
OUR LADY of  FATIMA PARISH

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

ANO C            09.10.2016  

Jesus e os leprosos!

Ofertas para obras neste momento:                       48, 278,00  A 
Comissão do Divino Espirito Santo  entregou à Igreja:  40,294.89          
Obrigado à Presidente, Comissão, a todos aqueles que trabalharam,  
ajudaram  e colaboraram !     Obrigado                                      
 

ANIV. de FALECIMENTO :  03 a 09 de Outubro   de 2016 :  Nesta semana 
faz anos que partiram para a casa do Pai:† 1980 José Raposo; † 1981 Guadalupe Moniz 
Mota; † 1983 Teolinda Ponte;                   † 1984 Alexandrina da Costa;  † 1986 John 
Tavares; † 1991 Maria Ribeiro; † 1998 Leonard John Falcão;† 2000 Olinda de Melo 
Moniz; † 2001 José Luis Sardinha; † 2006 Ant. Joaquim da Silva Valente;               † 
2007 Maria do Carmo Medeiros; † 2013 Maria Estrela Sousa;                           †  2013 
Amelia Senra;  † 20014 Maria José Mota;   Rezaremos por Eles na Eucaristia das  10 
am, no dia 09 .10.2016  

5. 30  pm =  Eucaristia

Domingo    09 de  Outubro de 2016  :                                                          

10 am – Eucaristia                                                                      Semana    
10 a 16 de  Out.  de  2016                                           

   2f –  6 pm  = Não há Eucaristia                                                                      

3f  – 6. pm =    Eucaristia   Ensaio de Canticos                                              

4f   - 8.30 am=  Eucaristia 

Adoração do SS.mo Sacramento 9 am /  até 9pm                                      
6 pm =  Eucaristia

5f = 7 pm  = Eucaristia        Seguida de Procissão das velas de Nossa Senhora.     

 6f . 6 pm=  Eucaristia

Sábado   15 de  Outubro de 2016  -                               

  Sb. 9 am=   Eucaristia                                                                           

Sb. 5. 30  pm =   Eucarstia

Domingo  16  de Outubro  de 2016                                                  

  10 am –  Eucaristia                             ANIV.
de FALECIMENTO :  10 a 16 de Outubro   de 2016 :  Nesta semana faz anos 
que partiram para a casa do Pai:                        Victoriano Ponte ;  †  1976 Andre da 
Ponte Vidal; † 1986 Virginia Bastos; †  1997 Carlos Medeiros Pacheco;† 2000 José 
Oliveira Cabral;  † 2008 Daniel Arrúda;  † 2008 Maria Ines Pacheco; Rezaremos por 
Eles na Eucaristia das  10 am, no dia  16 .10.2016  

Viagem a ROMA e terra Santa:

Na ultima semana de Setembro e 1ª de Outubro.                                       
Preço: 2700,00  ( mais ou menos)                                                   
Inscrições  serão feitas para Our Lady Fatima Kingston.

Muita gente aponta como razão para não ir à Terra Santa a questão da 
segurança,                                                                        mas Israel é um 
Pais muito seguro e dá lições ao Mundo.

O turismo cristão é uma forma de ajudar os nossos irmãos cristãos a 
manterem-se                                                                 naquelas terras.          
As dormidas são todas em casas religiosas cristãs.                                         
A solidariedade cristã também passa pela visita.                                            

Visitar a Terra de Jesus para os cristãos, alem de ser uma riqueza cultural 
será um                                                                             gesto de comunhão
crtistã.          A Igreja pede aos cristãos mais esclarecidos,                             
a sua ajuda e solidariedade: apoiar aqueles cristãos que vivem naquelas 
terras                                                                     devastadas por guerras e 
conflitos.

Contactos: Paroquia de Fatima Kingston,                                                  
Tel:     613 546 5011                                                    
email:                                                                                                              
fatimakingston@gmail.com                                                              
pagina na internet:                                                                                        
www.fatimakingston.com

http://www.fatimakingston.com/
mailto:fatimakingston@gmail.com
http://www.fatimakingston.com/


Nossa Senhora de Fatima visitará Kingston- Outubro 22 a 24 , 2016

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

O “ New York Times” 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 e  decidiu pedir
a quem queira colocar os nomes da Familia o minino de 200,00 
dollares, este dinheiro será para o painel e para terminarmos as obras 
( toilletes junto do painel, bar, escritórios, criação de gabinetes para as 
Comissões, limpeza da antiga cave e arranjo etc.) :

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

 Na Proxima quinta – feira                                     ( 13 de
Outubro de 2016 ):

7pm – Eucaristia  seguida de Procissão de velas em redor da 
nossa Igreja.

O terço será rezado, como costume,  em várias linguas.

Neste mes do Rosário, o mes de Outubro, vamos louvar Maria a nossa 
Mãe. Vamos acolhe-la com alegria e festa. 

A imagem peregrina de nossa Senhora de Fatima está no Canada. 
Presentemente encontra-se a visitar às 12 Paróquias portuguesas de Toronto
,  seguindo depois para as      4 Paroquias da Diocese de Hamilton.

No sábado  22 de Outubro de 2016,   chegará a Kingston.



8 pm -  noite   recebemo-la no Centro cultural portugues da Division, 
simbolizando para nós as portas da cidade.                                                  
Queremos com este simbolo convidar todos os portugueses a aolherem nas 
suas vidas e coração a nossa Mãe.                                                                  
Segue-se o cortejo para a Igreja onde celebraremos a missa de boas 
vindas.

Teremos voluntários para manter a Igreja aberta todas as horas do dia e da 
noite.    (??? )

Domingo: duas Eucaristias e o Rosário durante a tarde rezado pelos 
diversos grupos e linguas.                                      Haverá Almoço no 
Domingo para os interessados.

Segunda- feira : 12 pm – Missa de despedida

LEITURA I 2 Reis 5, 14-17 
Leitura do Segundo Livro dos Reis 
Naqueles dias, o general sírio Naamã desceu ao Jordão e aí mergulhou sete 
vezes, como lhe mandara Eliseu, o homem de Deus. A sua carne tornou-se 
tenra como a de uma criança e ficou purificado da lepra. Naamã foi ter 
novamente com o homem de Deus, acompanhado de toda a sua comitiva. 
Ao chegar diante dele, exclamou: «Agora reconheço que em toda a terra 
não há outro Deus senão o de Israel. Peço-te que aceites um presente deste 
teu servo». Eliseu respondeu-lhe: «Pela vida do Senhor que eu sirvo, nada 
aceitarei». E apesar das insistências, ele recusou. Disse então Naamã: «Se 
não aceitas, permite ao menos que se dê a este teu servo uma porção de 
terra para um altar, tanto quanto possa carregar uma parelha de mulas, 
porque o teu servo nunca mais há-de oferecer holocausto ou sacrifício a 
quaisquer outros deuses, mas apenas ao Senhor, Deus de Israel». 
Palavra do Senhor. 

SALMO RESPONSORIAL Salmo 97: Diante dos povos manifestou 
Deus a salvação.

1. Cantai ao Senhor um cântico novo / pelas maravilhas que Ele operou. / A
sua mão e o seu santo braço / Lhe deram a vitória.  
2. O Senhor deu a conhecer a salvação, / revelou aos olhos das nações a 
sua justiça. / Recordou-Se da sua bondade e fidelidade / em favor da casa 
de Israel.  
3. Os confins da terra puderam ver / a salvação do nosso Deus. / Aclamai o 
Senhor, terra inteira, / exultai de alegria e cantai.  

LEITURA II 2 Tim 2, 8-13   Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São 
Paulo a Timóteo 
Caríssimo: Lembra-te de que Jesus Cristo, descendente de David, 
ressuscitou dos mortos, segundo o meu Evangelho, pelo qual eu sofro, até 
ao ponto de estar preso a estas cadeias como um malfeitor. Mas a palavra 
de Deus não está encadeada. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, 
para que obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória 

eterna. É digna de fé esta palavra: Se morremos com Cristo, também com 
Ele viveremos; se sofremos com Cristo, também com Ele reinaremos; se O 
negarmos, também Ele nos negará; se Lhe formos infiéis, Ele permanece 
fiel, porque não pode negar-Se a Si mesmo.      Palavra do Senhor. 

EVANGELHO Lc 17, 11-19  : Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas 
Naquele tempo, indo Jesus a caminho de Jerusalém, passava entre a 
Samaria e a Galileia. Ao entrar numa povoação, vieram ao seu encontro 
dez leprosos. Conservando-se a distância, disseram em alta voz: «Jesus, 
Mestre, tem compaixão de nós». Ao vê-los, Jesus disse-lhes: «Ide mostrar-
vos aos sacerdotes». E sucedeu que no caminho ficaram limpos da lepra. 
Um deles, ao ver-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, 
e prostrou-se de rosto em terra aos pés de Jesus, para Lhe agradecer. Era 
um samaritano. Jesus, tomando a palavra, disse: «Não foram dez os que 
ficaram curados? Onde estão os outros nove? Não se encontrou quem 
voltasse para dar glória a Deus senão este estrangeiro?». E disse ao 
homem: «Levanta-te e segue o teu caminho; a tua fé te salvou». 
Palavra da salvação. 

ANIVERSARIOS DE BATISMO:  Nesta Semana : de  10  a 17 de Outubro
de 2016 receberam o Batismo na nossa  Igreja  ( Our lady of Fatima ): 11 . 
Jeffery Bryan Martins; adriano santos Cachaço; Celina Connie alves 
medeiros; 12.  Michael franco cordeiro; Jason medeiros amaral; 
Elisabeth marie Cardoso; shawn Paul rego; carlos Filipe Batista 
Martins;  14. Daniel Jonathan; Paul Alexander do Couto; 15. Michael 
antonio Silva;  Eucaristia  Sunday:                                                   10 am  - 17. 
10.2016                                                                                            
---------------------------------------------------------------------------------- 

Leitores:  08 e 09  de Outubro  de 2016                         

Intenções e Leitores das Pessoas ligadas à Comissão do Senhor Santo 
Cristo e que queiram connosco celebrar o Cetenário das Aparições de 
Nossa Senhora de fatima.

FIRST READING  (2 KGS 5:14-17      ): A reading from the book of 

Kings.                                                                                                              

Naaman went down and plunged into the Jordan seven times at the word of

Elisha, the man of God.  His flesh became again like the flesh of a little

child, and he was clean of his leprosy.  Naaman returned with his whole

retinue to the man of God.  On his arrival he stood before Elisha and said,

“Now I know that there is no God in all the earth, except in Israel.  Please

accept a gift from your servant.”     Elisha replied, “As the LORD lives

whom I serve, I will not take it;” and despite Naaman's urging, he still

refused.   Naaman said: “If you will not accept,  please let me, your

servant, have two mule-loads of earth, for I will no longer offer holocaust

or sacrifice  to any other god except to the LORD.” —The word of the

Lord.   R. Thanks be to God.

RESPONSORIAL PSALM: The Lord has revealed to the nations his 
saving power.
1. Sing to the LORD a new song, for he has done wondrous deeds;/ his 
right hand has won victory for him, his holy arm.
2.The LORD has made his salvation known:/ in the sight of the nations he 
has revealed his justice./ He has remembered his kindness and his 
faithfulness/ toward the house of Israel.
3. All the ends of the earth have seen/ the salvation by our God./ Sing 
joyfully to the LORD, all you lands:/ break into song; sing praise.

SECOND READING (2 TM 2:8-13  ): A reading from the Letter to 
Timotheo                                                                                           

Beloved:  Remember Jesus Christ, raised from the dead, a descendant of 
David: such is my gospel, for which I am suffering,
even to the point of chains, like a criminal. But the word of God is not 
chained.  Therefore, I bear with everything for the sake of those who are 
chosen,  so that they too may obtain the salvation that is in Christ Jesus,   
together with eternal glory.  This saying is trustworthy:  If we have died 
with him  we shall also live with him;  if we persevere
we shall also reign with him.   But if we deny him  he will deny us.  If we 
are unfaithful  he remains faithful,  for he cannot deny himself.—The word
of the Lord.   R. Thanks be to God.

GOSPEL LK 17:11-19   (): A reading from the holy Gospel according 
to Luke                                                                                            

As Jesus continued his journey to Jerusalem,  he traveled through Samaria 
and Galilee.  As he was entering a village, ten lepers met him.  They stood 
at a distance from him and raised their voices, saying,  “Jesus, Master! 
Have pity on us!”  And when he saw them, he said,  “Go show yourselves 
to the priests.”  As they were going they were cleansed.   And one of them, 
realizing he had been healed,

http://usccb.org/bible/2kings/5:14
http://usccb.org/bible/luke/17:11
http://usccb.org/bible/2timothy/2:8


returned, glorifying God in a loud voice;  and he fell at the feet of Jesus 
and thanked him.   He was a Samaritan.  Jesus said in reply,
“Ten were cleansed, were they not?  Where are the other nine? 
Has none but this foreigner returned to give thanks to God?” Then he said 
to him, “Stand up and go;  your faith has saved you.”he Gospel of the 
Lord.   R. Praise to you, Lord Jesus Christ. 

( visita de 
Maria )

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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