
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

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: “Ouvistes o 
que foi dito: ‘Olho por olho e dente por dente!’ Eu, porém, 
vos digo: Não enfrenteis quem é malvado! Pelo contrário, se 
alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a 
esquerda! Se alguém quiser abrir um processo para tomar a 
tua túnica, dá-lhe também o manto! Se alguém te forçar a 
andar um quilômetro, caminha dois com ele! Dá a quem te 
pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado”.

------------------------------------------------------------------------
---- 

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 

Sb. 5 pm = Marilia Castro; Mario Castro; Fernando 
Matos, Pais

Domingo 19 de  Fevereiro de 2017  :  10 am – 

Eucaristia Semana  de  20 a 26 de Fev. de  2017   
2f –  6  pm  = Mario Castro; Manuel L. Neves,Ps, Ss, 
Familia; Abilio e Ana Emilia Pereira                                     

3f  – 6pm = Nicolino de Melo; Familiares e Almas do 
Purgatório; † Mario Castro                                                       
4f   – 8.30 am  =   Jose Valente, Ps, Ss; Helena Viveiros; 
Antonio M. Santos                                                                 
Adoração do SS.mo Sacramento 9 am /  até 9pm         
6pm =                         7o dia: Domingos Pereira,p. Mãe      
5f  -  6.pm = João Fragoso; Jose Marques Oliveira, Maria 
do Ceu Ferreira;  Abilio Lopes Rodrigues,Filho, Fam;            
Ensaio                                                                              

6f . 6 pm=Jose Maria , Ezequiel Costa; Helena Viveiros; † 
Ana Pereira 

Sábado   25 de Fevereiro de 2017                       
Sb. 9 am  =   Familiares Falecidos; Fernando Matos, Pais; 
David Rodrigues, Manuel, Antonio                                   
Sb. 5.30 pm =              7o dia: Mário Lopes,p.Filho e Fam. 
Festa de Carnaval                                                    

Domingo  26   de  Fevereiro  de 2017                   
1 0 am  =  Eucaristia

ANIV. de FALECIMENTO : 20 a 26 Fev. de 2017 :             
Nesta semana faz anos que partiram para a casa do 
Pai: † Victoriano Ponte: †1984 Manuel Silvano Amorim; 
† 1987 Joseph Valente Braga; † 1998 Jose de Melo Arruda;
† 1998 Jose Maria Soares; † 2000 Edola Oliveira Martins;   
† 2001 João da Silva Al. Fragoso; † 2004 Maria dos Anjos 
Melo; † 2012 Maria Helena S. F. Viveiros; † 2015 Maria 
das Merces Sodre;  Rezaremos por Eles na Eucaristia 
das          10 am, no dia  26.02.2017 

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.  

Quarta-feira de Cinzas                                                     
7pm ( 01 de Março de 2017)

http://www.fatimakingston.com/


AS NOSSAS ILHAS:                          
AÇORES E MADEIRA

Mudança da data e do itinerario :                

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 .          

Email:  fatimakingston@gmail.com

`LEITURA I Lev 19, 1-2.17-18: Leitura do Livro do 
Levítico Lev 19, 1-2.17-18

O Senhor dirigiu-Se a Moisés nestes termos: «Fala a 
toda a comunidade dos filhos de Israel e diz-lhes: 
‘Sede santos, porque Eu, o Senhor, vosso Deus, sou 
santo’.  Não odiarás do íntimo do coração os teus 
irmãos, mas corrigirás o teu próximo, para não 
incorreres em falta por causa dele.                                   
Não te vingarás, nem guardarás rancor contra os 
filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo. Eu sou o Senhor». Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 102 : O Senhor é 
clemente e cheio de compaixão.                                      
1. Bendiz, ó minha alma, o Senhor/ e todo o meu ser 
bendiga o seu nome santo./ Bendiz, ó minha alma, o 
Senhor/ e não esqueças nenhum dos seus benefícios. 
2. Ele perdoa todos os teus pecados/ e cura as tuas 
enfermidades;/ salva da morte a tua vida/ e coroa-te 
de graça e misericórdia.                                                      
3. O Senhor é clemente e compassivo,/ paciente e 
cheio de bondade;/ não nos tratou segundo os nossos
pecados,/ nem nos castigou segundo as nossas 
culpas. 

LEITURA II 1 Cor 3, 16-23: Leitura da Primeira Epístola
do apóstolo S. Paulo aos Coríntios 1 Cor 3, 16-23

Irmãos: Não sabeis que sois templo de Deus e que o 
Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o 
templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo 
de Deus é santo, e vós sois esse templo. Ninguém 
tenha ilusões. Se alguém entre vós se julga sábio aos 
olhos do mundo, faça-se louco, para se tornar sábio. 
Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de 
Deus, como está escrito: «Apanharei os sábios na sua 
própria astúcia». E ainda: «O Senhor sabe como são 
vãos os pensamentos dos sábios». Por isso, ninguém 
deve gloriar-se nos homens. Tudo é vosso: Paulo, 
Apolo e Pedro, o mundo, a vida e a morte, as coisas 
presentes e as futuras. Tudo é vosso; mas vós sois de 
Cristo, e Cristo é de Deus. Palavra do Senhor.

EVANGELHO Mt 5, 38-48: Evangelho de Nosso Senhor
Jesus Cristo segundo São Mateus Mt 5, 38-48

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
«Ouvistes que foi dito aos antigos: ‘Olho por olho e 
dente por dente’.                                                                  
Eu, porém, digo-vos: Não resistais ao homem mau. 
Mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe 
também a esquerda.                                                            
Se alguém quiser levar-te ao tribunal, para ficar com a
tua túnica, deixa-lhe também o manto.                           
Se alguém te obrigar a acompanhá-lo durante uma 
milha, acompanha-o durante duas.                                  
Dá a quem te pedir e não voltes as costas a quem te 
pede emprestado. Ouvistes que foi dito: ‘Amarás o teu
próximo e odiarás o teu inimigo’.                                      
Eu, porém, digo-vos: Amai os vossos inimigos e orai 
por aqueles que vos perseguem, para serdes filhos do 
vosso Pai que está nos Céus; pois Ele faz nascer o sol 
sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos.     
Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa 
tereis?                                                                                     
Não fazem a mesma coisa os publicanos?                       
E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de
extraordinário? Não o fazem também os pagãos? 
Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai celeste é 
perfeito».Palavra da salvação.

ANIVERSARIOS DE BATISMO:  Nesta Semana : de  20 a 
26   Fev. de 2017 receberam o Batismo na nossa  
Igreja                       ( Our lady of Fatima ):                         
22. Fatima Isabel Linhares Faria; 23. Christopher 
Bulhao; Kevin James Oliveira; Megan Nicole Sly;         
24. Joseph Gordon; Tiffany Melissa Vieira; Eucaristia  
Sunday:     10 am  - 26 .02.2017              
____________________________________________
__     

Leitores:  25 e  26 de Fevereiro  de 2017                         
Sab 5.30 pm =                                                           
Domingo  10 am  =   



FIRST READING (Leviticus 19:1-2, 17-18)
A reading from the book of Leviticus

The LORD spoke to Moses: 
“Speak to all the congregation of the children of Israel and
say to them: 
‘You shall be holy, for I the LORD your God am holy. 
You shall not hate in your heart anyone of your kin; 
you shall  reprove your neighbour,  or  you will  incur  guilt
yourself. 
You shall not take vengeance or bear a grudge against any
of  your  people,  but  you  shall  love  your  neighbour  as
yourself: I am the LORD.
-The word of the Lord.  R. Thanks be to God.

RESPONSORIAL PSALM
R.  The Lord is merciful and gracious.

1. Bless the Lord, O my soul,/ And all that is within 
me, bless his holy name./ Bless the Lord, O my 
souls,/And do not forget all his benefits.  R.

2.It is the Lord who forgives all your iniquity,/ Who heals all
your diseases,/ Who redeems your life from the Pit,
Who crowns you with steadfast love and mercy.  R.
3.The Lord is merciful and gracious,/ Slow to anger and 
abounding in steadfast love./ He does not deal with us 
according to our sins,/ Nor repay us according to our 
iniquities.  R.

SECOND READING  (1 Corinthians 3:16-23)
A reading from the first Letter of Saint Paul to the 
Corinthians

Brothers and sisters; Do you not know that you are God’s
temple  and  that  God’s  Spirit  dwells  in  you?    If  anyone
destroys God’s temple, God will destroy that person.  For
God’s temple is holy, and you are that temple. 
Do not deceive yourselves. If you think that you are wise in
this age, you should become fools so that you may become
wise.    For  the wisdom of  this  world  is  foolishness  with
God.  For  it  is  written,  “He  catches  the  wise  in  their
craftiness,”    and again, “The Lord knows the thoughts of
the wise, that they are futile.” 
So let no one boast about human beings. For all things are
yours--whether Paul or Apollos or Cephas or the world or
life  or death or the present or the future—all  belong to
you, and you belong to Christ, and Christ belongs to God. 
-The word of the Lord.  R. Thanks be to God.

GOSPEL ACCLAMATION
Alleluia.  Alleluia.  

GOSPEL (Matthew 5:38-48)
A reading from the holy Gospel according to Matthew

Jesus said to his disciples, “You have heard that it was said,
‘An eye for an eye and a tooth for a tooth.’ But I say to you,
do not resist an evildoer. But if anyone strikes you on the
right cheek, turn the other also; and if anyone wants to sue
you and  take  your  coat,  give  your  cloak  as  well;  and  if
anyone forces you to go one mile, go also the second mile.
Give to everyone who begs from you, and do not refuse
anyone who wants to borrow from you. 
“You  have  heard  that  it  was  said,  ‘You  shall  love  your
neighbour and hate your enemy.’  But I  say to you,  Love
your enemies and pray for those who persecute you, so
that you may be children of your Father in heaven; for he
makes his sun rise on the evil and on the good, and sends
rain on the righteous and on the unrighteous.   For if you
love those who love you, what reward do you have? Do not
even the tax collectors do the same?   And if you greet only
your brothers and sisters, what more are you doing than
others?  Do  not  even  the  Gentiles  do  the  same?    Be
perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect.     --
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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