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ANO A  26.02.2017  - 

 

                 Cinzas -Quaresma                                             
------------------------------------------------------------------------
--- 

Painel Azuleijos:    92, 158,00                                         
Um sincero agradecimento a todos aqueles que 
colaboraram e ajudaram !     
Obrigado                                                      

ANIV. de FALECIMENTO : 20 a 26 Fev. de 2017 :             
Nesta semana faz anos que partiram para a casa do 
Pai: † Victoriano Ponte: †1984 Manuel Silvano Amorim; 
† 1987 Joseph Valente Braga; † 1998 Jose de Melo Arruda;
† 1998 Jose Maria Soares; † 2000 Edola Oliveira Martins;   
† 2001 João da Silva Al. Fragoso; † 2004 Maria dos Anjos 
Melo; † 2012 Maria Helena S. F. Viveiros; † 2015 Maria 
das Merces Sodre;  Rezaremos por Eles na Eucaristia 
das          10 am, no dia  26.02.2017 

Sb. 5.30pm = 7o dia: Mário Lopes,p.Filho e Fam.                 

Domingo 26 de  Fevereiro de 2017  :  10 am – 

Eucaristia Semana  de  27 de Fev. A 05 de 
Março de  2017                                              2f –  6  pm
=  Familiares Falecidos,p. Generosa Oliveira; Defuntos de 
Manuel Pinho e Esposa; Pais, Ss, Familia,p. Domingas Almeida

 3f  – 6pm =   Marcolina Raposo e Idalina Medeiros;  
David Santos; Pais, Ss, Familia,p. Alberto Ferreira 

4f   – 8.30 am  = Ana Godinho, Irene Almeida, Odete Almeida 
Lopes; Gilberto Cabrall;  Acção de Graças a Na Sra de Fatima e 
Familia,p. Jose e Maria Santos                                                    

Adoração do SS.mo Sacramento 9 am /  benção e 
oração de vesperas no fim da Missa de Cinzas.       

Entrega da Cruz da Visita Pascal aos novos 
responsaveis.                                                                        

7.pm   =  Cinzas –               intenções sobre o altar!        

5f  -  6.pm =  Mariana Raposo ;  Mario Castro; Ana Emilia 
Pereira  Ensaio  de Canticos                                            

6f . 6 pm= Laurenio Beleza; Almas do Purgatorio,p. João 
Isidoro; Paulo Valente

Sábado   04 de Março de 2017                            
Sb. 9 am  =   Madalena Meireles; Frank Pimentel;    João Silva 
e Esposa                                                                              

Sb. 5.30 pm =   7o dia:     Antonio Julio da Costa Almeida

Domingo  05   de  Março  de 2017                          
1 0 am  =  Eucaristia

ANIV. de FALECIMENTO: 27 Fev. A 05 de Março de 
2017                      Nesta semana faz anos que partiram 
para o Pai:                        †Ligia Pacheco;† 1985 Maria dos 
Anjos Vidal; † 1988 Mariana Raposo;  † 1996 Alvaro Marques 
Oliveira Junior; † 1996 Antonio Raposo de Sousa; † 1998 
Humberto Soares Cabral; † 2004 Maria Madalena Meireles; † 

2006 João Carlos de Sousa;  Rezaremos por Eles na 
Eucaristia das          10 am, no dia  05.02.2017 

A quaresma, período de 40 dias e 40 noites que se
inicia  na  quarta-feira  de  cinzas  e  é  encerrado  no
domingo  de  Páscoa,  é  um  tempo  de  um mergulho
espiritual para muitos cristãos.                                   

Mas  quais  os  significados  bíblicos  envolvendo  essa
data? “Na Bíblia, Jesus fica 40 dias no deserto, sendo
provado. 

Esse  período  remete  a  esses  quarenta  dias.  As
celebrações  da  Quaresma,  como  conhecidas  hoje,
foram instituídas apenas no século 4, para que os fieis
se recolhessem, refletissem sobre sua vida espiritual e
se  preparassem  para  a  celebração  da  morte  e
ressurreição  de  Cristo”,  No  entanto,  os  significados
que rodeiam o número 40 não param por aí. “

40 anos também era o tempo médio de vida de uma
pessoa  antigamente.  Portanto,  é  o  tempo  utilizado
por historiadores para se referir a uma geração”, 

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/


 

         Quarta-feira de Cinzas                                            
7pm                                               ( 01 de Março de 2017)

AS NOSSAS ILHAS:                          
AÇORES E MADEIRA

Mudança da data e do itinerario :                

07 a 18 de Julho                             12 Dias    =
10 Noites 

Dia 1 - : Toronto / Ponta Delgada ( Açores )
Dia 2 - : Ponta Delgada / Horta
Dia 3 - : Horta / Pico / Horta
Dia 4 -: Horta / Terceira
Dia 5 – : Terceira / Praia da Vitória / Terceira
Dia 6 -: Terceira / Ponta Delgada / Funchal / Eira 
do Serrado e Monte / Funchal
Dia 7 – : Funchal / Porto Moniz / Funchal

Dia 8 – : Funchal / Santana / Funchal
Dia 9 – : Funchal / Ponta Delgada
Dia 10 – : Ponta Delgada / Lagoa do Fogo e das 
Furnas / Parque Terra Nostra / Ponta Delgada
Dia 11 –: Ponta Delgada / Lagoa das Sete 
Cidades / Estufas dos Ananases / Ponta Delgada
 Ponta Delgada / Toronto

Havendo pessoas interessadas  na ida aos 
Açores e Madeira em Julho, pedimos 
informações para as datas acima indicadas, 
mas o preço subirá um pouco em Julho .          

Email:  fatimakingston@gmail.com

O que é a Quarta-feira de Cinzas?

É o primeiro dia da Quaresma, ou seja, dos 40 dias 
nos quais a Igreja chama os fiéis a converter-se e a 
preparar-se verdadeiramente para viver os mistérios 
da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo durante a 
Semana Santa.

A Quarta-feira de Cinza é uma celebração que está no 
Missal Romano, o qual explica que no final da Missa, 
abençoam e impõem as cinzas obtidas da queima dos 
ramos usadas no Domingo de Ramos do ano anterior.

Quem pode receber as cinzas? Qualquer pessoa 
pode receber este sacramental, inclusive as não 
católicas. Como explica o Catecismo (1670 ss.) 
“sacramentais não conferem a graça do Espírito Santo 
à maneira dos sacramentos; mas, pela oração da 
Igreja, preparam para receber a graça e dispõem para 
cooperar com ela”.

A imposição das cinzas é obrigatória?

A Quarta-feira de Cinzas não é dia de preceito e, 
portanto, não é obrigatória.                                               
Não obstante, nesse dia muitas pessoas costumam 
participar da Santa Missa, algo que sempre é 
recomendável.

O jejum e a abstinência são necessários?

A abstinência de comer carne é obrigatória a partir 
dos 14 anos. Todas as sextas-feiras da Quaresma 
também são de abstinência obrigatória. Outras 
sextas-feiras do ano também, embora segundo o país 
pode ser substituído por outro tipo de mortificação 
ou oferecimento como a oração do terço.

O jejum e abstinência são obrigatórios durante a 
Quarta-feira de Cinzas, como também na Sexta-feira 
Santa, para as pessoas maiores de 18 e menores de 
60 anos. Fora desses limites, é opcional. Nesse dia, os 
fiéis podem ter uma refeição “principal” uma vez 
durante o dia.

LEITURA I Is 49, 14-15 : Leitura do Livro de Isaías          
Sião dizia: «O Senhor abandonou-me, o Senhor 
esqueceu-Se de mim». Poderá a mulher esquecer a 
criança que amamenta e não ter compaixão do filho 
das suas entranhas? Mas ainda que ela se esquecesse,
Eu não te esquecerei.  Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 61: Só em Deus 
descansa, ó minha alma.                                                    
1. Só em Deus descansa a minha alma,/d’Ele me vem 
a salvação./ Ele é meu refúgio e salvação,/ minha 
fortaleza: jamais serei abalado.                                         
2. Minha alma, só em Deus descansa:/ d’Ele vem a 
minha esperança./ Ele é meu refúgio e salvação,/ 
minha fortaleza: jamais serei abalado.                             
3. Em Deus está a minha salvação e a minha glória,/ o 
meu abrigo, o meu refúgio está em Deus/ Povo de 
Deus, em todo o tempo ponde n’Ele / a vossa 
confiança,/ desafogai em sua presença os vossos 
corações. 

LEITURA II 1 Cor 4, 1-5: Leitura da Primeira Epístola 
do apóstolo S. Paulo aos Coríntios

Irmãos: Todos nos devem considerar como servos de 
Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Ora o 
que se requer nos administradores é que sejam fiéis. 
Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós 
ou por um tribunal humano; nem sequer me julgo a 
mim próprio. De nada me acusa a consciência, mas 
não é por isso que estou justificado: quem me julga é 

o Senhor. Portanto, não façais qualquer juízo antes do 
tempo, até que venha o Senhor, que há-de iluminar o 
que está oculto nas trevas e manifestar os desígnios 
dos corações. E então cada um receberá da parte de 
Deus o louvor que merece. Palavra do Senhor.

EVANGELHO Mt 6, 24-34: Evangelho de Nosso Senhor 
Jesus Cristo segundo São Mateus

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Ninguém 
pode servir a dois senhores, porque ou há-de odiar um e 
amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. 
Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso vos 
digo: «Não vos preocupeis, quanto à vossa vida, com o que
haveis de comer, nem, quanto ao vosso corpo, com o que 
haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o 
corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu: 
não semeiam nem ceifam nem recolhem em celeiros; o 
vosso Pai celeste as sustenta. Não valeis vós muito mais do 
que elas? Quem de entre vós, por mais que se preocupe, 
pode acrescentar um só côvado à sua estatura? E porque 
vos inquietais com o vestuário? Olhai como crescem os 
lírios do campo: não trabalham nem fiam; mas Eu vos digo:
nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um 
deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje 
existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais 
por vós, homens de pouca fé? Não vos inquieteis, dizendo: 
‘Que havemos de comer? Que havemos de beber? Que 
havemos de vestir?’ Os pagãos é que se preocupam com 
todas estas coisas. Bem sabe o vosso Pai celeste que 
precisais de tudo isso. Procurai primeiro o reino de Deus e 
a sua justiça, e tudo o mais vos será dado por acréscimo. 
Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque 
o dia de amanhã tratará das suas inquietações. A cada dia 
basta o seu cuidado». Palavra da salvação.

http://www.acidigital.com/igreja/index.html
http://www.acidigital.com/sacramentos/index.html
http://www.acidigital.com/catecismo/index.html
http://www.acidigital.com/fiestas/semanasanta/ramos.htm
http://www.acidigital.com/fiestas/eucaristia/index.html
http://www.acidigital.com/fiestas/semanasanta/index.html


ANIVERSARIOS DE BATISMO:  Nesta Semana  de            
27   Fev. A 05 de Março de 2017 receberam o Batismo 
na nossa  Igreja ( Our lady of Fatima ):                             
27. Sara Maria de Jesus Lopes; 28. Eduardo Manuel 
Tavares Carreiro; Alyssa Karli Russell Faria; Claudio 
Miguel Godinho;  01. Linda de Fátima Pacheco. 
Eucaristia  Sunday:     10 am  - 05 .03.2017              
____________________________________________
__     

Leitores:  04 e 05 de Março de 2017                                
Sab 5.30 pm =  Rosa Macedo    / Jarett Leroux     
Domingo  10 am  =  Germana Freitas / Ant. Pires         
Ingles:    Elizabeth Lopes / Steve Bonito

FIRST READING (Isaiah 49:14-15) A reading from the book 
of  Isaiah
Zion said, “The LORD has forsaken me, my Lord has 
forgotten me.”                                                                                
Can a woman forget her nursing child, or show no 
compassion for the child of her womb?                                    
Even these may forget, yet I will not forget you.
-The word of the Lord.  R. Thanks be to God.

RESPONSORIAL PSALM
R.  For God alone my soul waits in silence.
1.For God alone my soul waits in silence;/From him comes 
my salvation./ He alone is my rock and my salvation,
My fortress;/ I shall never be shaken. 
2. For God alone my soul waits in silence,/ For my hope is 
from him./ He alone is my rock and my salvation, my 
fortress;/ I shall not be shaken.  
3. On God rests my deliverance and my honour;/ My 
mighty rock, my refuge is in God./ Trust in him at all time, 
O people;/ Pour out your heart before him.  

SECOND READING  (1 Corinthians 4:1-5)
A reading from the first Letter of Saint Paul to the 
Corinthians                                                                                   
Brothers and sisters:  Think of us in this way, as servants of 
Christ and stewards of God’s mysteries.  Moreover, it is 
required of stewards that they be found trustworthy.            
But with me it is a very small thing that I should be judged 
by you or by any human court. I do not even judge myself.  

I am not aware of anything against myself, but I am not 
thereby acquitted. It is the Lord who judges me.                     
Therefore do not pronounce judgment before the time, 
before the Lord comes, who will bring to light the things 
now hidden in darkness and will disclose the purposes of 
the heart. Then each one will receive commendation from 
God.   -The word of the Lord.  R. Thanks be to God.

GOSPEL (Matthew 6:24-34)
A reading from the holy Gospel according to Matthew

Jesus taught his disciples saying.  “No one can serve two
masters; for a slave will either hate the one and love the
other, or be devoted to the one and despise the other. You
cannot serve God and wealth. 
“Therefore I tell you, do not worry about your life, what
you will  eat or what you will  drink,  or about your body,
what  you will  wear.  Is  not  life  more than food,  and the
body more than clothing?   
Look at the birds of the air; they neither sow nor reap nor
gather  into  barns,  and  yet  your  heavenly  Father  feeds
them. Are you not of more value than they?   And can any
of you by worrying add a single hour to your span of life?   
And why do you worry about clothing? Consider the lilies
of the field, how they grow; they neither toil nor spin,  yet I
tell you, even Solomon in all his glory was not clothed like
one of these.   But if God so clothes the grass of the field,
which is alive today and tomorrow is thrown into the oven,
will he not much more clothe you—you of little faith? 
Therefore  do  not  worry,  saying,  ‘What  will  we  eat?’  or
‘What will we drink?’ or ‘What will we wear?’   For it is the
Gentiles who strive for all  these things; and indeed your
heavenly Father knows that you need all these things.   But
strive first for the kingdom of God and his righteousness,
and all these things will be given to you as well. 
“So do not worry about tomorrow, for tomorrow will bring
worries of its own. Today’s trouble is enough for today. 
-- 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. 
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