
OUR LADY of  FATIMA PARISH

588 Division Street,Kingston,ON, K7k   4B6

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

ANO A          09.04.2017  - 

  

Domingo de RAMOS!                                                          
------------------------------------------------------------------------
--- Painel Azuleijos:                                                       94, 
158,00  Um sincero agradecimento, a todos aqueles que 
colaboraram e ajudaram !     Obrigado                      

 ANIV. de FALECIMENTO: 03 a 09 Abril  de 2017             
Nesta semana faz anos que partiram para o Pai:  † 1987 
Domingos G. Pereira; † 1990 Walter de Sousa Rabaça;  † 
1991 José António Jesus Ribeiro† 1991  José Moniz ; † 
1996 Fernando Monte Raposo;† 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 10 am, no dia  09.04.2017

Sb. 5.30pm = 7o dia:   Olália Henriques de Lemos

Domingo 09 de Abril  de 2017  :  10 am                          

Semana  de  10 a 16 de Abril de  2017                   
2f –  6 pm  = João Silva e Esposa; Familiares de Jacinto e 
Germana Freitas; Manuel Lopes Neves,Ps, Ss, Familia                
(35)    Elogiar                                                                              

3f  – 6pm = Ana Emilia e abilio Pereira; Angelo Braga; 
Jose Moniz e Familia            Oração da Mensagem de Fátima
( 36 ) Valorizar                                                                                    

4f   –  8.30am =  Acção de Graças a Na Sra de Fatima e 
Familia,p. Jose e M. Santos ; Pai, Avós, Ss, Fam.,p. M. 
Matos                                                                                   

Não há adoração do SS.mo Sacramento                         
4f - 6.pm = M. da Graça e Fran. Pacheco ; Mario Castro ;
Abilio L. Rodrigues,Filho, Fam; Amaro e Marito,                      ;   
Via – Sacra    e  Ensaio de Canticos           (  37 )  contribuir   

5f - 7 pm =  Teodorico e Aurea da Silva ;  Olivia Oliveira; 
Laurinda e Carlos Evaristo, M. dos Anjos e Domingos Tomé,     

5f  -  7.pm =  Quinta- feira Santa : Lava-pés ( como nos 
anos anteriores dois homens representantes de cada 
Comissão). Depois dos altares ficarem nus, adoração do 
Santissimo Sacramento na Capela Pequena.   (38)      
Colaborar                                                                                    

6f. 3 pm=  Sexta –feira Santa:  Paixão ( Amigos do Senhor 

Santo Cristo)                                             (39) Abraçar               

Sábado   15 de Abril de 2017                                             
Sb. 10 pm -   noite – Ressurreição, benção do Lume Novo 
exterior da Igreja, àgua baptismal. Renovação das 
Promessas do Baptismo. Com os irmãos da quinta –feira 
Santa .                           (40)   comunicar                                   

Domingo  16   de  Abril  de 2017                             
1 0 am  =  Eucaristia - Ressurreição              ANIV. de 
FALECIMENTO: 10 a 16 Abril  de 2017                      
Nesta semana faz anos que partiram para o Pai: † 1992 Evelina 
da Costa;† 1993 Jose Junior Carvalho; † 1997 Maria do Rosario 
Cordeiro Grilo;  † 1998 Albina Clementina; † 1999 Linda de 
Fatima Pacheco;† 2004 Nuno de Melo Lindo;  † 2010 Manuel 
Lopes Neves;† 2010 Mariano Couto Carquez;  †2015 Angelo de 
Sousa Braga;  † 2015 Maria do Santo Cristo.  Rezaremos por 
Eles na Eucaristia das 10 am, no dia  16.04.2017 

Programa da Semana Santa              
Segunda – feira Santa:  10 de Abril  6pm = Eucaristia  e 
Oração da Mensagem de Fatima 

11 Abril  _ Terça – feira  Santa :  7 30 pm - benção dos 
Santos Oleos na Catedral; renovação das Promessas 
Sacerdotais.                                                 
12 Abril – Quarta-feira Santa –  Não há Adoração do 
Santissimo Sacramento.  Depois da Missa da tarde Via- 
Sacra , Reunião com os Irmãos que vão à cerimónia do 
Lava-pés; Ensaio de Canticos.

13. Abril  - 7pm Quinta- feira Santa : Lava-pés ( como nos 
anos anteriores dois homens representantes de cada 
Comissão). Depois dos altares ficarem nus, adoração do 
Santissimo Sacramento na Capela Pequena.

14.Abril – 3pm Sexta –feira Santa:  Paixão ( Amigos do 
Senhor Santo Cristo). Peditório junto da cruz, para a Terra 
de Jesus.

15.Abril – 10 pm-noite – Ressurreição, benção do Lume 
Novo exterior da Igreja, àgua baptismal. Renovação das 
Promessas do Baptismo. Com os irmãos da quinta –feira 
Santa .

16.Abril – Páscoa                                                                           
10am – Benção das coroas do Divino Espirito Santo, com a 
àgua baptismal.                                                                              
Visita PASCAL ( doentes, e casas das Familias)

Fazer inscrições por favor , formula no fundo da Igreja ou 
na página:                                               
www.fatimakingston.com                             Responsável    

Sr.  Avelino Pineu:  613 384 8534!                          Antonio 
Mendes   613 546 2756

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 

http://www.fatimakingston.com/
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pecados.  E espero a ressurreição dos mortos e vida 
do mundo que há de vir.  Amém. 

Terços feitos à mão para 
inaugurar numa exposição no 
dia 20 de Maio de 2017 .

                                            
Haverá tambem terços do 
centenário.

Visita pascal - Compasso

No dia de Pascoa  e durante os dias seguintes, os 
cristãos tem o dever de fazer o anuncio da Ressurreição 
de jesus Cristo.

Nesse sentido se faz a visita pascal. Anunciar a todos 
que Jesus Cristo Ressuscitou, está vivo.

Sendo já nos próximos dias. Vamos cantar Aleluia.

Inscrições no fundo da Igreja 

+++++++++++++++++

Aquisição da imagem de            S. JOão Paulo 
II

Neste ano do centenário das aparições de 
Nossa Senhora em Fátima.

Benção dos Ramos: 

Evangelho Mt. 21, 1-11    Evangelho de Nosso Senhor 
Jesus Cristo segundo São Mateus 

Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a 
Betfagé, junto ao monte das Oliveiras, Jesus enviou dois 
discípulos, dizendo-lhes: «Ide à povoação que está em 
frente e encontrareis uma jumenta presa e, com ela, um 
jumentinho. Soltai-os e trazei-mos. E se alguém vos disser
alguma coisa, respondei que o Senhor precisa deles, mas 
não tardará em devolvê-los». 
Isto sucedeu para se cumprir o que o Profeta tinha 
anunciado: «Dizei à filha de Sião: ‘Eis o teu Rei, que vem 
ao teu encontro, humildemente montado num 
jumentinho, filho de uma jumenta’». 
Os discípulos partiram e fizeram como Jesus lhes 
ordenara: trouxeram a jumenta e o jumentinho, puseram-
lhes em cima as suas capas e Jesus sentou-Se sobre elas. 
Numerosa multidão estendia as capas no caminho; outros
cortavam ramos de árvores e espalhavam-nos pelo chão. 
E, tanto as multidões que vinham à frente de Jesus como 
as que O seguiam, diziam em altos brados: «Hossana ao 
Filho de David! Bendito O que vem em nome do Senhor! 
Hossana nas alturas!». 
Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou 
em alvoroço. «Quem é Ele?» – perguntavam. E a multidão
respondia: «É Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia».   
Palavra da salvação.

Leitura I Is. 50, 4-7   Leitura do Livro de Isaías 
O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, 
para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que 
andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus 
ouvidos, para eu escutar, como escutam os discípulos. O 
Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem 
recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me 
batiam e a face aos que me arrancavam a barba; não 
desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. 
Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio, e, por isso, não 
fiquei envergonhado; tornei o meu rosto duro como 
pedra, e sei que não ficarei desiludido.   Palavra do 
Senhor. 

SALMO RESPONSORIAL Sal. 21 : Meu Deus, meu Deus, 
porque me abandonastes?  
1. Todos os que me vêem escarnecem de mim, / 
estendem os lábios e meneiam a cabeça: / «Confiou no 
Senhor, Ele que o livre, / Ele que o salve, se é seu amigo».

2. Matilhas de cães me rodearam, / cercou-me um bando 
de malfeitores. / Trespassaram as minhas mãos e os meus

pés, 
posso contar todos os meus ossos.  
3.Repartiram entre si as minhas vestes / e deitaram 
sortes sobre a minha túnica. / Mas Vós, Senhor, não Vos 
afasteis de mim,  sois a minha força, apressai-Vos a 
socorrer-me. 

LEITURA II Filip 2, 6-11    Leitura da Epístola do apóstolo 
São Paulo aos Filipenses 
Cristo Jesus, que era de condição divina, não Se valeu da 
sua igualdade com Deus, mas aniquilou-Se a Si próprio. 
Assumindo a condição de servo, tornou-Se semelhante 
aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-Se 
ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por 
isso Deus O exaltou e Lhe deu um nome que está acima 
de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se 
ajoelhem no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua 
proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus 
Pai. 
Palavra do Senhor. 

EVANGELHO – Forma longa Mt 26, 14 – 27, 66 
Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo 

____________________________________________
_ ANIVERSARIOS DE BATISMO:  Nesta Semana : a 10 a 16 
de Abril de 2017 receberam o Batismo na nossa  Igreja     
( Our lady of Fatima ):     10. Luis Miguel Ferreira; Nancy 
Lynn Ramos Figueiredo; 11. Jessica Lee da Costa; 14. 
Cassandra Elisabeth Lindo; 15. Mia Isaura Rodrigues; 16. 
Rachel Alexandria do Rego; Cory Pacheco Medeiros.             
; Eucaristia  Sunday:     10 am  - 16 .04.2017                          



Leitores:  15 e  16 de Abril  de 2017   - Pascoa               
Sab 5.30 pm = Maria do Ceu / Manuela Melo               
Domingo  10 am  =  /             Ingles: /   Baptismo          

GOSPEL  (Matthew. 21:1-11)
A reading from the holy Gospel according to Matthew
When  they  had  come  near  Jerusalem  and  had  reached
Bethphage,  at  the  Mount  of  Olives,  Jesus  sent  two
disciples, saying to them, “Go into the village ahead of you,
and immediately you will  find a  donkey tied,  and a colt
with her; untie them and bring them to me.  If anyone says
anything to you, just say this, ‘The Lord needs them.’ And
he  will  send  them  immediately.”
This took place to fulfill what had been spoken through the
Prophet, saying,  “Tell the daughter of Zion, Look, your king
is coming to you, humble, and mounted on a donkey, and
on a colt, the foal of a donkey.”                                                
The  disciples  went  and  did  as  Jesus  had directed  them;
they brought the donkey and the colt, and put their cloaks
on them, and he sat on them.   A very large crowd spread
their cloaks on the road, and others cut branches from the
trees and spread them on the road.  The crowds that went
ahead of him and that followed were shouting, “Hosanna
to the Son of David! 

FIRST READING (Isa. 50:4-7)  A reading from the book of 
Isaiah
The servant of the Lord said:  “The Lord GOD has given me 
the tongue of a teacher, that I may know how to sustain 
the weary with a word. Morning by morning he wakens — 
wakens my ear to listen as those who are taught.                   
“The Lord GOD has opened my ear, and I was not 
rebellious, I did not turn backward.                                            
I gave my back to those who struck me, and my cheeks to 
those who pulled out the beard; I did not hide my face 
from insult and spitting.                                                                
“The Lord GOD helps me; therefore I have not been 
disgraced; therefore I have set my face like flint, and I know
that I shall not be put to shame.”   —The word of the Lord. 
R. Thanks be to God.

RESPONSORIAL PSALM                                                                
R.  My God, my God, why have you forsaken me?

1.All who see me mock at me; / they make mouths at me,
they shake their heads; / “Commit your cause to the LORD; 
let him deliver; let him rescue the one / in whom he 
delights!”   R.
2.For dogs are all around me; / a company of evildoers 
encircles me. / My hands and feet have shrivelled; 
I can count all my bones.  R.
3. They divide my clothes among themselves, / and for my 

clothing they cast lots. / But you, O LORD, do not be far 
away! / O my help, come quickly to my aid!  R. 

SECOND READING  (Phil. 2:6-11) 
A  reading  from  the  first  Letter  of  Saint  Paul  to  the
Philippians
Christ Jesus,  though he was in the form of God, did not
regard equality with God as something to be exploited, but
emptied himself, taking the form of a slave, being born in
human  likeness.  And  being  found  in  human  form,  he
humbled  himself  and  became  obedient  to  the  point  of
death— even death on a cross. Therefore God also highly
exalted him and gave him the name that is above every
name,  so  that  at  the  name  of  Jesus  every  knee  should
bend, in heaven and on earth and under the earth, and
every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to
the glory of God the Father.    —The word of the Lord.  R.
Thanks be to God.

GOSPEL  (Matthew 26:14—27.66) 

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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