
OUR LADY of  FATIMA PARISH

588 Division Street,Kingston,ON, K7k   4B6

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

ANO A          23.04.2017  - 

  

Domingo da  Divina Misericordia !                            
-----------------------------------------------------------------
---------- 

ANIV. de FALECIMENTO: 17 a 23 Abril  de 2017    
Nesta semana faz anos que partiram para o Pai: Victoriano 
Ponte;                                † 1985 Hermano Ferreira Couto;† 
1990 Manuel Raposo  Amaral;                           † 1991 
Benvinda Matias;     † 1992 Margarida Lima;                           
† 1996 Elvira Raposo Freitas;    † 1996 Dorvalina Vieira; † 
1998 Diamantino Baptista Brites;        † 2003 Maria Moniz 
Raposo; .                                                                          
Rezaremos por Eles na Eucaristia das 10 am, no dia  
23.04.2017 

Sb. 5.30 pm= Fernando Matos, Pais; Jose Marques 
Oliveira, Maria do Ceu Ferreira; Alvaro Silva

Domingo  16 de Abril  de 2017  :  10 am                    

Semana  de  24 a 30 de Abril de  2017               

2f –  6 pm  = Antonio Andrade; Joana Melo; Armindo, 
Maria Jose,Paulo.

3f  – 6pm =  Maria da Gloria Rodrigues; Maria Jose Arruda 
da Ponte; 

4f   –  8.30am =  Eduardo Bastos,Ps, Ss,; DomingosS. 
Pereira, Pai; Pais, Ss, Familia,p. Alberto Ferreira;                  
A  doração do SS.mo Sacramento  das 9 am -9 pm    
4f - 6.pm = Jose Melo; Familiares Falecido; Defuntos de 
Manuel Pinho e Esposa

5f - 6 pm =  Laurenio Beleza;  Pais, Ss, Familia; Familiares 
Falecidos,p. Nelson , Rosa Silva;                   Ensaio de 
Canticos                                                                             
6f. 6 pm=  Germana Pacheco; Maria Vitorina de Canhas; 
Mario Castro

Sábado   29 de Abril de 2017                                       
Sb . 9 am=  Não há Eucaristia!

Sb. 5.30 pm = Marilia Castro; Venicio Pereira; David 
Rodrigues, Manuel, Antonio; 

 Domingo  30   de  Abril  de 2017                       
1 0 am  =  Eucaristia                                       

ANIV. de FALECIMENTO: 24 a 30 Abril  de 2017    
Nesta semana faz anos que partiram para o Pai: † 1979 
Joana Melo;             †1995 Venicio Pereira; † 1997 Antonio 
Andrade; †; † 2000 Gabriel dos Santos Cabral;  † 2009 
Amaro Vicente; † 2011 Laurenio Pacheco Beleza;   
Rezaremos por Eles na Eucaristia das 10 am, no dia  
30.04.2017 

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.

http://www.fatimakingston.com/


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

 

Haverá tambem terços do centenário.

Nas Festas de Maio:

13 de Maio de 2017.                     Inauguração 
da Anta – fundo do quintal – homenagem às 
nossas raizes

20 de Maio de 2017                Presença do P. 
Rui Marto e Sr. Arcebispo           O’ Brien – 
inauguraç1bo do painel de Azuleijos

26, 27 e 28 de Maio de 2017      Festas solenes
em honra de Nossa Senhora

LEITURA I Actos 2, 42-47   Leitura dos Actos dos 
Apóstolos 
Os irmãos eram assíduos ao ensino dos Apóstolos, à 
comunhão fraterna, à fracção do pão e às orações. 

Perante os inumeráveis prodígios e milagres 
realizados pelos Apóstolos, toda a gente se enchia de 
temor. Todos os que haviam abraçado a fé viviam 
unidos e tinham tudo em comum. Vendiam 
propriedades e bens e distribuíam o dinheiro por 
todos, conforme as necessidades de cada um. Todos os
dias frequentavam o templo, como se tivessem uma só
alma, e partiam o pão em suas casas; tomavam o 
alimento com alegria e simplicidade de coração, 
louvando a Deus e gozando da simpatia de todo o 
povo. E o Senhor aumentava todos os dias o número 
dos que deviam salvar-se.  Palavra do Senhor. 

SALMO RESPONSORIAL Salmo 117 : Aclamai o 
Senhor, porque Ele é bom:  o seu amor é para sempre. 
1. Diga a casa de Israel: / é eterna a sua misericórdia. 
Diga a casa de Aarão: / é eterna a sua misericórdia.
2. Digam os que temem o Senhor: / é eterna a sua 
misericórdia. / Empurraram-me para cair, / mas o 
Senhor me amparou.
3. O Senhor é a minha fortaleza e a minha glória, / foi 
Ele o meu Salvador. / Gritos de júbilo e de vitória nas 
tendas dos justos: / a mão do Senhor fez prodígios. 

LEITURA II 1 Pedro 1, 3-9   Leitura da Primeira 
Epístola de São Pedro 
Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
que, na sua grande misericórdia, nos fez renascer, pela
ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, para 
uma esperança viva, para uma herança que não se 
corrompe, nem se mancha, nem desaparece. Esta 
herança está reservada nos Céus para vós que pelo 
poder de Deus sois guardados, mediante a fé, para a 
salvação que se vai revelar nos últimos tempos. Isto 
vos enche de alegria, embora vos seja preciso ainda, 
por pouco tempo, passar por diversas provações, para 
que a prova a que é submetida a vossa fé – muito mais
preciosa que o ouro perecível, que se prova pelo fogo 
– seja digna de louvor, glória e honra, quando Jesus 
Cristo Se manifestar. Sem O terdes visto, vós O amais;
sem O ver ainda, acreditais n’Ele. E isto é para vós 
fonte de uma alegria inefável e gloriosa, porque 
conseguis o fim da vossa fé: a salvação das vossas 
almas.   Palavra do Senhor. 

EVANGELHO Jo 20, 19-31  
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São



João 
Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando 
fechadas as portas da casa onde os discípulos se 
encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, 
apresentou-Se no meio deles e disse-lhes: «A paz 
esteja convosco». Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o 
lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem
o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: «A paz esteja 
convosco. Assim como o Pai Me enviou, também Eu 
vos envio a vós». Dito isto, soprou sobre eles e disse-
lhes: «Recebei o Espírito Santo: àqueles a quem 
perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados; e 
àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos». 
Tomé, um dos Doze, chamado Dídimo, não estava 
com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros 
discípulos: «Vimos o Senhor». Mas ele respondeu-
lhes: «Se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se 
não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu 
lado, não acreditarei». Oito dias depois, estavam os 
discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio 
Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-Se no 
meio deles e disse: «A paz esteja convosco». Depois 
disse a Tomé: «Põe aqui o teu dedo e vê as minhas 
mãos; aproxima a tua mão e mete-a no meu lado; e 
não sejas incrédulo, mas crente». Tomé respondeu-
Lhe: «Meu Senhor e meu Deus!». Disse-lhe Jesus: 
«Porque Me viste acreditaste: felizes os que acreditam
sem terem visto». Muitos outros milagres fez Jesus na 
presença dos seus discípulos, que não estão escritos 
neste livro. Estes, porém, foram escritos para 
acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e 
para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome.   
Palavra da salvação.
___________________________________________
__ 

ANIVERSARIOS DE BATISMO:  Nesta Semana : a 
24 a 30 de Abril de 2017 receberam o Batismo na 
nossa  Igreja     ( Our lady of Fatima ):     24. Julie Lee
Noble; Mathew edward Silva Almeida; Nicole Ashley 
Silva; 25. Nancy Sousa; Daniel da Silva Lopes; 27. 
Christopher Manuel Mota; Emilio Miguel Pires 
Martins; 28. Lisabeth Mary Carquez; Rafael Quirino 
Varela; 29. Anne Christine da Silva; Dylan Alexander 
da Silva Lindo;  Eucaristia  Sunday:     10 am  - 
23.04.2017                                                                     

Leitores:  29 e  30 de Abril  de 2017   - Pascoa          
Sab 5.30 pm = Antonio Pires / Jarett Leroux            
Domingo  10 am  = Antonio Mendes /  Lucia 
Meireles Ingles: Michael Borges  / Marilia Borges   

FIRST READING (Acts 2.42-47) A reading from the
Acts of the Apostles
THOSE who welcomed the  message  of  Peter  were
baptized  and  many  were  added  to  the  community.
They devoted themselves to the apostles’ teaching and
fellowship, to the breaking of bread and the prayers.
Awe came upon everyone, because many wonders and
signs  were  being  done  by  the  apostles.  All  who
believed were together and had all things in common;
they  would  sell  their  possessions  and  goods  and
distribute the proceeds to all, as any had need. Day by
day, as they spent much time together in the temple,
they broke bread at home and ate their food with glad
and  generous  hearts,  praising  God  and  having  the
goodwill of all the people. And day by day the Lord
added to their number those who were being saved.
—The word of the Lord. R. Thanks be to God.

RESPONSORIAL PSALM:
R.  Give thanks to the LORD, for he is good;  his 
steadfast love endures forever! 
1. Let Israel say, / “His steadfast love endures 
forever.”  Let the house of Aaron say, /  “His steadfast 
love endures forever.”  R.
2. I was pushed hard, so that I was falling, / but the 
LORD helped me. /  The LORD is my strength and my 
might;     he has become my salvation.    There are 
glad songs of victory                                                     
in the tents of the righteous.  R.
3’’The stone that the builders rejected/  has become 
the chief cornerstone.   /This is the Lord’s doing; it is 
marvellous in our eyes.    This is the day that the 
LORD has made;    let us rejoice and be glad in it.  R. 

SECOND READING  (1 Pet. 1.3-9)  A reading from 
the first letter of Peter
BLESSED be the God and Father of our Lord Jesus
Christ! By his great mercy he has given us a new birth
into a  living hope through the resurrection of Jesus
Christ from the dead: a birth into an inheritance that is
imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven
for you, who are being protected by the power of God
through faith for a salvation ready to be revealed in
the last  time. In this  you rejoice,  even if  now for a
little while you have had to suffer various trials, so
that  the  genuineness  of  your  faith—being  more

precious than gold that, though perishable, is tested by
fire—may be found to result in praise and glory and
honor  when  Jesus  Christ  is  revealed.  Although  you
have not seen him, you love him; and even though you
do not see him now, you believe in him and rejoice
with  an  indescribable  and glorious  joy,  for  you  are
receiving the outcome of your faith, the salvation of
your souls. —The word of the Lord. R. Thanks be to
God.

GOSPEL  (Jn. 20.19-31)  A reading from the holy 
gospel according to John
IT was evening on the day Jesus rose from the dead,
the first day of the week, and the doors of the house
where the disciples had met were locked for fear of
the Jewish authorities. Jesus came and stood among
them and said, “Peace be with you.” After he said this,
he  showed  them  his  hands  and  his  side.  Then  the
disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said
to them again, “Peace be with you. As the Father has
sent me, so I send you.” When he had said this, he
breathed on them and said to them, “Receive the Holy
Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven
them; if you retain the sins of any, they are retained.”
But  Thomas,  who  was  called  the  Twin,  one  of  the
twelve, was not with them when Jesus came. So the
other disciples told him, “We have seen the Lord.” But
he said to them, “Unless I see the mark of the nails in
his hands, and put my finger in the mark of the nails
and my had in his side, I will not believe.” A week
later  his  disciples  were  again  in  the  house,  and
Thomas was with them. Although the doors were shut,
Jesus came and stood among them and said, “Peace be
with you.” Then he said to Thomas, “Put your finger
here and see my hands. Reach out your hand and put it
in  my  side.  Do  not  doubt  but  believe.”  Thomas
answered him, “My Lord and my God!” Jesus said to
him, “Have you believed because you have seen me?
Blessed  are  those  who have  not  seen  and yet  have
come to believe.” Now Jesus did many other signs in
the presence of his disciples, which are not written in
this book. But these are written so that you may come
to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God,
and that through believing you may have life in his
name.  —The gospel of the Lord.  R. Praise to you
Lord 

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.


