
OUR LADY of  FATIMA PARISH

588 Division Street,Kingston,ON, K7k   4B6

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

ANO A 04.12.2016   ADVENTO 

Ofertas para obras :                                               
66, 878,00  

Festa de S. Martinho                                                    
10,441.25 Comissão de Nossa Senhora de Fátima                  
Um sincero agradecimento aos presidentes, Comissão a 
todos aqueles que colaboraram e ajudaram !     Obrigado   
 

ANIV. de FALECIMENTO :   28  Nov. – 04 Dez.   de 2016   :     
Nesta semana faz anos que partiram para a casa do Pai:                 
† 1981 Manuel Bolarinho;  † 1993 Carlos Araújo de Medeiros;    
† 1994 Beatriz de Sousa; † 2005 Maria Luisa de Sousa; † 2010 
P. Antonio Alberto Pinheiro;† 2013 José Maria Lopes 
Oliveira;                        † 2015 Rosalina Cordeiro da costa;  
Rezaremos por Eles na Eucaristia das  10 am, no dia  04.12.2016  

5. 30  pm =  Lurdes Pacheco Rodrigues; Gilberto Cabral; ‡ 
Tony Santos

Domingo    04 de  Dezembro de 2016  :                           
10 am – Eucaristia                                                          

Semana      04 a 11 de Dez. de  2016                       
2f –  6  pm  =  Não há Eucaristia                                         

3f  – 6pm = Jose Borges; Marilia Castro; Artur Vaz 

4f   - 8.30 am= Rosalina, Luciano Godinho Filhos;  José 
Branco JUnio;                                                                               
Adoração do SS.mo Sacramento 9 am /  até 9 pm        
6pm =    Francisco Silva; Armindo, Maria José e Paulo

5f = 12 pm  =  Cerimonia das velas- Nossa senhora da 
Conceição :   intenções sobre o altar

      
6.pm = Nuno DoRego ;  † Tony Santos                                          

7.30 pm = Catedral – Nossa Senhora da Conceição              

6f . 6 pm=  Ant. Maria santos; David Rodrigues, Manuel, 
antonio; † Maria Cordeiro

Sábado   10 de  Dezembro de 2016                                  
Sb. 9 am=  Não há Eucaristia                                                  
Sb. 5.30  pm = Francisco Silva; Laureno Braga;  † Genoveva 
Barbosa

Domingo  11 de Dezembro  de 2016                                
3º Domingo Advento   - Domingo da alegria                  
Pais que perderam filhos.                                                  
10 am  =  Eucaristia                              
ANIV. de FALECIMENTO :    05 a 11 de  Dez.   de 2016   :       
Nesta semana faz anos que partiram para a casa do Pai:  

Victoriano Ponte; † Maria Leandres Braga; † 1987 
Angelina Botelho Bulhões; † 1988 Manuel Duarte; † 

1990 Manuel Sousa Amaral;† 1998 Emilia de Jesus;  †
1999 Maria Julia da Costa; † 2000 Manuel Araújo 
Medeiros;† 2004 Jose de Sousa Borges; † 2010 Nuno 
do Rego; Rezaremos por Eles na Eucaristia das  10 am, no dia  
11.12.2016  

Painel de Azuleijos 
Com o painel de azuleijos a construir para o 
aniversário das aparições de Nossa Senhora em 
Fatima:  o Centenário, os 100 anos , será um marco 
muito importante da nossa Comunidade.

Obrigado a todas as Familias que tem contribuido 
para as obras - painel. 

Gostariamos muito de ver no painel, o nome de todas 
as Familias dos portugueses residentes em Kingston. 

Gostariamos que fosse um sinal da nossa UNIDADE.  
Não desejamos perder esta oportunidade.                     

Ajudem-nos a espalhar a mensagem.

Todos são bem vindos.... somos convidados, todas as 

Familias, a olharem para o futuro. A comunidade 
tem tantos aspectos positivos de que nos 
devemos orgulhar.  Obrigado 

Contacte:                  

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.  

Dia da Imaculada Conceição:

08 de Dezembro de 2016 –  12 pm - cerimónia das 
Velas

 Festa de Natal                       18 de 

Dezembro  de 2016:                11 am  
Eucaristia

http://www.fatimakingston.com/


AS NOSSAS ILHAS: AÇORES E 
MADEIRA

25 de Abril a 06 de Maio 2017

Dia 1 - 25 Abr: Toronto / Ponta Delgada ( Açores )

Dia 2 - 26 Abr: Ponta Delgada / Horta

Dia 3 - 27 Abr: Horta / Pico / Horta

Dia 4 - 28 Abr: Horta / Terceira

Dia 5 – 29 Abr: Terceira / Praia da Vitória / Terceira

Dia 6 - 30 Abr: Terceira / Ponta Delgada / Funchal /
Eira do Serrado e Monte / Funchal
Dia 7 – 01 Maio: Funchal / Porto Moniz / Funchal

Dia 8 – 02 Maio: Funchal / Santana / Funchal
Dia 9 – 03 Maio: Funchal / Ponta Delgada
.
Dia 10 – 04 Maio: Ponta Delgada / Lagoa do Fogo 
e das Furnas / Parque Terra Nostra / Ponta 
Delgada

Dia 11 – 05 Maio: Ponta Delgada / Lagoa das Sete 
Cidades / Estufas dos Ananases / Ponta Delgada

Dia 12 – 06 Maio: Ponta Delgada / Toronto

                           2300,00 – Euros

LEITURA I Is 11, 1-10: Leitura do Livro de Isaías  Is 11, 1-10 
Naquele dia, sairá um ramo do tronco de Jessé e um 
rebento brotará das suas raízes. Sobre ele repousará o 
espírito do Senhor: espírito de sabedoria e de inteligência, 
espírito de conselho e de fortaleza, espírito de 
conhecimento e de temor de Deus. Animado assim do 
temor de Deus, não julgará segundo as aparências, nem 
decidirá pelo que ouvir dizer. Julgará os infelizes com 
justiça e com sentenças rectas os humildes do povo. Com o
chicote da sua palavra atingirá o violento e com o sopro 
dos seus lábios exterminará o ímpio. A justiça será a faixa 
dos seus rins e a lealdade a cintura dos seus flancos. O lobo
viverá com o cordeiro e a pantera dormirá com o cabrito; o
bezerro e o leãozinho andarão juntos e um menino os 
poderá conduzir. A vitela e a ursa pastarão juntamente, 
suas crias dormirão lado a lado; e o leão comerá feno 
como o boi. A criança de leite brincará junto ao ninho da 
cobra e o menino meterá a mão na toca da víbora. Não 
mais praticarão o mal nem a destruição em todo o meu 
santo monte: o conhecimento do Senhor encherá o país, 
como as águas enchem o leito do mar. Nesse dia, a raiz de 
Jessé surgirá como bandeira dos povos; as nações virão 
procurá-la e a sua morada será gloriosa. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 71: Nos dias do Senhor 
nascerá a justiça/ e a paz para sempre.                                   
1. Ó Deus, dai ao rei o poder de julgar/ e a vossa justiça ao 
filho do rei./ Ele governará o vosso povo com justiça/ e os 
vossos pobres com equidade.                                                 2. 
Florescerá a justiça nos seus dias/ e uma grande paz até ao 
fim dos tempos./ Ele dominará de um ao outro mar,/ do 
grande rio até aos confins da terra.                       3. 
Socorrerá o pobre que pede auxílio/ e o miserável que não 
tem amparo./ Terá compaixão dos fracos e dos pobres/ e 
defenderá a vida dos oprimidos. 

LEITURA II Rom 15, 4-9: Leitura da Epístola do apóstolo 
São Paulo aos RomanosRom 15, 4-9

Irmãos: Tudo o que foi escrito no passado foi escrito para 
nossa instrução, a fim de que, pela paciência e consolação 
que vêm das Escrituras, tenhamos esperança. O Deus da 
paciência e da consolação vos conceda que alimenteis os 
mesmos sentimentos uns para com os outros, segundo 
Cristo Jesus, para que, numa só alma e com uma só voz, 
glorifiqueis a Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Acolhei-vos, portanto, uns aos outros, como Cristo vos 

acolheu, para glória de Deus. Pois Eu vos digo que Cristo Se
fez servidor dos judeus, para mostrar a fidelidade de Deus 
e confirmar as promessas feitas aos nossos antepassados. 
Por sua vez, os gentios dão glória a Deus pela sua 
misericórdia, como está escrito: «Por isso eu Vos bendirei 
entre as nações e cantarei a glória do vosso nome». Palavra
do Senhor.

EVANGELHO Mt 3, 1-12: Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São MateusMt 3, 1-12

Naqueles dias, apareceu João Baptista a pregar no deserto 
da Judeia, dizendo: «Arrependei-vos, porque está perto o 
reino dos Céus». Foi dele que o profeta Isaías falou, ao 
dizer: «Uma voz clama no deserto: ‘Preparai o caminho do 
Senhor, endireitai as suas veredas’». João tinha uma veste 
tecida com pêlos de camelo e uma cintura de cabedal à 
volta dos rins. O seu alimento eram gafanhotos e mel 
silvestre. Acorria a ele gente de Jerusalém, de toda a 
Judeia e de toda a região do Jordão; e eram baptizados por
ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Ao ver 
muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu baptismo, 
disse-lhes: «Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da 
ira que está para vir? Praticai acções que se conformem ao 
arrependimento que manifestais. Não penseis que basta 
dizer: ‘Abraão é o nosso pai’, porque eu vos digo: Deus 
pode suscitar, destas pedras, filhos de Abraão. O machado 
já está posto à raiz das árvores. Por isso, toda a árvore que 
não dá fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu baptizo-vos
com água, para vos levar ao arrependimento. Mas Aquele 
que vem depois de mim é mais forte do que eu e não sou 
digno de levar as suas sandálias. Ele baptizar-vos-á no 
Espírito Santo e no fogo. Tem a pá na sua mão: há-de 
limpar a eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha, 
queimá-la-á num fogo que não se apaga». Palavra da 
salvação.

ANIVERSARIOS DE BATISMO:  Nesta Semana : de 05 a 15  
de Dezembro de 2013 receberam o Batismo na nossa  
Igreja                          ( Our lady of Fatima ):; 05. Vanessa G. 
Moniz Mota; Kelcie de Melo Freitas; Jacklyn April dos 
Santos Burns; Nichlolas Alexander Lamego; Rachel 
Marissa Pavão;  06. Damon Jorge Alexandre Matos; 07. 
Dennis Valente; Christina Maria da Silva Marques;   08. 
Micael Jose Moreira Laranjeira; Olivia Isabella Kristina 
Silva ;  11. Philip Luciano Benevides; Eucaristia  Sunday:      
10 am  - 11 .12.2016             



____________________________________________
__Leitores:  10 e 11  de Dezembro de 2016                    
Sáb. : 5.30 pm =   Rosa Macedo                                
Domingo:  10 am  = Fernando Martins     /    Tony 
Godinho 

First Reading Isaiah 11:1-10: A reading from the book of 
the  Isaiah                                                                                       
On that day:  A shoot shall come out from the stump of 
Jesse, and a branch shall grow out of his roots. The spirit of
the LORD shall rest on him, the spirit of wisdom and 
understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of
knowledge and the fear of the LORD. His delight shall be in 
the fear of the LORD. He shall not judge by what his eyes 
see, or decide by what his ears hear; but with 
righteousness he shall judge the poor, and decide with 
equity for the meek of the earth; he shall strike the earth 
with the rod of his mouth, and with the breath of his lips 
he shall kill the wicked.Righteousness shall be the belt 
around his waist, and faithfulness the belt around his 
loins.The wolf shall live with the lamb, the leopard shall lie 
down with the kid, the calf and the lion and the fatling 
together, and a little child shall lead them. The cow and the
bear shall graze, their young shall lie down together; and 
the lion shall eat straw like the ox. The nursing child shall 
play over the hole of the asp, and the weaned child shall 
put its hand on the adder's den.They will not hurt or 
destroy on all my holy mountain; for the earth will be full 
of the knowledge of the LORD as the waters cover the sea. 
On that day the root of Jesse shall stand as a signal to the 
peoples; the nations shall inquire of him, and his dwelling 
shall be glorious. The word of the Lord.   R. Thanks be to 
God.

Responsorial Psalm 72:  In his days may righteousness 
flourish, and peace abound forever                                          
1. May he judge your people with righteousness, and your 
poor with justice./ May the mountains yield prosperity for 
the people, and the hills, in righteousness. May he defend 
the cause of the poor of the people, give deliverance to the
needy, and crush the oppressor. 

Second Reading  Romans 15:4-13:  A reading from the 
Letter of Saint Paul to Romans                                                   
Brothers and sisters:  whatever was written in former days 
was written for our instruction, so that by steadfastness 

and by the encouragement of the scriptures we might have
hope. May the God of steadfastness and encouragement 
grant you to live in harmony with one another, in 
accordance with Christ Jesus, that together you may with 
one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus 
Christ.Welcome one another, therefore, just as Christ has 
welcomed you, for the glory of God. For I tell you that 
Christ has become a servant of the circumcised on behalf 
of the truth of God in order that he might confirm the 
promises given to the patriarchs, and in order that the 
Gentiles might glorify God for his mercy. As it is written, 
"Therefore I will confess you among the Gentiles, and sing 
praises to your name"; and again he says, "Rejoice, O 
Gentiles, with his people"; and again, "Praise the Lord, all 
you Gentiles, and let all the peoples praise him"; and again 
Isaiah says, "The root of Jesse shall come, the one who 
rises to rule the Gentiles; in him the Gentiles shall hope." 
May the God of hope fill you with all joy and peace in 
believing, so that you may abound in hope by the power of
the Holy Spirit.The word of the Lord.   R. Thanks be to God.

Gospe Matthew 3:1-12l: A reading from the holy Gospel 
according to Mathew                                                                              
In those days John the Baptist appeared in the wilderness of 
Judea, proclaiming, "Repent, for the kingdom of heaven has 
come near."This is the one of whom the prophet Isaiah spoke 
when he said, "The voice of one crying out in the wilderness: 
'Prepare the way of the Lord, make his paths straight.                     
'" Now John wore clothing of camel's hair with a leather belt 
around his waist, and his food was locusts and wild honey. Then 
the people of Jerusalem and all Judea were going out to him, and
all the region along the Jordan,and they were baptized by him in 
the river Jordan, confessing their sins. But when he saw many 
Pharisees and Sadducees coming for baptism, he said to them, 
"You brood of vipers! Who warned you to flee from the wrath to 
come?                                  Bear fruit worthy of repentance.Do not 
presume to say to yourselves, 'We have Abraham as our 
ancestor'; for I tell you, God is able from these stones to raise up 
children to Abraham.Even now the ax is lying at the root of the 
trees; every tree therefore that does not bear good fruit is cut 
down and thrown into the fire."I baptize you with water for 
repentance, but one who is more powerful than I is coming after 
me;                                                                                                         I 
am not worthy to carry his sandals. He will baptize you with the 
Holy Spirit and fire.                                                                                  
His winnowing fork is in his hand, and he will clear his threshing 
floor and will gather his wheat into the granary; but the chaff he 
will burn with unquenchable fire."                                                       
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. 


	Painel de Azuleijos

