
  



OUR LADY of  FATIMA PARISH

588 Division Street, 

Kingston, ON, 

K7k   4B6 

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

ANO C            14.08.2016  

O fogo de Amor:

                    
Ofertas para obras neste momento:                       40,578,00 Obrigado  a todos 
aqueles que trabalharam,  ajudaram - colaboraram !     Obrigado                  
 

 ANIV. de FALECIMENTO :   08 a 14 de  Agosto  de 2016 :  Nesta semana faz
anos que partiram para a casa do Pai:                      † 2002 Silvana Sardinha;
† 1994 Manuel José de Oliveira Silva; Victoriano Ponte;   Rezaremos por 
Eles na Eucaristia das  10am, no dia 14 .08.2016  

5. 30  pm = ( 7º dia) Alyce Pickrell,p.Ernesto e Irene Rebelo / Familia                    

Domingo 14 de   Agosto de 2016  :                                                          10 am 

– Eucaristia                                                                       Semana    15 a 21  
de  Agosto  de  2016   

2f – 6 pm  = Não há Eucaristia!                      

3f  – 6. pm =   Ermelinda e Luis Rodrigues;   Manuel Pedro;   † Genoveva Barbosa

Reunião com os vizinhos  Construção at 6:30 pm

4f   - 8.30 am= Artur, Joana Vaz,Filhos, Netos, Adoração do SS.mo 
Sacramento 9 am /  até 9pm                                                        6 pm = Jose de 
Sousa ; Laurenio Beleza,; Manuel e Olinda Moniz

5f = 6 pm  = Familiares,p. Germana e Jacinto Freitas;  Fernando Matos;  

Deolinda Furtado,                          Ensaio de Canticos

6f . 6 pm=    Não há Eucaristia!                      

Sábado   20 de  Agosto de 2016  -                               

  Sb. 9 am=        Não há Eucaristia!                                                      

 Sb. 5. 30  pm =   Venicio Pereira; Adelino Cardoso; Horacio, Marcia Pavão e 
Familiares

Domingo  21  de Agosto  de 2016  :                                       

 10 am –  Eucaristia :   

  ANIV. de FALECIMENTO :   15 a 21 de  Agosto  de 2016 :  Nesta semana 
faz anos que partiram para a casa do Pai:                      † 1983 Conceição 
Maria Arruda; † 1991 Olga Ferreira; † 1999 Manuel Raposo; † 2003 Maria Laura 
de Sousa; †2007 Duarte Manuel de Sousa Ferreira; † 2012 Maria dos Anjos da 
Silva;  † José de Aguiar Monte Bastos; Rezaremos por Eles na Eucaristia das  
10am, no dia 21 .08.2016  

Painel de Azuleijos 

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

O “ New York Times” da semana passada 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 que vai tratar deste
assunto, mas outros nomes podem ser englobados:

A Comissão:                         

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

http://www.fatimakingston.com/


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.  

Admissão  de  novos  amigos  do  Senhor  Santo  Cristo  dos
Milagres- 28 de Agosto de 2016

Passagem da porta da misericordia

Outubro 02, 2016 – 10,30 am               

Catedral de Kingston, na Eucaristia 

Confissões de preparação: 

Quarta e quinta- feira 28 e 29 de Setembro de 2016.
Domingo na Catedral das 9am – 10 am.

Adoração do Santissimo Sacramento:
quartas-feiras:             9am- 9pm

__________________
_________________________________ 
LEITURA I Jer 38, 4-6.8-10: Leitura do Livro de Jeremias                                  
Naqueles dias, os ministros disseram ao rei de Judá: «Esse Jeremias deve 



morrer, porque semeia o desânimo entre os combatentes que ficaram na 
cidade e também todo o povo com as palavras que diz. Este homem não 
procura o bem do povo, mas a sua perdição». O rei Sedecias respondeu: 
«Ele está nas vossas mãos; o rei não tem poder para vos contrariar». 
Apoderaram-se então de Jeremias e, por meio de cordas, fizeram-no 
descer à cisterna do príncipe Melquias, situada no pátio da guarda. Na 
cisterna não havia água, mas apenas lodo, e Jeremias atolou-se no lodo. 
Entretanto, Ebed-Melec, o etíope, saiu do palácio e falou ao rei: «Ó rei, 
meu senhor, esses homens procederam muito mal tratando assim o 
profeta Jeremias: meteram-no na cisterna, onde vai morrer de fome, pois 
já não há pão na cidade». Então o rei ordenou a Ebed-Melec, o etíope: 
«Leva daqui contigo três homens e retira da cisterna o profeta Jeremias, 
antes que ele morra». Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 39:  Senhor, socorrei-me sem demora.         
1.Esperei no Senhor com toda a confiança/ e Ele atendeu-me./ Ouviu o 
meu clamor/ e retirou-me do abismo e do lamaçal,/ assentou os meus pés
na rocha/ e firmou os meus passos.                                                                      
2.Pôs em meus lábios um cântico novo,/ um hino de louvor ao nosso 
Deus./ Vendo isto, muitos hão-de temer/ e pôr a sua confiança no Senhor. 
3. Eu sou pobre e infeliz:/ Senhor, cuidai de mim./ Sois o meu protector e 
libertador:/ ó meu Deus, não tardeis. 

LEITURA II Hebr 12, 1-4: Leitura da Epístola aos Hebreus Irmãos:                 
Estando nós rodeados de tão grande número de testemunhas, ponhamos 
de parte todo o fardo e pecado que nos cerca e corramos com 
perseverança para o combate que se apresenta diante de nós, fixando os 
olhos em Jesus, guia da nossa fé e autor da sua perfeição. Renunciando à 
alegria que tinha ao seu alcance, Ele suportou a cruz, desprezando a sua 
ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Pensai n’Aquele que 
suportou contra Si tão grande hostilidade da parte dos pecadores, para 
não vos deixardes abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até ao 
sangue, na luta contra o pecado. Palavra do Senhor.

EVANGELHO Lc 12, 49-53: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas                                              Naquele tempo, disse Jesus 
aos seus discípulos: «Eu vim trazer o fogo à terra e que quero Eu senão 
que ele se acenda? Tenho de receber um baptismo e estou ansioso até 
que ele se realize. Pensais que Eu vim estabelecer a paz na terra? Não. Eu 
vos digo que vim trazer a divisão. A partir de agora, estarão cinco divididos
numa casa: três contra dois e dois contra três. Estarão divididos o pai 
contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a 
mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra». Palavra da salvação. 
______________________________________________

ANIVERSARIOS DE BATISMO:  Nesta Semana : 15  a 21 de Agosto de 2016 
receberam o Batismo na nossa  Igreja                ( Our lady of Fatima ): 17. 
Kaitlyn Marie Balfour; Juliana Malhoa Nunes; Ryan Alexandre G. Amaral; 18. 
Ryan Michael Borges; Joana Celeste da Silva Lincho ; 19 Leandro Victor Macedo;
20. Kristin Leanne Carreiro; Eucaristia  Sunday:          10 am  - 21. 08.2016       
----------------------------------------------------------------------------

Leitores:  20  e  21  de  Agosto de 2016                                       Sáb. : 5.30 
pm =                                                                                             Domindo:  10 
am  =   Quinta-feira 7pm ; preparação da Eucaristia  -   Comissão do 
Divino Espirito Santo. LEITORES de Ingles : 

FIRST READING: Jer. 38: 4-6, 8- 10: A reading from the book of the 
prophet Jeremiah                                                                                                  
The leading men spoke to the King.      “ Let this Jeremiah be put to death: 
he is unquestionably disheartening the remaining soldiers in the city,  and 
all the people too, by taking like this. The fellow does not have the welfare
of this people at heart so much as its ruin.” “ He is in your   hands as you 
know,”  King Zedekiah answered “ for the king is powerless  against you.”  
So they took Jeremiah and threw him into the well of Prince Malchiah in 
the Court of the Guard, letting him down with ropes. There was no water 
in the well, only mud, and into the mud Jeremiad sank.  Ebed-melech 
came out from the palace and spoke to the King. “ My lord  king,” he said “
these men have done a wicked thing by treating the prophet Jeremiah like 
this: they have thrown him into the well where he will die.” At this the king
gave Ebed-melech the Cushite the following order: “ Take there men with 
you from here and pull the prophet Jeremiah out of the well before he 
dies.”                                                                                  —The word of the 
Lord. R. Thanks be to God.

RESPONSORIAL PSALM:   Lord, Come to my aid.                       1.  I waited, I 
waited for the Lord/ and he stooped down to me;/ he heard my cry.            
2.  He drew me from the deadly pit,/ from the miry clay./ He set my feet 
upon a rock/ and made my footsteps firm.

SECOND READING:  Heb 12, 1-4  A reading from the Letter of  Saint Paul to
the Hebrews                                                                With so many witnesses  
in  a great  cloud on every side of us, we should throw off everything that 
hinders us, especially the sin that clings so easily, and keep running 
steadily in the race we have started.  Let us not   lose sight of Jesus, who 
leads us in our faith and brings it to perfection: for the sake of the joy 
which was still in the future, he endured the cross, disregarding the 
shamefulnesss of it, and from now on has taken his place at the right of 
God’s throne.  Think of the way he stood such opposition from sinners and
then  you will not give up for want of courage. In  the fight against sin, you 
have not yet had to keep fighting to the point of death. —The word of the 
Lord. R. Thanks be to God.

GOSPEL: Luke 12: 49-53 . A reading from the holy Gospel according to 
Luke                                                                                         

 Jesus said to the disciples: “ I have come to bring fire to the earth, and 
how I wish it were blazing already! Thewre is a baptism I must still receive,
and how  great is my distress till it is over!  “ Do you suppose that I am 
here to bring peace on earth?  No, I tell you, but rather division.  For from 
now on a household of five will be divided: three against two  and two 
against three; the father divided against the son, son against father, 
mother against daughter, daughter against mother,  mother-in-low against
daughter against mother, mother-in law against daughter-in-law, 
daughter-in-law against mother-in-law.” T his is  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 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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