
OUR LADY of  FATIMA PARISH

588 Division Street,Kingston,ON, K7k   4B6

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

ANO A   29.01.2017     

Painel Azuleijos:   91, 628,00                                          
Um sincero agradecimento a todos aqueles que 
colaboraram e ajudaram !    
 Obrigado                                                     

ANIV. de FALECIMENTO :   23 a 29  Jan. de 2017   :                
Nesta semana faz anos que partiram para a casa do Pai: † 1992 
Almerinda Pereira; † 1998 Joaquim Dourado; † 2002 Elias 
de Sá Cardoso; † 2003 Eduarda Couto Carquez; † 2004 
Maria Espirito Cardoso; † 2012  José Raposo da Silva;         
Rezaremos por Eles na Eucaristia das          10 am, no dia  
29.01.2017 

Sb. 5 pm = Mario Castro,p. Paulino,JA Medeiros; Fernando 
Matos, Pais, p. Maria de Lurdes e Marido;

Domingo    29 de  Janeiro de 2017  :                                
10 am – Eucaristia

    Semana      30 de Jan. A 05 de Fev. de  2017   

2f –  6  pm  =    Não há Eucaristia! Terço

3f  – 6pm =      Não há Eucaristia ! Terço                           

4f   – 8.30 am  =      Não há Eucaristia!                                
Adoração do SS.mo Sacramento 9 am /  até 9pm         
6pm = Não há Eucaristia!                                                   

5f  -  6.pm =     Não há Eucaristia!                                       
6f . 6 pm= Não há Eucaristia!  Terço                                 

Sábado   04 de Fevereiro de 2017                       

Sb. 9 am=    Não há Eucaristia                                           

Sb. 5.30 pm = Elisa Medeiros; José de Melo; Antero 
Bettencourt; Manuel Jose Coimbra. 

Domingo  05   de  Fevereiro  de 2017                   

1 0 am  =  Eucaristia 

ANIV. de FALECIMENTO : 30   Jan. – 05 Fev.    de 2017 :
Nesta semana faz anos que partiram para a casa do 
Pai: † 1988 Maria José Pereira;    † 1991 Nicolau 
Gonçalves;                  † 1991 Aldina Rodrigues;       † 
1992 José Melo;                         † 1992  José de Melo;   
†1994 Maria Raposo;                     † 2016 Genoveva 
Teixeira Barbosa;                                              Rezaremos
por Eles na Eucaristia das          10 am, no dia  
05.02.2017 

____________________________________________

__   Agenda   continua nas páginas centrais

Semana      06 a 12   de Fevereiro de  2017          

2f –  6  pm  = ( Fev 06,2017 ) : Não há Eucaristia!

3f  – 6pm =  ( Fev. 07,2017 ) : Não há Eucaristia!            

4f   – 8.30 am  =  ( Fev.08 ,2017 ) : Não há Eucaristia!     
Adoração do SS.mo Sacramento 9 am /  até 9pm         
6pm =   ( Fev. 08, 2017 ) :  Não há Eucaristia!                  

5f  -  6.pm =    ( Fev. 09,2017 ) :  Não há Eucaristia !        
6f . 6 pm=   ( Fev. 10, 2017 ) : Não há Eucaristia!            

Sábado   11 de Fevereiro de 2017                                     

Sb. 9 am=    Não há Eucaristia!                                          
Sb. 5.30 pm =  Diamantino e Alvaro Soares,p. Fam. 
Pires; Maria Ramalha,p. Generosa Oliveira; Emilia 
Carquez,p. David Carquez

Domingo  12   de  Fevereiro  de 2017                              
1 0 am  =  Eucaristia 

ANIV. de FALECIMENTO : 06 a 12  Fev. de 2017 :            
Nesta semana faz anos que partiram para a casa do 
Pai:                              † 1988 Antonio Pires Marques 
Valente; † 1995 Maria do Carmo Amaral; † 1995 
Pedro Ferreira Couto; † 1995 Eduardo Moniz 
Bettencourt; † 2000 Maria Conceição Couto; † 2000 
Maria Conceição Anselmo; † 2010 Jose Cristiano 
Pereira; † 2007 Ana Maria Valente de Almeida; † 
2013 Abilio Pereira;  Rezaremos por Eles na Eucaristia 
das          10 am, no dia  12.01.2017 

Semana      13 a 19  de Fev. de  2017                       

2f –  6  pm  = ( Fev. 13, 2017 ): Não há Eucaristia!

3f  – 6pm =  ( Fev.14, 2017 ):  Não há Eucaristia !           

4f   – 8.30 am  =   ( Fev 15, 2017 ) : Não há Eucaristia!    
Adoração do SS.mo Sacramento 9 am /  até 9pm         
6pm =    ( Fev.15, 2017 ) :  Não há Eucaristia !                 

5f  -  6.pm =  ( Fev. 16, 2017 ) :  Maria Luiza, p. H. 
Coimbra;   .Armindo Valente, p. Filhas e Tias;  Isaura 
de Sousa,p. Jose de Sousa,Fam.                                         
6f . 6 pm= ( Fev. 17. 2017 ) :  Maria Vitorina de 
Canhas,p. Zita Costa ;  Jose Marques Oliveira, Maria 
do Ceu Ferreira,p. Ant. Marques; Acção de graças a S. 
Braz,p. Celeste Neves

Sábado   18 de Fevereiro de 2017                                     
Sb. 9 am=   Artur, Filho,Ps, Ss, Fam. p, Ana Vaz; 
Antonio Silva,Ana Bruno e Paulo, p. Domingas e 
Filhos; Familiares Falecidos,p. Alvaro Valente e Esposa.

http://www.fatimakingston.com/


Sb. 5.30 pm =  Marilia Castro, p. Marido e Filhos; 
Mario Castro,p. Esp. e Filhos; Fernando Matos, Pais, p.
Maria de Lurdes e marido;

Domingo  19   de  Fevereiro  de 2017                              
1 0 am  =  Eucaristia 

ANIV. de FALECIMENTO : 13 a 19  Jan. de 2017 :            
Nesta semana faz anos que partiram para a casa do 
Pai: † 1984 Evangelina Correia; † 1999 Michael 
Cabral; † 2001 Emilia Carquez; † 2003 Armindo 
Valente; † 2006 Maria Isaura de Sousa; † 20014 
Maria da Conceição Melo;                                                 
por Eles na Eucaristia das          10 am, no dia  
19.02.2017 

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.  

AS NOSSAS ILHAS:                          
AÇORES E MADEIRA

Mudança da data :                                         
3 hipoteses

07 a 18 de Julho                             12 Dias    =
10 Noites 

Dia 1 - : Toronto / Ponta Delgada ( Açores )
Dia 2 - : Ponta Delgada / Horta
Dia 3 - : Horta / Pico / Horta
Dia 4 -: Horta / Terceira
Dia 5 – : Terceira / Praia da Vitória / Terceira
Dia 6 -: Terceira / Ponta Delgada / Funchal / Eira 
do Serrado e Monte / Funchal

Dia 7 – : Funchal / Porto Moniz / Funchal
Dia 8 – : Funchal / Santana / Funchal
Dia 9 – : Funchal / Ponta Delgada
Dia 10 – : Ponta Delgada / Lagoa do Fogo e das 
Furnas / Parque Terra Nostra / Ponta Delgada
Dia 11 –: Ponta Delgada / Lagoa das Sete 
Cidades / Estufas dos Ananases / Ponta Delgada
 Ponta Delgada / Toronto

Havendo pessoas interessadas  na ida aos 
Açores e Madeira em Julho, pedimos 
informações para as datas acima indicadas, 
mas o preço subirá um pouco em Julho .          
2400,00– Euros      

Email:  fatimakingston@gmail.com

LEITURA I Sof 2, 3; 3, 12-13 

 Zephaniah 2.3; - 3.12-13):      Leitura da Profecia de Sofonias

Procurai o Senhor, vós todos os humildes da terra, que 
obedeceis aos seus mandamentos. Procurai a justiça, 
procurai a humildade; talvez encontreis protecção no dia 
da ira do Senhor. Só deixarei ficar no meio de ti um povo 
pobre e humilde, que buscará refúgio no nome do Senhor. 
O resto de Israel não voltará a cometer injustiças, não 
tornará a dizer mentiras, nem mais se encontrará na sua 
boca uma língua enganadora. Por isso, terão pastagem e 
repouso, sem ninguém que os perturbe.    Palavra do 
Senhor. 

SALMO RESPONSORIAL Salmo 145 : Felizes  os pobres que 
o são no seu  intimo,  porque deles é o reino dos Céus.

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

LEITURA II 1 Cor 1, 26-31  Leitura da Primeira Epístola do 

apóstolo S. Paulo aos Coríntios 
Irmãos: Vede quem sois vós, os que Deus chamou: não há 
muitos sábios, naturalmente falando, nem muitos 
influentes, nem muitos bem-nascidos. Mas Deus escolheu 
o que é louco aos olhos do mundo para confundir os 
sábios; escolheu o que é fraco, para confundir o forte; 
escolheu o que é vil e desprezível, o que nada vale aos 
olhos do mundo, para reduzir a nada aquilo que vale, a fim 
de que nenhuma criatura se possa gloriar diante de Deus. É
por Ele que vós estais em Cristo Jesus, o qual Se tornou 
para nós sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção. 
Deste modo, conforme está escrito, «quem se gloria deve 
gloriar-se no Senhor».    Palavra do Senhor. 

EVANGELHO Mt 5, 1-12a   : Evangelho de Nosso Senhor 
Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte 
e sentou-Se. Rodearam-n’O os discípulos e Ele começou a 
ensiná-los, dizendo: «Bem-aventurados os pobres em 
espírito, porque deles é o reino dos Céus. Bem-
aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-
aventurados os que choram, porque serão consolados. 
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, 
porque serão saciados. Bem-aventurados os 
misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-
aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. 
Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão 
chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem 
perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino 
dos Céus. Bem-aventurados sereis, quando, por minha 
causa, vos insultarem, vos perseguirem e, mentindo, 
disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, 
porque é grande nos Céus a vossa recompensa».   Palavra 
da salvação. 
--------------------------------------------------------------------------
ANIVERSARIOS DE BATISMO:  Nesta Semana : de   30 de 
Janeiro a 05 de fevereiro de 2017 receberam o Batismo na 
nossa  Igreja    ( Our lady of Fatima ):30. Ruben Amaral 
Bento; Joshua Antonio Lopes; 31. Steven Lindo Sousa;  01.
Cristopher Michael Pacheco; 02. Tyler Antony Rodrigues; 
03. Lisa Mary da Silva; Adriano Silva Coelho; Valter Aguiar
Delgado; 04 .Katria Alexandrina Carvalho; 05. Corey John 
Goedon; Eucaristia  Sunday:       10 am  - 05 .02.2017    

 ANIVERSARIOS DE BATISMO:  Nesta Semana : de   06 
a 12  Fev de 2017 receberam o Batismo na nossa  



Igreja     ( Our lady of Fatima ): 06. Chantel Nicole 
Bolarinho ; 09. Dustyn Domingos Jorge Pereira; 10. 
Nicholas Victor Matos; 11. Jessica Elisabeth 
Medeiros; 12. Ryan Adanda Silva; Stephanie Mary 
Melo;                                                           Eucaristia  
Sunday:     10 am  - 12 .02.2017            

 ANIVERSARIOS DE BATISMO:  Nesta Semana : de   13 
a 19  Fev de 2017 receberam o Batismo na nossa  
Igreja     ( Our lady of Fatima ): 15. Wendy Medeiros; 
Gloria Carolina de Matos ;                                                 
Eucaristia  Sunday:     10 am  - 19 .02.2017              
________________________________________________
_        Leitores:  04  e  05  de Fevereiro de 2017                      
Sab 5.30 pm =   Idalina Fragoso / Maria Lima                    
Domingo  10 am  =  Jacinto Amaral/ Celeste Neves

Elizabeth Lopes / Steve Bonito

Leitores:  11  e  12  de Fevereiro de 2017                                 
Sab 5.30 pm =   Maria do Ceu/ Manuela Melo                    
Domingo  10 am  =  Rosa Macedo / Natalia Evaristo             

Debbie Marques / Tony Godinho

Leitores:  18   e  19  de Fevereiro de 2017                                
Sab 5.30 pm =   Victor Lincho / Antonio Mendes      
Domingo  10 am  =  Fernando Silva/ Rosa Silva                  

Michael Borges / Marilia Borges

FIRST READING (Zephaniah 2.3; - 3.12-13) :A reading from 
the book of the Prophet  Zephanie

Seek the LORD, all you humble of the land, who do his 
commands; seek righteousness, seek humility; perhaps you
may be hidden on the day of the Lord’s wrath.                       
For I will leave in the midst of you a people humble and 
lowly. They shall seek refuge in the name of the LORD— the 
remnant of Israel; they shall do no wrong and utter no lies, 
nor shall a deceitful tongue be found in their mouths. Then
they will pasture and lie down, and no one shall make 
them afraid.    -The word of the Lord.  R. Thanks be to God.

RESPONSORIAL PSALM
R.  Blessed are the poor in spirit;    the kingdom of heaven
is theirs!
1.It is the Lord who keeps faith forever;  who executes 
justice for the oppressed;     who gives food to the hungry.  
The Lord sets the prisoners free.  R. 

2. The Lord opens the eyes of the blind.   And lifts up those 
who are bowed down;  The Lord loves the righteous.            
and watches over the strangers.  R. 
3. The Lord 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.  R. 

SECOND READING  (1 Corinthians 1:26-31)
A reading from the first Letter of Saint Paul to the 
Corinthians                                                                                     
Consider your own call, brothers and sisters: not many of 
you were wise by human standards, not many were 
powerful, not many were of noble birth.   But God chose 
what is foolish in the world to shame the wise; God chose 
what is weak in the world to shame the strong;   God chose
what is low and despised in the world, things that are not, 
to reduce to nothing things that are, so that no one might 
boast in the presence of God.  God is the source of your life
in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and 
righteousness and sanctification and redemption,   in order
that, as it is written, “Let the one who boasts, boast in the 
Lord.”   -The word of the Lord.  R. Thanks be to God.

GOSPEL (Matthew 5.1-12)
A reading from the holy Gospel according to Matthew

When Jesus saw the crowds, he went up the mountain; 
and after he sat down, his disciples came to him.  Then he 
began to speak, and taught them, saying: 
“Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of 
heaven. 
“Blessed are those who mourn, for they will be comforted. 
“Blessed are the meek, for they will inherit the earth.           
“Blessed are those who hunger and thirst for 
righteousness, for they will be filled.                                         
“Blessed are the merciful, for they will receive mercy.           
“Blessed are the pure in heart, for they will see God.             
“Blessed are the peacemakers, for they will be called 
children of God.                                                                        
“Blessed are those who are persecuted for righteousness’ 
sake, for theirs is the kingdom of heaven.                                 
“Blessed are you when people revile you and persecute 
you and utter all kinds of evil against you falsely on my 
account.  Rejoice and be glad, for your reward is great in 
heaven, for in the same way they persecuted the prophets 
who were before you.   -- 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 resurrection of the body, and life 
everlasting. Amen 
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