebelo;                 †2016 Sandra Julie Fercec;                                      
Rezaremos por Eles na Eucaristia das 10 am, no dia  26.03.2017 

Quaresma

            Confissões: 

Domingo 26 de Março de 2017

Não haverá Eucaristia às 10 am 

6.30   pm  –                    Confissões e  Eucaristia          
Vinda de Sacerdotes de Hamilton e em Ingles.

Sacramento da Cura!

Quando Jesus morreu na cruz Ele realizou a salvação. 
Na hora de sua morte, o sacrifício de Cristo se torna a 
fonte de onde brotará o perdão dos pecados:  
portanto, para todo pecado existe perdão,                     
apenas um único é imperdoável:                                     

é morrermos sem acreditar em Deus,                              
é o pecado contra o Espírito Santo,                                   
é o pecado da pessoa que não aceita                               
o amor de Deus e o seu perdão.

____________________________________________
Viagem aos Açores e Madeira:                

10 – 19 de Julho de 2017         2150,00

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. 

Romeiros     April 08, 2017

Origem dos Romeiros

A prática actual dos Romeiros de São Miguel, que 
outrora se designava por Visita às casinhas de Nossa 

http://www.fatimakingston.com/


Senhora, e que segundo a convicção actual tem a sua 
origem nos terramotos e erupções vulcânicas do 
século XVI, constitui um fenómeno etnográfico de 
grande interesse, não só pela originalidade de certos 
elementos que lhe são inerentes, mas também pela 
persistência dessa manifestação ao longo dos séculos.

Podemos definir os Romeiros de São Miguel como 
grupos ou ranchos de penitentes que, durante uma 
das semanas da Quaresma, percorrem a pé a ilha de 
São Miguel e visitam todas as igrejas e ermidas onde 
haja exposta a imagem da Virgem Maria (cerca de 100
templos). 

Os ranchos de Romeiros constituem-se por freguesia 
e possuem uma dimensão variável, podendo ir de 
cerca 30 até aos 200 romeiros.                                          
Cada Romeiro apresenta-se vestido com o traje que 
usa diariamente, mas este traje é recoberto por 
acessórios que nada têm a ver com o modo de vestir 
do quotidiano micaelense: um xaile pelos ombros, um
lenço ao pescoço; uma cevadeira às costas; um terço 
e um bordão na mão. 

O rancho, quando em marcha, adopta uma formação 
convencional constituida por três alas de romeiros.      
As alas dos lados são compostas pelos romeiros, 
estando à frente de cada ala os Guias. A ala do meio 
integra o Mestre, o Contra-Mestre, o Lembrador das 
Almas, o Procurador das Almas e o Cruzado.

Visita pascal - Compasso

Então, o que é o Compasso?       Qual a sua origem? 
Compasso, por extensão ou sinédoque, também 
chamado Visita Pascal, é uma forma abreviada da 
expressão latina:         

  Crux cum passo Domino — isto é, designação da 
Cruz em que o Senhor padeceu.                                        

O Compasso é, em definitivo, a Cruz litúrgica que 
preside e acompanha os ritos cristãos. Daí que em 
todas as paróquias ou freguesias subsista ainda o 
«Juiz da Cruz» que deve empunhar solenemente a 
«Cruz Paroquial» nas grandes cerimónias da Igreja.      
Compasso não tem nada a ver, como nós próprios 
supusemos, com o facto de o pároco e seus 
acompanhantes em dia de Páscoa, na Visita Pascal, 
caminharem ao mesmo ritmo, como que a compasso. 

O Compasso é, simplesmente, a Cruz com a imagem 
do Crucificado, a qual, depois de ser instrumento de 
vitupério e ignomínia entre os romanos, se tornou 
para os cristãos, após a Ressurreição de Jesus, sinal de
redenção e glória.                                                                 

Por isso é que a Cruz de Jesus Cristo, o Compasso, 
adornada e perfurmada, como emblema da fé, 
acompanha o pároco quando ele, na alegria pascal, 
vai benzer solenemente as casas dos seus 
paroquianos. 

LEITURA I Ex 17, 3-7: Leitura do Livro do Êxodo              
Naqueles dias, o povo israelita, atormentado pela sede, começou
a altercar com Moisés, dizendo: «Porque nos tiraste do Egipto? 
Para nos deixares morrer à sede, a nós, aos nossos filhos e aos 

nossos rebanhos?». Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: 
«Que hei-de fazer a este povo? Pouco falta para me 
apedrejarem». O Senhor respondeu a Moisés: «Passa para a 
frente do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma na 
mão a vara com que fustigaste o Rio e põe-te a caminho. Eu 
estarei diante de ti, sobre o rochedo, no monte Horeb. Baterás 
no rochedo e dele sairá água; então o povo poderá beber». 
Moisés assim fez à vista dos anciãos de Israel. E chamou àquele 
lugar Massa e Meriba, por causa da altercação dos filhos de 
Israel e por terem tentado o Senhor, ao dizerem: «O Senhor está 
ou não no meio de nós?». Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 94: Se hoje ouvirdes a 
voz do Senhor,  não fecheis os vossos corações.          
1.Vinde, exultemos de alegria no Senhor,/ aclamemos a 
Deus, nosso salvador./ Vamos à sua presença e dêmos 
graças,/ ao som de cânticos aclamemos o Senhor.                
2. Vinde, prostremo-nos em terra,/ adoremos o Senhor 
que nos criou./ Pois Ele é o nosso Deus/ e nós o seu povo, 
as ovelhas do seu rebanho.                                                        
3. Quem dera ouvísseis hoje a sua voz:/ «Não endureçais 
os vossos corações,/ como em Meriba, como no dia de 
Massa no deserto,/ onde vossos pais Me tentaram e 
provocaram,/ apesar de terem visto as minhas obras. 

LEITURA II Rom 5, 1-2.5-8: Leitura da Epístola do 
apóstolo São Paulo aos Romanos                                        
Irmãos: Tendo sido justificados pela fé, estamos em paz com 
Deus, por Nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso, na 
fé, a esta graça em que permanecemos e nos gloriamos, 
apoiados na esperança da glória de Deus. Ora, a esperança não 
engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos 
corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando ainda 
éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo 
determinado. Dificilmente alguém morre por um justo; por um 
homem bom, talvez alguém tivesse a coragem de morrer. Mas 
Deus prova assim o seu amor para connosco: Cristo morreu por 
nós, quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor.

EVANGELHO Jo 4, 5-15.19b-26.39a 40-42: Evangelho 
de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João          
Naquele tempo, chegou Jesus a uma cidade da Samaria, 
chamada Sicar, junto da propriedade que Jacob tinha dado a seu 
filho José, onde estava o poço de Jacob. Jesus, cansado da 
caminhada, sentou-Se à beira do poço. Era por volta do meio-dia.
Veio uma mulher da Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus: 
«Dá-Me de beber». Os discípulos tinham ido à cidade comprar 
alimentos. Respondeu-Lhe a samaritana: «Como é que Tu, sendo 
judeu, me pedes de beber, sendo eu samaritana?». De facto, os 

judeus não se dão com os samaritanos. Disse-lhe Jesus: «Se 
conhecesses o dom de Deus e quem é Aquele que te diz: ‘Dá-Me 
de beber’, tu é que Lhe pedirias e Ele te daria água viva». 
Respondeu-Lhe a mulher: «Senhor, Tu nem sequer tens um balde
e o poço é fundo: donde Te vem a água viva? Serás Tu maior do 
que o nosso pai Jacob, que nos deu este poço, do qual ele 
mesmo bebeu, com os seus filhos e os seus rebanhos?». Disse-
lhe Jesus: «Todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede. 
Mas aquele que beber da água que Eu lhe der nunca mais terá 
sede: a água que Eu lhe der tornar-se-á nele uma nascente que 
jorra para a vida eterna». «Senhor, – suplicou a mulher – dá-me 
dessa água, para que eu não sinta mais sede e não tenha de vir 
aqui buscá-la. Vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram 
neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém que se deve 
adorar». Disse-lhe Jesus: «Mulher, acredita em Mim: Vai chegar a
hora em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o 
Pai. Vós adorais o que não conheceis; nós adoramos o que 
conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vai chegar 
a hora – e já chegou – em que os verdadeiros adoradores hão-de
adorar o Pai em espírito e verdade, pois são esses os adoradores 
que o Pai deseja. Deus é espírito e os seus adoradores devem 
adorá-l’O em espírito e verdade». Disse-Lhe a mulher: «Eu sei 
que há-de vir o Messias, isto é, Aquele que chamam Cristo. 
Quando vier há-de anunciar-nos todas as coisas». Respondeu-lhe
Jesus: «Sou Eu, que estou a falar contigo». Muitos samaritanos 
daquela cidade acreditaram em Jesus, por causa da palavra da 
mulher. Quando os samaritanos vieram ao encontro de Jesus, 
pediram-Lhe que ficasse com eles. E ficou lá dois dias. Ao ouvi-
l’O, muitos acreditaram e diziam à mulher: «Já não é por causa 
das tuas palavras que acreditamos. Nós próprios ouvimos e 
sabemos que Ele é realmente o Salvador do mundo». Palavra da 
salvação. 
____________________________________________
__ANIVERSARIOS DE BATISMO:  Nesta Semana : de  20  a 
26  de Março de 2017 receberam o Batismo na nossa  
Igreja     ( Our lady of Fatima ):                                                    
20. Sasha Nicole Silva; 21. Riley Merlin Harris; 23. Dom24. 
Phillip Joseph Faria; Lucas Bradeu Silva Almeida; 25. Filipe 
Manuel Lopes Pestana Rodrigues;  27. Thomas José Medeiros; 
28. Andrew Phillip Silva Almeida; 29. Andrew Phillip da 
SilvaVidinha; Jessica Viveiros Correia; 30. Noémia Sofia Araújo 
Medeiros;Eucaristia  Sunday:     10 am  - 26 .03.2017             
____________________________________________
__     Leitores:  25 e  26 de Março  de 2014                     
Sab 5.30 pm =  Victor Lincho / Jarett Leroux                  
Domingo  6.30 pm  =  Maria do Ceu /Fernando 
Bulhões       Ingles: Marilia / Michael Borges         



First Reading Exodus 17:1-7: A reading from the Exodus                 
From the wilderness of Sin the whole congregation of the 
Israelites journeyed by stages, as the LORD commanded. They 
camped at Rephidim, but there was no water for the people to 
drink.  The people quarreled with Moses, and said, "Give us 
water to drink." Moses said to them, "Why do you quarrel with 
me? Why do you test the LORD?" But the people thirsted there 
for water; and the people complained against Moses and said, 
"Why did you bring us out of Egypt, to kill us and our children 
and livestock with thirst?" So Moses cried out to the LORD, 
"What shall I do with this people? They are almost ready to stone
me." The LORD said to Moses, "Go on ahead of the people, and 
take some of the elders of Israel with you; take in your hand the 
staff with which you struck the Nile, and go. I will be standing 
there in front of you on the rock at Horeb. Strike the rock, and 
water will come out of it, so that the people may drink." Moses 
did so, in the sight of the elders of Israel. He called the place 
Massah and Meribah, because the Israelites quarreled and 
tested the LORD, saying, "Is the LORD among us or not?" The 
word of the Lord.   R. Thanks be to God.

Responsorial Psalm 95:  Lord, let your mercy be on us, as we 
place our trust in you.

1.Upright is the word of the LORD,/ and all his works are 
trustworthy./ He loves justice and right;/ of the kindness of the 
LORD the earth is full.                                                          2.See, the 
eyes of the LORD are upon those who fear him,/ upon those who
hope for his kindness,/ To deliver them from death/ and preserve
them in spite of famine.                                       3. Our soul waits 
for the LORD,/ who is our help and our shield./ May your 
kindness, O LORD, be upon us/ who have put our hope in you.

Romans 5:1-11:  A reading from the Letter of  Paul to Romans     
Therefore, since we are justified by faith, we have peace with 
God through our Lord Jesus Christ, through whom we have 
obtained access to this grace in which we stand; and we boast in 
our hope of sharing the glory of God. And not only that, but we 
also boast in our sufferings, knowing that suffering produces 
endurance, and endurance produces character, and character 
produces hope,and hope does not disappoint us, because God's 
love has been poured into our hearts through the Holy Spirit that
has been given to us.For while we were still weak, at the right 
time Christ died for the ungodly. Indeed, rarely will anyone die 
for a righteous person--though perhaps for a good person 
someone might actually dare to die. But God proves his love for 
us in that while we still were sinners Christ died for us. Much 
more surely then, now that we have been justified by his blood, 
will we be saved through him from the wrath of God. For if while 
we were enemies, we were reconciled to God through the death 

of his Son, much more surely, having been reconciled, will we be 
saved by his life.       But more than that, we even boast in God 
through our Lord Jesus Christ, through whom we have now 
received reconciliation..The word of the Lord.   R. Thanks be to 
God.

John 4:5-42: A reading from the holy Gospel according to John   
So he came to a Samaritan city called Sychar, near the plot of 
ground that Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was 
there, and Jesus, tired out by his journey, was sitting by the well. 
It was about noon. A Samaritan woman came to draw water, and
Jesus said to her, "Give me a drink."(His disciples had gone to the
city to buy food.) The Samaritan woman said to him, "How is it 
that you, a Jew, ask a drink of me, a woman of Samaria?" (Jews 
do not share things in common with Samaritans.) Jesus 
answered her, "If you knew the gift of God, and who it is that is 
saying to you, 'Give me a drink,' you would have asked him, and 
he would have given you living water." The woman said to him, 
"Sir, you have no bucket, and the well is deep. Where do you get 
that living water?Are you greater than our ancestor Jacob, who 
gave us the well, and with his sons and his flocks drank from it?" 
Jesus said to her, "Everyone who drinks of this water will be 
thirsty again, but those who drink of the water that I will give 
them will never be thirsty. The water that I will give will become 
in them a spring of water gushing up to eternal life." The woman 
said to him, "Sir, give me this water, so that I may never be thirsty
or have to keep coming here to draw water." Jesus said to her, 
"Go, call your husband, and come back." The woman answered 
him, "I have no husband." Jesus said to her, "You are right in 
saying, 'I have no husband'; for you have had five husbands, and 
the one you have now is not your husband. What you have said 
is true!" The woman said to him, "Sir, I see that you are a 
prophet. Our ancestors worshiped on this mountain, but you say 
that the place where people must worship is in Jerusalem."Jesus 
said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when you 
will worship the Father neither on this mountain nor in 
Jerusalem. You worship what you do not know; we worship what
we know, for salvation is from the Jews………….  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 resurrection of the body, and life 
everlasting. Amen.


