
OUR LADY of  FATIMA PARISH

588 Division Street, Kingston, ON, K7k   4B6 

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

ANO C    10.04.2016                  Divina misericordia

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

Alda R. Soares,p. Manuel Cordeiro; Familiares,p. Germana e Jacinto Freitas; 
Victoriano Ponte,p. Irene 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  

5. 30  pm = Linda Pacheco, P. Arlindo Melo, P. Antonio; Pinheiro, P. Agostinho 
Pacheco,p. José Pacheco e Esposa

Domingo 10 de  Abril  de 2016  :                     
10 am   = Eucaristia Dominical!                                                      

Semana   de  11 a  17  Abril de  2016   
                                                                                                                  

 2f – 6 pm  = Eucaristia

3f  – 6. pm = Eucaristia                                                  

Oração  Mensagem de Fatima                                                                                 

4f   -   8.30 am = Eucaristia 

5f = 6 pm  =   Não há Eucaristia                                                                         

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

Sábado   16 de Abril de 2016    -    Festa da Primavera!    

5. 30  pm =  Eucaristia  - Jantar de festa.

Domingo 17 de  Abril  de 2016  :                                                                           
10 am – Eucaristia  

ANIV. de FALECIMENTO :   11 a 17  de Abril   de 2016 :     

† 1992 Evelina da Costa;

† 1993 José Junior Carvalho;  

† 1997 Maria do rosario Cordeiro Grilo; 

† 1998 Albina Clementina;

† 2004 Nuno de Melo Lindo; 

† 2010 Manuel Lopes Neves; 

† 2010 Mariano Couto Carquez;  

† 2015 Angelo de Sousa Braga;

† 2015 Maria do santo Cristo Cabral;  

rezaremos por Eles na Eucaristia das  10am, no dia 17 .04.2016  

RESSUSCITOU

 

Agenda :   
Semana   de    18 a  24  Abril   de  2016   
                                                                                                                   

2f – 6 pm  =  ( April 18,2016)                  Não há Eucaristia  

3f  – 6. pm =  ( April 19,2016)                Não há Eucaristia                                        
4f   -   6 pm =  ( April 20,2016)                  Não há Eucaristia  

5f = 6 pm  =  ( April 21,2016 )               Não há Eucaristia  

6f  - 8.30am =  ( April 22, 2016 )        Não há Eucaristia                                         
Adoração do SS.mo Sacramento   9 am / 9 pm                                                    

6 – pm=      Não há Eucaristia  

Sábado   23 de Abril de 2016                       

9am = Helena Viveiros p Rosa Silva;  Defuntos de p. Idalina Fragoso ;  Acção de 
Graças  Senhora de Fátima e Familiares,p. Jose e Maria Santos

5. 30  pm =  Jacinto & Beatriz Calouro, p. Jorgina Amorim; Adelino Cardoso,p. 
Esposa e Filho; Joana Melo,p. Maria do ceu;  Antonio Andrade,p. Alberto Andrade 

Domingo 24  de  Abril  de 2016  :                                                          10 am – 
Eucaristia  

ANIV. de FALECIMENTO :   18 a 24  de Abril   de 2016 :   

†1979  Joana Melo; 

† 1985 Hermano Ferreira Couto; 

† 1991 Benvinda Matias;

† 1990 Manuel Raposo Amaral;                     

† 1992 Margarida Maria Lima;                  

† 1996 Elvina Raposo Freitas;  

† 1996 Dorvalino Vieira;

† 1997 Antonio Andrade; 

† 1998 Diamantino Baptista Brites; 

† 2000 Gabriel dos Santos Cabral;                       

† 2003 Maria Moniz Raposo;                                                                         
rezaremos por Eles na Eucaristia das  10am, no dia 24 .04.2016                               

http://www.fatimakingston.com/


Agenda :   
Semana   de  25 de  Abril a 01 de Maio  de  2016 
2f – 6 pm  =  ( April 25,2016 ) : Manuel e Maria Jose Medeiros,p. Ricardo 
Medeiros; Antonio Silva, Ana Bruno, Paulo,p. Domingas e Filhos; Amaro Vicente,p. 
Esp. Fam.
3f  – 6. pm =  ( April 26,2016 ) :  Eduardo Bastos,Ps e, Ss, Fam.p. Evonia Bastos; 
Domingos Almeida,p. Domingas Almeida; † Genoveva Barbosa 

4f   -   6 pm =  ( April 27,2016 )    Laurenio Beleza,p. Maria Beleza; Defuntos de 
Manuel Pinhoe Esposa; Antonio Oliveira, Fam. p. Generosa Oliveira

5f = 6 pm  = ( April  28,2016 )  Germano Pacheco,p. Maria Pacheco e Filhos; 
Gilberto Cabral,p. Esposa;† Antonio Sousa

 6f  - 8.30 am =  ( April  29,2016 )  Pai, Sogros, Avós,p. Maria Matos; Pais,Ss, 
Fam.p, Alberto Ferreira;† Antonio Sousa                                                                       
Adoração do SS.mo Sacramento   9 am / 9 pm                                                    

6f = 6 pm=  Marilia Castro, p. Marido e Filhos; Nicolino Melo,p. Esposa; Paulo 
Valente,p. Pais e irmã

Sábado   30 de Abril de 2016                       

9am = Não há Eucaristia 

5. 30  pm =  Venicio Pereira, p. Esposa Edite; Jose Torres Medeiros,p. Fatima 
Medeiros;   Abilio Rodrigues, Filho,p. Isabel Rodrigues

 Domingo 01  de  Maio de 2016  :                                                          

10 am – Eucaristia  

ANIV. de FALECIMENTO :   25 de Abril  a 01 de Maio   de 2016 :     

Laurinda e Carlos Evaristo,p. Luisa Evaristo; 

† 1995 Venicio Pereira; 

† 2002 Beatrz Raposo 2009 Amaro Vicente; 

† 2011 Laurenio Pacheco Beleza; 

rezaremos por Eles na Eucaristia das  10am, no dia 01 .05.2016

Viagem a Quebec e Montreal :                           

 ( April 22 – 24 , 2016 ) -           contactar D. Aldora

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:           

Mensagem de Fatima  ( Terça-feira 7pm )            

LEITURA I – Actos 5,27b-32.40b-41: Leitura dos Actos dos Apóstolos  
Naqueles dias,  o sumo sacerdote falou aos Apóstolos, dizendo: «Já vos 
proibimos formalmente  de ensinar em nome de Jesus;  e vós encheis Jerusalém 
com a vossa doutrina  e quereis fazer recair sobre nós o sangue desse homem».   
Pedro e os Apóstolos responderam: «Deve obedecer-se antes a Deus que aos 
homens.  O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus,  a quem vós destes a morte, 
suspendendo-O no madeiro.   Deus exaltou-O pelo seu poder, como Chefe e 
Salvador,  a fim de conceder a Israel  o arrependimento e o perdão dos pecados.  
E nós somos testemunhas destes factos,  nós e o Espírito Santo  que Deus tem 
concedido àqueles que Lhe obedecem».  Então os judeus mandaram açoitar os 
Apóstolos,  intimando-os a não falarem no nome de Jesus,  e depois soltaram-
nos.  Os Apóstolos saíram da presença do Sinédrio cheios de alegria,  por terem 
merecido serem ultrajados  por causa do nome de Jesus..Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 29 (30): Eu vos Glorifico, Senhor, porque me 
salvastes.                  

1.Eu Vos glorifico, Senhor, porque me salvastes/  e não deixastes que de mim se 
regozijassem os inimigos./ Tirastes a minha alma da mansão dos mortos,/ 
vivificastes-me para não descer à cova.                
2.Cantai salmos ao Senhor, vós os seus fiéis,/  e dai graças ao seu nome santo./  A
sua ira dura apenas um momento/  e a sua benevolência a vida inteira./  Ao cair 
da noite vêm as lágrimas/  e ao amanhecer volta a alegria.                
3.Ouvi, Senhor, e tende compaixão de mim,/Senhor, sede Vós o meu auxílio./ Vós
convertestes em júbilo o meu pranto:/  Senhor meu Deus, eu Vos louvarei 
eternamente.

LEITURA II – Ap 5,11-14: Leitura do Livro do Apocalipse                     

Eu, João, na visão que tive,  ouvi a voz de muitos Anjos, que estavam em volta do 
trono, dos Seres Vivos e dos Anciãos.  Eram miríades de miríades e milhares de 
milhares,  que diziam em voz alta: «Digno é o Cordeiro que foi imolado  de 
receber o poder e a riqueza, a sabedoria e a força,  a honra, a glória e o louvor». 
E ouvi todas as criaturas  que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar,  e o 
universo inteiro, exclamarem: «Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro   
o louvor e a honra, a glória e o poder  pelos séculos dos séculos». Os quatro 



Seres Vivos diziam: «Ámen!»; e os Anciãos prostraram-se em adoração.Palavra 
do Senhor.

EVANGELHO – Jo 21,1-19: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São 
João                        

Naquele tempo,  Jesus manifestou-Se outra vez aos seus discípulos,  junto do mar
de Tiberíades.  Manifestou-Se deste modo:  Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, 
chamado Dídimo,  Natanael, que era de Caná da Galileia,  os filhos de Zebedeu e 
mais dois discípulos de Jesus.  Disse-lhes Simão Pedro: «Vou pescar». Eles 
responderam-lhe: «Nós vamos contigo». Saíram de casa e subiram para o barco,  
mas naquela noite não apanharam nada.  Ao romper da manhã, Jesus 
apresentou-Se na margem,  mas os discípulos não sabiam que era Ele. Disse-lhes 
Jesus: «Rapazes, tendes alguma coisa de comer?» Eles responderam: «Não». 
Disse-lhes Jesus: «Lançai a rede para a direita do barco e encontrareis». Eles 
lançaram a rede e já mal a podiam arrastar por causa da abundância de peixes.   
O discípulo predilecto de Jesus disse a Pedro: «É o Senhor».  Simão Pedro, 
quando ouviu dizer que era o Senhor,  vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se
ao mar      .....      .......                                                                                               

Disse-lhe Jesus:  «Apascenta as minhas ovelhas.   Em verdade, em verdade te 
digo:  Quando eras mais novo,   tu mesmo te cingias e andavas por onde querias; 
mas quando fores mais velho,   estenderás a mão e outro te cingirá   e te levará 
para onde não queres».  Jesus disse isto para indicar o género de morte   com 
que Pedro havia de dar glória a Deus.   Dito isto, acrescentou: «Segue-
Me».Palavra da Salvação 

______________________________________________

ANIVERSARIOS DE BATISMO:     @ Nesta Semana : 15 a 20 de Abril,  receberam o 
Batismo na nossa  Igreja  ( Our lady of Fatima ): 

16. Rachel Alexandria do Rego;

16. Cory Pacheco Medeiros;

17. Miguel Pedro Almeida Campbell;

18. Andrew Massa Falcão;

18. Leandra Dorathy Braga;

18. Tanya Cunha Evaristo;

19. Diogo José Luz;

Eucaristia  Sunday:    10 am  - 20. 04.2013 +++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++   

Leitores:                                                                                  

Sáb. : 5.30 pm = Rosa Silva                                                                                 
Domindo:  10 am  =   Carlos Marques /   Jacinto Amaral                                   

FIRST READING (Acts 5:28-42, 40-41): A reading from the Acts of the Apostles

In those days:  The high priest questioned the Apostles 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 human beings.
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 Saviour 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.”  
Then the council ordered the Apostles not to speak in the name of Jesus, and let 
them go.  As they left the council, they rejoiced that they were considered 
worthy to suffer dishonour for the sake of the name.   —The word of the Lord. R. 
Thanks be to God.

RESPONSORIAL PSALM:   I will extol you, Lord, for you have raised me up.

1. I will extol you, O LORD, / for you have drawn me up, and did not let my foes 
rejoice over me.  O LORD, you brought up my soul from Sheol, / restored me to 
life from among those / gone down to the Pit.  R.

2.Sing praises to the LORD,/ O you his faithful ones, and give thanks to his holy 
name. / For his anger is but for a moment;  /his favour is for a lifetime.  /Weeping
may linger for the night,  /but joy comes with the morning.  R.

SECOND READING  (Revelation 5:11-14) :A reading from the book of Revelation

I John, looked, and I heard the voice of many Angels surrounding the throne and 
the living creatures and the elders; they numbered myriads of myriads and 
thousands of thousands, singing with full voice, “Worthy is the Lamb that was 
slaughtered to receive power and wealth and wisdom and might and honour and
glory and blessing!”  Then I heard every creature in heaven and on earth and 
under the earth and in the sea, and all that is in them, singing, “To the one 
seated on the throne and to the Lamb be blessing and honour and glory and 
might forever and ever!”   And the four living creatures said, “Amen!” And the 
elders fell down and worshipped.  —The word of the Lord. R. Thanks be to God.

GOSPEL  (John 21:1-19): A reading from the holy gospel according to John

Jesus showed himself again to the disciples by the Sea of Tiberias; and he 
showed himself in this way.  Gathered there together were Simon Peter, Thomas 
called the Twin, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and two 
others of his disciples.  Simon Peter said to them, “I am going fishing.” They said 
to him, “We will go with you.” They went out and got into the boat, but that night
they caught nothing.  Just after daybreak, Jesus stood on the beach; they cast it, 
and now they were not able to haul it in because there were so many fish.  That 
disciple whom Jesus loved said to Peter, “It is the Lord!” When Simon Peter heard
that it was the Lord, he put on some clothes, for he was naked, and jumped into 
the sea.  But the other disciples came in the boat, dragging the net full of fish, for
they were not far from the land, only about ninety metres off.  When they had 
gone ashore, they saw a charcoal fire there, with fish on it, and bread.  Jesus said 
to them, “Bring some of the fish that you have just caught.”  He said to him the 
third time, “Simon son of John, do you love me?” Peter felt hurt because he said 
to him the third time, “Do you love me?” And he said to him, “Lord, you know 
everything; you know that I love you.” Jesus said to him, “Feed my sheep.  Very 
truly, I tell you, when you were younger, you used to fasten your own belt and to 
go wherever you wished. But when you grow old, you will stretch out your hands,
and someone else will fasten a belt around you and take you where you do not 
wish to go.”  (He said this to indicate the kind of death by which he would glorify 
God.) After this he said to him, “Follow me.” —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 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


