
OUR LADY of  FATIMA PARISH

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

ANO C   07.08.2016  

Romeiro de S. Tiago de Compostela:

Ofertas para obras neste momento:                      38.828,00 
Comissão de Nossa Senhora de fátima:         40,825.22 
Obrigado aos Presindemtes e Comissão,  a todos aqueles que trabalharam,  
ajudaram - colaboraram !     Obrigado

ANIV. de FALECIMENTO :   01 a 07 de  Agosto  de 2016 :  

Nesta semana faz anos que partiram para a casa do Pai:                      

† 1993 João Arruda Falcão; 

† 1996 Frank M. Pimentel;                        

† 2002 Norberto da Silva; 

† 2015 Jorgina Lindo;                                        

Rezaremos por Eles na Eucaristia das  10am, no dia 07 .08.2016  

5. 30  pm =  Marilia Castro; Almas do Purgatorio,; Armindo, Maria José e Paulo; 

Domingo 7 de   Agosto de 2016  :                                                          

10 am – Eucaristia                                                                       Semana    08 
a 14   de  Agosto  de  2016   

2f – 6 pm  = Nuno DoRego; Aboim Tavares; David Rodrigues, Manuel, antonio.

3f  – 6. pm = Gilberto Cabral; Laureno Braga Acção de Graças a Nossa Senhora de 

Fátimap. G. Pinho         Oração da Mensagem de Fátima.

4f   - 8.30 am= Antonio Silva, Ana Bruno, Paulo; Artur Vaz, Artur Santos, Familia.;

Fernando Matos,Pais;  Adoração do SS.mo Sacramento 9 am /  até 9pm        
6 pm = Não há Eucaristia!                      

5f = 6 pm  = Silvana e Manuel Sardinha;  Francisca Reverendo;    Ensaio de 
Canticos

6f . 6 pm= Não há Eucaristia!                      

Sábado   13 de  Agosto de 2016  -                                                               
Sb. 9 am=        Não há Eucaristia!                                                                
Sb. 5. 30  pm =   ( 7º dia) Alyce Pickrell 

Domingo  14  de Agosto  de 2016  :                                            

10 am –  Eucaristia :   

  ANIV. de FALECIMENTO :   08 a 14 de  Agosto  de 2016 :  

Nesta semana faz anos que partiram para a casa do Pai:                      

† 2002 Silvana Sardinha; 

† 1994 Manuel José de Oliveira Silva; Victoriano Ponte;   

Rezaremos por Eles na Eucaristia das  10am, no dia 14 .08.2016  

Painel de Azuleijos 

A criar para a festa de Nossa Senhora de Fatima de 2017.

O “ New York Times” da semana passada diz que quem visita a Europa 
deve conhecer os azuleijos portugueses, azuis do sec. XVIII,  raridade e 
criação cultural portuguesa.

Encontram-se nos mais belos monumentos de Portugal: Continente, 
Açores e Madeira; por todo o mundo onde os portugueses estiveram e  
estão  levaram os nossos azuleijos.

No painel de Azuleijos será pintada uma imagem de Nossa Senhora e os 
nomes dos portugueses que o desejem.  O artista vai enviar-nos tres 
modelos antes de iniciar a Obra.

Um pequeno grupo já aceitou fazer parte da Comissão que vai tratar deste
assunto, mas outros nomes podem ser englobados:

A Comissão:                         

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

http://www.fatimakingston.com/


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.  

Em  frente  do
nosso  Parque  vai  haver  obras
dia 16 de Agosto vai  haver uma reunião com os vizinhos, no
nosso Salão. 

Fotografias das 1as Festas do Senhor Santo Cristo dos
Milagres !                          

Precisamos  de  fotografias  antigas  das  primeiras  festas  do
Senhor Santo Cristo dos Milagres.   Devolvemo-las.

_____________________________________

Admissão  de  novos  amigos  do  Senhor  Santo  Cristo  dos
Milagres

28 de Agosto de 2016  

Inscrições ao fundo da Igreja.      

__________________________Adoração
do Santissimo Sacramento:

quartas-feiras:             9am- 9pm

Sacramento da Confirmação:                               preparação
sabados  7pm 

_______________
____________________________________ 



LEITURA I Sab 18, 6-9: Leitura do Livro da Sabedoria 

A noite em que foram mortos os primogénitos do Egipto foi dada 
previamente a conhecer aos nossos antepassados, para que, sabendo com
certeza a que juramentos tinham dado crédito, ficassem cheios de 
coragem. Ela foi esperada pelo vosso povo, como salvação dos justos e 
perdição dos ímpios, pois da mesma forma que castigastes os adversários, 
nos cobristes de glória, chamando-nos para Vós. Por isso os piedosos 
filhos dos justos ofereciam sacrifícios em segredo e de comum acordo 
estabeleceram esta lei divina: que os justos seriam solidários nos bens e 
nos perigos; e começaram a cantar os hinos de seus antepassados. Palavra
do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 32:  Feliz o povo que o Senhor escolheu  
para sua herança.                                                              1. Justos, aclamai o 
Senhor,/ os corações rectos devem louvá-l’O./ Feliz a nação que tem o 
Senhor por seu Deus,/ o povo que Ele escolheu para sua herança.                
2. Os olhos do Senhor estão voltados/  para os que O temem,/ para os que
esperam na sua bondade,/ para libertar da morte as suas almas/ e os 
alimentar no tempo da fome.                                   3. A nossa alma espera o 
Senhor,/ Ele é o nosso amparo e protector./ Venha sobre nós a vossa 
bondade,/ porque em Vós esperamos, Senhor. 

LEITURA II: Hebr 11, 1-2.8-12:Leitura da Epístola aos Hebreus Irmãos: A fé
é a garantia dos bens que se esperam e a certeza das realidades que não 
se vêem. Ela valeu aos antigos um bom testemunho. Pela fé, Abraão 
obedeceu ao chamamento e partiu para uma terra que viria a receber 
como herança; e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, morou como 
estrangeiro na terra prometida, habitando em tendas, com Isaac e Jacob, 
herdeiros, como ele, da mesma promessa, porque esperava a cidade de 
sólidos fundamentos, cujo arquitecto e construtor é Deus. Pela fé, 
também Sara recebeu o poder de ser mãe já depois de passada a idade, 
porque acreditou na fidelidade d’Aquele que lho prometeu. É por isso 
também que de um só homem – um homem que a morte já espreitava – 
nasceram descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a 
areia que há na praia do mar. Palavra do Senhor.

EVANGELHO  Lc 12, 35-40: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas                                                      Naquele tempo, disse 
Jesus aos seus discípulos: Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas. 
Sede como homens que esperam o seu senhor ao voltar do casamento, 
para lhe abrirem logo a porta, quando chegar e bater. Felizes esses servos, 
que o senhor, ao chegar, encontrar vigilantes. Em verdade vos digo: cingir-
se-á e mandará que se sentem à mesa e, passando diante deles, os 

servirá. Se vier à meia-noite ou de madrugada, felizes serão se assim os 
encontrar. Compreendei isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria 
o ladrão, não o deixaria arrombar a sua casa. Estai vós também 
preparados, porque na hora em que não pensais virá o Filho do homem».  
Palavra da salvação.

______________________________________________ANIVERSARIOS DE
BATISMO:  Nesta Semana : 08  a 14 de Agosto de 2016 receberam o 
Batismo na nossa  Igreja                ( Our lady of Fatima ): 08. Daniel Ryan 
Pinho Cirne; 09. Danny Pereira Costa; Ashlee Nicole Veloso; 10. Amanda 
Elizabeth Falcão; Tanya Marie Silva; Ryan Braga Almeida; 11. Stephen 
Meireles; Thomas Adrian Medeiros; 12. Marcus David Macedo Torres; 
Ricardo Manuel Ramos Figueiredo;  14. Nina Moniz; Roberto Filipe 
Bernardino;  ; Eucaristia  Sunday:          10 am  -                   14. 08.2016 

Leitores:  13  e  14 de  Agosto de 2016                                       Sáb. : 5.30 

pm =   Idalina Fragoso                                                                                 
Preparação da Missa de Domingo, Nossa Senhora de Fatima: Quinta- 
feira 7pm.                                                            Domindo:  10 am  =                   
LEITORES de Ingles : 

Próximo Domingo dia 28 de Agosto :                      
Admissão de novos Amigos do Senhor Santo 
Cristo

FIRST READING: Wis.18, 6-9: A reading from the book of Wisdom                
That  night had been foretold to our ancestors, so that, once they saw  
what kind of oaths they had put their trust in,  they would joyfully take 
courage. This was the expectation of your people, the saving of the 
virtuous and the ruin of their enemies; for by the same act with which you
took vengeance on our foes you made us glorious by calling us to you. The
devout children of worthy men offered sacrifice in secret and this divine 
pact they struck with one accord: that the saints would share the same 
blessings and dangers alike; and forthwith they had begun to chant the 
hymns of the fathers.                                                                                               
—The word of the Lord. R. Thanks be to God.

RESPONSORIAL PSALM:   Happy are the people the Lord has chosen as his
own                                 1. Ring out your joy to the 
Lord, O you just;/ for praise is fitting for loyal hearts. / They are happy, 
whose God is the Lord, the people he has chosen as his own.                         

2. The Lord looks on those who revere him,/ on those who hope in his 
love,/ to rescue their souls from death,/ to keep them alive in famine.

SECOND READING:  Heb 11, 1-2; 8-19  A reading from the Letter of  Saint 
Paul to the Hebrews                                              Only faith can guarantee the
blessings that we hope for, or prove the existence of the realities that at 
present remain umseen. It was for faith that our ancestors were  
commended.  It was by faith that Abraham obeyed the call to set out for a 
country that was the inheritance given to him and his descendants, and 
that he set out without knowing where he was going.  By faith he arrived, 
as a foreigner, in the Promised land, and lived there as if in a strange 
country, with Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same 
promise.                          They lived there in tents while he looked forward 
to a city founded, designed and built by God. It was equally by faith that 
Sarah, in spite of being past the age, was made able to conceive,  because 
she  believed that he who had made the promise would be faithful to it.  
Because of  this, there came from one man, and one who was already as 
good as dead himself, more descendants than could be counted, as many 
as the stars of heaven or the grains of sand on the seashore.                          
—The word of the Lord. R. Thanks be to God.

GOSPEL: Luke 12: 32-48 . A reading from the holy Gospel according to 
Luke                                                                                         

 “  See that you are dressed for action and have your lamps lit. Be like men 
waiting for their master to return from the wedding feast, ready to open 
the door as soon as he comes and knocks. Happy those servants whom 
the master finds awake when he comes. I tell you solemnly, he will put on 
an apron, sit them down at table and wait on them. It may be in the 
second watch he comes, or in the third, but happy those servants if he 
finds them ready . You may be quite sure of this, that if the householder 
had known at what hour the burglar would come, he would not have let 
anyone break through the wall of his house. You too must stand ready, 
because the Son of Man is coming at an hour you do not expect.”                 
This is  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 power of 
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 God 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 the life everlasting.                    Amen.     
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