
OUR LADY of  FATIMA PARISH

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

ANO C                                             06.03.2016   - 4º Quaresma

A Colecta :  Ofertas para obras neste momento:                                                 
5950,00                                                      Festa de S. Martinho ( Comissão 
Nossa Senhora de Fatima )                                                     6,475.50  Obrigado 
aos Presidentes, Comissão e a todos aqueles que  colaboraram e participaram!   
Obrigado                                                          

ANIV. de FALECIMENTO : 29 FEV. A 06 de Março   de 2016 :  † 1985 Maria dos 
Anjos Vidal; † 1988 Mariana Raposo;  † 1996 António Raposo de sousa;  † 1996 
Alvaro Marques Oliveira Junior;† 1998 Humberto Soares Cabral; † 2004 Maria 
Madalena Meireles; † 2006 João Carlos de Sousa; † 2007 Ana Emilia Pereira; † 
2009 Doliria Melo; † 2013 Ligia Pacheco Botelho; † 2014 Marilia N. Pestana R. 
Castro; rezaremos por Eles na Eucaristia das  10am, no dia 06 .03.2016  

5.30 pm =    Eucaristia 
 
Semana   de 07 a 13  de Março  de  2016   
2f – 6. pm  =  Eucaristia

3f  –  6pm = Eucaristia   Oração:    Mensagem de Fatima

4f  -   6 pm = Eucaristia                Via-Sacra                                                                        

5f – 8.30am =         Eucaristia                                    

                 6pm  = Eucaristia                          Ensaio de canticos          

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

Sábado   12 de Março de 2016          2pm – Romeiros                                      
8.30 am=  Não há Eucaristia!                                                      

   5.30 pm = Eucaristia 

Domingo 13 de  Março de 2016  :                                                

  10 am – Eucaristia:  ROMARIA em Hamilton 

ANIV. de FALECIMENTO :  06  a 13 de Março   de 2016 :    Victoriano Ponte;  
† 1982 Lidia Moniz Viveiros;  † 2007 Ana  Emilia Pereira; † 1982 John Sá; † 
1982 Elias Soares Cardoso; † 1987 Joaquim Bastos; † 1988 Andrew Joseph 
Melo;† 1988 Luis Pacheco;  † 1991 Maria Viveiros; † 2013 Manuel Pedro Silva;  † 
2014 Germano Pacheco; 

rezaremos por Eles na Eucaristia das  10am, no dia 13 .03.2016  

Rancho Folclorico:

Na Segunda -  feira dia 07 de Março de 2016  pelas 6pm , reiniciaremos o
Rancho infantil.                                   São benvindos e benvindas todas as 
crianças e Jovens.

Próximo Domingo                     
13 de março de 2016 

Romaria em Hamilton
Inscrições  D. Aldora Falcão

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.

http://www.fatimakingston.com/


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.  

AGENDA :

Tempo Quaresmal:

Todas as Quartas - feiras, depois da Missa 6pm :           Via-Sacra.           
Sextas- feiras Adoração do SS.mo Sacramento.                     13.03.2016 – 
Romaria a Hamilton – Estamos a organizar uma camioneta!     
18.03.2016 – Adoração do Santissimo Sacramento e 
acolhimento dos Romeiros.                      ( Todo o dia e noite )

Inscrições 

19.03.2016 –  

Romaria em Kingston ( March 19, 2016 )  vamos 
dinamizar esta actividade penitencial. Participar se 
pudermos e acolher.  RAMOS 

 20.03.2016 – Domingo de Ramos.                                   

Confissões todas as semanas ( quintas, sextas e sabados)

24.03.2016 – Quinta – feira SANTA                                                   7pm  
Lava-pés                                                                                                  
25.03.2016 -  Sexta –feira SANTA                                                         3pm 
Adoração da Cruz                                                               26.03.2016 -  
Sábado Santo                                                           10 pm – Lume novo, 
Ressurreição de Jesus Cristo!

27.03.2016 – PASCOA                                                                        10 am- 
Eucaristia                                                                           Benção das Casas; 
visita pascaL  Inscrições 

Visita Pascal ( Dia de Pascoa ou Outros Domingos ) 
                        Responsável:  Sr. António Mendes  

          inscrições no fundo da Igreja 

 

LEITURA I Jos 5, 9a.10-12 : Leitura do Livro de Josué

Naqueles dias, disse o Senhor a Josué: «Hoje tirei de vós o opróbrio do Egipto». 
Os filhos de Israel acamparam em Gálgala e celebraram a Páscoa, no dia catorze 
do mês, à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos 
frutos da terra: pães ázimos e espigas assadas nesse mesmo dia. Quando 
começaram a comer dos frutos da terra, no dia seguinte à Páscoa, cessou o 
maná. Os filhos de Israel não voltaram a ter o maná, mas, naquele ano, já se 
alimentaram dos frutos da terra de Canaã.  Palavra do Senhor

SALMO RESPONSORIAL Salmo 33 :   Saboreai e vede como o Senhor é bom. 
Repete-se



1.A toda a hora bendirei o Senhor,/ o seu louvor estará sempre na minha boca. / 
A minha alma gloria-se no Senhor: escutem e alegrem-se os humildes. R                
2.Enaltecei comigo ao Senhor/ e exaltemos juntos o seu nome./ Procurei o 
Senhor e Ele atendeu-me,/ libertou-me de toda a ansiedade. R                                 
3. Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes,/o vosso rosto não se cobrirá de 
vergonha./ Este pobre clamou e o Senhor o ouviu,/ salvou-o de todas as 
angústias. R

LEITURA II 2 Cor 5, 17-21: Leitura da Segunda Epístola do apóstolo S. Paulo aos 
Coríntios

Irmãos: Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram; tudo 
foi renovado. Tudo isto vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos 
confiou o ministério da reconciliação. Na verdade, é Deus que em Cristo reconcilia o 
mundo consigo, não levando em conta as faltas dos homens e confiando-nos a palavra 
da reconciliação. Nós somos, portanto, embaixadores de Cristo; é Deus quem vos exorta 
por nosso intermédio. Nós vos pedimos em nome de Cristo: reconciliai-vos com Deus. A 
Cristo, que não conhecera o pecado, Deus identificou-O com o pecado por causa de nós, 
para que em Cristo nos tornemos justiça de Deus.  .Palavra do Senhor

EVANGELHO Lc 15, 1-3.11-32 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São 
Lucas

Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se todos de Jesus, para O 
ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: «Este homem 
acolhe os pecadores e come com eles». Jesus disse-lhes então a seguinte parábola: «Um 
homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai: ‘Pai, dá-me a parte da herança que 
me toca’. O pai repartiu os bens pelos filhos. Alguns dias depois, o filho mais novo, 
juntando todos os seus haveres, partiu para um país distante e por lá esbanjou quanto 
possuía, numa vida dissoluta. Tendo gasto tudo, houve uma grande fome naquela região 
e ele começou a passar privações. Entrou então ao serviço de um dos habitantes daquela
terra, que o mandou para os seus campos guardar porcos. Bem desejava ele matar a 
fome com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhas dava. Então, caindo 
em si, disse: ‘Quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui a 
morrer de fome! Vou-me embora, vou ter com meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o 
Céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus 
trabalhadores’. Pôs-se a caminho e foi ter com o pai. Ainda ele estava longe, quando o 
pai o viu: encheu-se de compaixão e correu a lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de 
beijos. Disse-lhe o filho: ‘Pai, pequei contra o Céu e contra ti. Já não mereço ser chamado
teu filho’. Mas o pai disse aos servos: ‘Trazei depressa a melhor túnica e vesti-lha. Ponde-
lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. Comamos e 
festejemos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi 
reencontrado’. E começou a festa. Ora o filho mais velho estava no campo. Quando 
regressou, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos 
e perguntou-lhe o que era aquilo. O servo respondeu-lhe: ‘O teu irmão voltou e teu pai 
mandou matar o vitelo gordo, porque ele chegou são e salvo’. Ele ficou ressentido e não 
queria entrar. Então o pai veio cá fora instar com ele. Mas ele respondeu ao pai: ‘Há 
tantos anos que eu te sirvo, sem nunca transgredir uma ordem tua, e nunca me deste 
um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. E agora, quando chegou esse teu 
filho, que consumiu os teus bens com mulheres de má vida, mataste-lhe o vitelo gordo’. 
Disse-lhe o pai: ‘Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas tínhamos 

de fazer uma festa e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, 
estava perdido e foi reencontrado’».   Palavra da Salvação 

______________________________________________

ANIVERSARIOS DE BATISMO:     @ Nesta Semana : 07 a 13 Março,  receberam o 
Batismo na nossa  Igreja  ( Our lady of Fatima ):  07. James Anthony da Silva;  
Savannah Renay Medley ; 09. Amanda Kristi Bettencourt; Michael Paul Raposo;  
12. Stephanie Malym Arruda; Marisa Paxcheco Lemos Cardoso; Eucaristia  
Sunday:    10 am  - 13. 03.2016 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++   

Leitores – Domingo  12  e  13   de  Março :                             Sáb.  
5.30  pm=  Rosa Silva                                              Dom. 10 am  =   Debbie
Marques/  Rosalina Rolo                                                
----------------------------------------------------------------------------------LEITORES em 
Ingles                                                                                         
_____________________________________________ Viagem a 
Portugal ( April 13 – 29 ) 2016

FIRST READING (Joshua 5:9-12:  A reading from the book of Joshua                        
The LORD said to Joshua, “Today I have rolled away from you the disgrace of 
Egypt.”                                                                         While the children of Israel were 
camped in Gilgal they kept the Passover in the evening on the fourteenth day of 
the month in the plains of Jericho.  On the day after the Passover, on that very 
day, they ate the produce of the land, unleavened cakes and parched grain. The 
manna ceased on the day they ate the produce of the land, and the children of 
Israel no longer had manna; they ate the crops of the land of Canaan that year.  
—The word of the Lord. R. Thanks be to God.

RESPONSORIAL PSALM:Taste and see that the Lord is good.                  1. I will 
bless the Lord at all times; /his praise shall continually be in my mouth. /My soul 
makes its boast in the LORD;                                                                                              
let the humble hear and be glad.                                                                            2. O 
magnify the LORD with me,/ and let us exalt his name together.  /I sought the 
LORD, and he answered me,                                                            and delivered me 
from all my fears. R.                                                      3. Look to him, and be radiant;
/so your faces shall never be ashamed. /The poor one called, and the Lord 
heard,                                                                 and saved that person from every 
trouble. R.

SECOND READING (2 Cor. 5:17-21) :A reading from the first Letter of Saint Paul to
the Corinthians                                              Brothers and sisters:  If anyone is in Christ, 
there is a new creation: everything old has passed away; see, everything has become 
new! All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and has given us 
the ministry of reconciliation; that is, in Christ God was reconciling the world to himself, 
not counting their trespasses against them, and entrusting the message of reconciliation 
to us. So we are ambassadors for Christ, since God is making his appeal through us; we 
entreat you on behalf of Christ, be reconciled to God.  For our sake God made Christ to 

be sin who knew no sin, so that in Christ we might become the righteousness of God.  —
The word of the Lord. R. Thanks be to God.

GOSPEL (Luke 15:1-3, 11-32): A reading from the holy Gospel according to Luke.  
All the tax collectors and sinners were coming near to listen to Jesus. And the Pharisees 
and the scribes were grumbling and saying, “This fellow welcomes sinners and eats with 
them.”  So he told them a parable:  “There was a man who had two sons.  The younger 
of them said to his father, ‘Father, give me the share of the property that will belong to 
me.’ So the father divided his property between them.    A few days later the younger 
son gathered all he had and traveled to a distant country, and there he squandered his 
property in dissolute living. When he had spent everything, a severe famine took place 
throughout that country, and he began to be in need.   So he went and hired himself out 
to one of the citizens of that country, who sent him to his fields to feed the pigs. The 
young man would gladly have filled himself with the pods that the pigs were eating; and 
no one gave him anything.     But when he came to himself he said, ‘How many of my 
father’s hired hands have bread enough and to spare, but here I am dying of hunger!   I 
will get up and go to my father, and I will say to him, “Father, I have sinned against 
heaven and before you; I am no longer worthy to be called your son; treat me like one of 
your hired hands.”’    So he set off and went to his father. But while he was still far off, his
father saw him and was filled with compassion; he ran and put his arms around him and 
kissed him. Then the son said to him, ‘Father, I have sinned against heaven and before 
you; I am no longer worthy to be called your son.’   But the father said to his slaves, 
‘Quickly, bring out a robe—the best one—and put it on him; put a ring on his finger and 
sandals on his feet.   And get the fatted calf and kill it, and let us eat and celebrate;   for 
this son of mine was dead and is alive again; he was lost and is found!’ And they began to
celebrate. “Now his elder son was in the field; and when he came and approached the 
house, he heard music and dancing.   He called one of the slaves and asked what was 
going on.   The slave replied, ‘Your brother has come, and your father has killed the 
fatted calf, because he has got him back safe and sound.’ Then the elder son became 
angry and refused to go in. His father came out and began to plead with him.   But he 
answered his father, ‘Listen! For all these years I have been working like a slave for you, 
and I have never disobeyed your command; yet you have never given me even a young 
goat so that I might celebrate with my friends.   But when this son of yours came back, 
who has devoured your property with prostitutes, you killed the fatted calf for him!’    
Then the father said to him, ‘Son, you are always with me, and all that is mine is yours.   
But we had to celebrate and rejoice, because this brother of yours was dead and has 
come to life; he was lost and has been found.’” —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.


