
OUR LADY of  FATIMA PARISH

588 Division Street,Kingston,ON, K7k   4B6

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

ANO A          26.03.2017  - 

  

 Cura do cego de nascença !                                                
------------------------------------------------------------------------
--- Painel Azuleijos:                                                       94, 
158,00 Um sincero agradecimento, a todos aqueles que 
colaboraram e ajudaram !     Obrigado                      

 ANIV. de FALECIMENTO: 20 a  26 de Março de 2017     
Nesta semana faz anos que partiram para o Pai:   †1986 Daniel 
Veloso; † 1992 Cristina da Ponte;  † 2001 Nicolino Cabral de 
Melo;   † 2011 Eduardo da Silva Amorim; † 2015 Olga Maria 
Rebelo;                 †2016 Sandra Julie Fercec;                                      
Rezaremos por Eles na Eucaristia das 10 am, no dia  26.03.2017 

Sb. 5.30pm = Ilidio Borges,  Jose Marques Oliveira, 
Maria do Ceu Ferreira,  Mario Castro

Domingo 26 de Março de 2017  :                                      
6.30 pm – Confissões Quaresmais  e  Eucaristia       

Semana  de  27 Março a 02 de Abril de  2017    
2f –  6  pm  = Pais, Ss, Familia,p. Alberto Ferreira; Pais, Ss, 
Familia; Mario Castro,                                   (23)    Zelar              

3f  – 6pm = Manuel Reverendo;  Familiares Falecidos,p. 

Generosa Oliveira; Artur Vaz e filho;      ( 24 ) transmitir          

4f   – 8.30 am  =  Ana Emilia Pereira; José Cabral, Irmãos e 
Cunhados;  Domingos S. Pereira, Pai;         (  25 )  vigiar         

Adoração do SS.mo Sacramento 9 am /  9 pm              
6.pm   =    Ethan Bulhao ; Pais e Ss ,p. Ant. Valente ,Esp.; 
Fernando Matos, Pais,

 5f. 8.30 am =     Eucaristia -          Dia de Convivio e bem-estar
intenções sobre o altar.                                                                    

5f  -  6.pm =  Antonio Sousa e Esposa;   Maria da Gloria 
Rodrigues; Paulo Valente,p. Pais e Irmã;                               

Ensaio                                              (26)      confessar                  

6f . 6 pm= Mario Castro; Familiares e Almas do Purgatório,p.
Ant. Matias; Jose Maria , Ezequiel Costa;                                        

Via – Sacra   (27 ) SERvir                                                  

Sábado   01 de Abril de 2017                               
Sb. 9 am  =  Não há Eucaristia!               (28)   Perdoar         

Sb. 5.30 pm =        7o dia:   Luis Manuel Melo 

Domingo  02   de  Abril  de 2017                             
1 0 am  =  Eucaristia               

  ANIV. de FALECIMENTO: 27 de Março a 02 Abril  de 
2017                      Nesta semana faz anos que partiram para o
Pai:† 1983 Alcina Almeida;  † 1985 Maria Antonieta Pacheco; † 
1985 Maria Jose Sousa; † 1988 Maria Cordeiro da Costa;   †1996
António Bento Rodrigues; † 1997 Maria da Estrela Andrade; † 
1998 Antonio da Silva Sousa; † 1999 Manuel de Sousa da Silva; 
† 2001 Emidio Faria; † 2013 Maria Alda de Arruda; † 2013 
Jardelina Mateus de Lima Duarte Rezaremos por Eles na 
Eucaristia das 10 am, no dia  02.04.2017 

Dia de Bem –estar e Convivio

Quinta- feira - 30.03.2017

8.30am=         Eucaristia                       9.am=        
Ginastica                     10.30 am= 

Café                       11 am=  
Programa                     12. Pm=  Oração a 

Nossa Senhora                 
12.30 pm = Almoço

Convivio ( jogos )

Inscrições         
____________________________________________

Viagem aos Açores e Madeira:         

10 – 19 de Julho de 2017         2150,00

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. 

Romeiros     April 08, 2017

Romeiros

 Programa:

Sábados:                                                                         
2pm = Preparação

http://www.fatimakingston.com/


ROMARIA : 8 de Abril de 2017

Meditações para as Romarias Quaresmais de 2017

No Centenário das Aparições de Nossa Senhora em 
Fátima, a Igreja desafia-nos a olharmos de novo para 
Maria e com Ela reavivarmos a nossa fé e missão.

Assim sendo, todos os cristãos devem redescobrir        
«o papel da Virgem Santíssima no mistério do Cristo e
da Igreja, e os deveres dos homens resgatados, para 
com a Mãe de Deus, Mãe de Cristo e Mãe dos 
homens.» (cf. LG 54)                                                             
Para que esta redescoberta seja fiel à doutrina da 
Igreja, proponho como fio condutor das meditações 
para a Romaria Quaresmal deste ano, o capítulo 
oitavo da constituição dogmática «Lumen Guentium» 
ou a «Luz dos Povos», do Concílio Vaticano II, 
intitulado: A Bem-Aventura Virgem Maria Mãe de 
Deus no mistério de Cristo e da Igreja.

Romeiros de Santiago                          caminho 
Frances 

Visita pascal - Compasso

Dia de Pascoa – 16 de Abril de 2017

“As casas que recebem o compasso colocam flores
à entrada, assim o compasso ao passar vê as 
flores e entra. Juntam-se muitas pessoas, entre 
familiares e amigos, para beijar a Cruz.
Em cada casa há uma mesa bem farta, com 
variadas iguarias, e é normalmente o padre o 
primeiro a comer ou beber dela, embora também 
haja quem tenha duas mesas: uma principal, na 
sala onde se beija a Cruz e que será apresentada 
ao padre em primeiro lugar, e outra com iguarias 
mais simples na cozinha, no jardim ou no alpendre,
de onde se vão servindo os convivas enquanto 
esperam o compasso.”

Inscrições no fundo da Igreja 

LEITURA I 1 Sam 16, 1b.6-7.10-13ª: Leitura do 
Primeiro Livro de Samuel  1 Sam 16, 1b.6-7.10-13a          

Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: «Enche a âmbula 
de óleo e parte. Vou enviar-te a Jessé de Belém, pois 
escolhi um rei entre os seus filhos». Quando chegou, 
Samuel viu Eliab e pensou consigo: «Certamente é este o 
ungido do Senhor». Mas o Senhor disse a Samuel: «Não te 
impressiones com o seu belo aspecto, nem com a sua 
elevada estatura, pois não foi esse que Eu escolhi. Deus 
não vê como o homem; o homem olha às aparências, o 
Senhor vê o coração». Jessé fez passar os sete filhos diante 
de Samuel, mas Samuel declarou-lhe: «O Senhor não 
escolheu nenhum destes». E perguntou a Jessé: «Estão 
aqui todos os teus filhos?». Jessé respondeu-lhe: «Falta 
ainda o mais novo, que anda a guardar o rebanho». 
Samuel ordenou: «Manda-o chamar, porque não nos 
sentaremos à mesa, enquanto ele não chegar». Então 
Jessé mandou-o chamar: era ruivo, de belos olhos e 
agradável presença. O Senhor disse a Samuel: «Levanta-te 
e unge-o, porque é este mesmo». Samuel pegou na 
âmbula do óleo e ungiu-o no meio dos irmãos. Daquele dia
em diante, o Espírito do Senhor apoderou-Se de David. 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 22 : O Senhor é meu 
pastor: nada me faltará.                                                     
1.O Senhor é meu pastor: nada me falta./ Leva-me a 
descansar em verdes prados,/ conduz-me às águas 
refrescantes/ e reconforta a minha alma.                        
2. Ele me guia por sendas direitas / por amor do seu 
nome./ Ainda que tenha de andar por vales 
tenebrosos,/ não temerei nenhum mal, porque Vós 
estais comigo.                 3.  O vosso cajado e o vosso 
báculo / me enchem de confiança./  Para mim 
preparais a mesa/ à vista dos meus adversários;/ com 
óleo me perfumais a cabeça/ e meu cálice 
transborda. 

LEITURA II Ef 5, 8-14: Leitura da Epístola do apóstolo 
São Paulo aos Efésios  Ef 5, 8-14                                         
Irmãos: Outrora vós éreis trevas, mas agora sois luz no 
Senhor. Vivei como filhos da luz, porque o fruto da luz é a 
bondade, a justiça e a verdade. Procurai sempre o que 
mais agrada ao Senhor. Não tomeis parte nas obras das 
trevas, que nada trazem de bom; tratai antes as denunciar 
abertamente, porque o que eles fazem em segredo até é 
vergonhoso dizê-lo. Mas todas as coisas que são 
condenadas são postas a descoberto pela luz, e tudo o que

assim se manifesta torna-se luz. É por isso que se diz: 
«Desperta, tu que dormes; levanta-te do meio dos mortos 
e Cristo brilhará sobre ti». Palavra do Senhor.

EVANGELHO : Jo 9, 1.6-9.13-17.34-38: Evangelho de 
Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João                
Naquele tempo, Jesus encontrou no seu caminho um cego 
de nascença. Cuspiu em terra, fez com a saliva um pouco 
de lodo e ungiu os olhos do cego. Depois disse-lhe: «Vai 
lavar-te à piscina de Siloé»; Siloé quer dizer «Enviado». Ele 
foi, lavou-se e começou a ver. Entretanto, perguntavam os 
vizinhos e os que o viam a mendigar: «Não é este o que 
costumava estar sentado a pedir esmola?». Uns diziam: «É 
ele». Outros afirmavam: «Não é. É parecido com ele». Mas 
ele próprio dizia: «Sou eu». Levaram aos fariseus o que 
tinha sido cego. Era sábado esse dia em que Jesus fizera 
lodo e lhe tinha aberto os olhos. Por isso, os fariseus 
perguntaram ao homem como tinha recuperado a vista. 
Ele declarou-lhes: «Jesus pôs-me lodo nos olhos; depois fui
lavar-me e agora vejo». Diziam alguns dos fariseus: «Esse 
homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado». 
Outros observavam: «Como pode um pecador fazer tais 
milagres?». E havia desacordo entre eles. Perguntaram 
então novamente ao cego: «Tu que dizes d’Aquele que te 
deu a vista?». O homem respondeu: «É um profeta». 
Replicaram-lhe então eles: «Tu nasceste inteiramente em 
pecado e pretendes ensinar-nos?». E expulsaram-no. Jesus 
soube que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe:
«Tu acreditas no Filho do homem?». Ele respondeu-Lhe: 
«Quem é, Senhor, para que eu acredite n'Ele?». Disse-lhe 
Jesus: «Já O viste: é quem está a falar contigo». O homem 
prostrou-se diante de Jesus e exclamou: «Eu creio, 
Senhor». Palavra da salvação. 
____________________________________________
__ANIVERSARIOS DE BATISMO:  Nesta Semana : de  27 de  
Março  a 02 de Abril de 2017 receberam o Batismo na 
nossa  Igreja     ( Our lady of Fatima ):                                        
27. Thomas José Medeiros; 28. Andrew Phillip Silva Almeida; 
29. Andrew Phillip da Silva Vidinha; Jessica Viveiros Correia; 29.
Raquel Irene Almeida Campbell; 30. Noémia Sofia Araújo 
Medeiros; Renato Araujo Medeiros; 31. Nicole Carmelinda 
Silva; 02. Michael Barbosa de carvalho; Krystal Furtado Sousa; 
Celina Luisa Bulhões Marques; Eucaristia  Sunday:     10 am  - 
02 .04.2017                                                                              

Leitores:  01 e  02 de Abril  de 2017                                 
Sab 5.30 pm = Idalina Fragoso / Manuela Melo            



Domingo  10 am  =  Celeste Neves/ Rosa Silva              
Ingles: Elizabeth Lopes/  Steve Bonito           

FIRST READING (1 Samuel 16:1, 6-7, 10-13)
A reading from the first book of Samuel

The  LORD said to Samuel, “Fill  your horn with oil  and set
out;  I  will  send  you  to  Jesse  the  Bethlehem,  for  I  have
provided for myself a king among his sons.”
When the sons of Jesse came, Samuel looked on Eliab and
thought,  “Surely  the  Lord’s  anointed  is  now  before  the
LORD.”   But the  LORD said to Samuel, “Do not look on his
appearance or on the height of his stature, because I have
rejected him; for the LORD does not see as the human sees;
the human looks on the outward appearance, but the LORD

looks on the heart.”
Jesse  made  seven  of  his  sons  pass  before  Samuel,  and
Samuel  said  to  Jesse,  “The  LORD has  not  chosen  any  of
these.”   Samuel said to Jesse, “Are all your sons here?” And
he said, “There remains yet the youngest, but he is keeping
the sheep.” And Samuel said to Jesse, “Send and bring him;
for we will not sit down until he comes here.” Jesse sent
and  brought  David  in.  Now  he  was  ruddy,  and  had
beautiful  eyes,  and was handsome.  The  LORD said,  “Rise
and anoint him; for this is the one.”  Then Samuel took the
horn  of  oil,  and  anointed  him  in  the  presence  of  his
brothers;  and the spirit  of  the  LORD came mightily  upon
David from that day forward.     The word of the Lord!  R.
Thanks be to God.

RESPONSORIAL PSALM
The Lord is my shepherd; I shall not want.
1.The LORD is my shepherd, I shall not want. / He makes me
lie down in green pastures;  /he leads me beside still 
waters;    he restores my soul.  R.  
2. He leads me in right paths for his name’s sake. /Even 
though I walk through the darkest valley, /I fear no evil; for 
you are with me;  /  your rod and your staff— they comfort 
me.  R. 
3. You prepare a table before me / in the presence of my 
enemies; you anoint my head with oil / Surely goodness 
and mercy shall follow me  /  all the days of my life,  /and I 
shall dwell in the house of the LORD/   my whole life long. 

SECOND READING  (Ephesians 5:8-14)                                     
A reading from the Letter of Paul to the Ephesians 
Brothers and sisters:  Once you were darkness, but now in 
the Lord you are light.  Live as children of light—for the 
fruit of the light is found in all that is good and right and 
true. Try to find out what is pleasing to the Lord.   Take no 
part in the unfruitful works of darkness, but instead expose
them.   For it is shameful even to mention what such 

people do secretly;  but everything exposed by the light 
becomes visible,  for everything that becomes visible is 
light. Therefore it is said, “Sleeper, awake! Rise from the 
dead, and Christ will shine on you.” -The word of the Lord.  
R. Thanks be to God.

John 9:1, 6-9, 13-17, 34-38: A reading from the holy 
Gospel according to John                                                            

As Jesus passed by he saw a man blind from birth. He spat 
on the ground and made clay with the saliva, and smeared 
the clay on his eyes, and said to him,  “Go wash in the Pool 
of Siloam” — which means Sent —. So he went and 
washed, and came back able to see.His neighbors and 
those who had seen him earlier as a beggar said,  “Isn’t this
the one who used to sit and beg?” Some said, “It is, “ but 
others said, “No, he just looks like him.” He said, “I am.”  
They brought the one who was once blind to the Pharisees.
Now Jesus had made clay and opened his eyes on a 
sabbath. So then the Pharisees also asked him how he was 
able to see. He said to them, “He put clay on my eyes, and I
washed, and now I can see.” So some of the Pharisees said,
“This man is not from God, because he does not keep the 
sabbath.”  But others said,  “How can a sinful man do such 
signs?” And there was a division among them. So they said 
to the blind man again,  “What do you have to say about 
him, since he opened your eyes?”  He said, “He is a 
prophet.”  They answered and said to him, “You were born 
totally in sin, and are you trying to teach us?” Then they 
threw him out.  When Jesus heard that they had thrown 
him out, he found him and said, “Do you believe in the Son
of Man?” He answered and said,  “Who is he, sir, that I may
believe in him?” Jesus said to him, “You have seen him, 
and the one speaking with you is he.” He said,  “I do 
believe, Lord,” and he worshiped him.    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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