
OUR LADY of  FATIMA PARISH

588 Division Street, Kingston, ON,  K7k   4B6 

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

ANO C   01.05.2016 - * Dia da Mãe em  Portugal                               

 Ofertas para obras neste momento:                                                                      
29’400,00 Obrigado a todos aqueles que trabalharam,  ajudaram - colaboraram ! 
Obrigado                                                          

ANIV. de FALECIMENTO :   25 de Abril  a 01 de Maio   de 2016 :     

Laurinda e Carlos Evaristo,p. Luisa Evaristo; 

† 1995 Venicio Pereira; 

† † 2002 Beatriz Raposo 2009 Amaro Vicente;                 

† 2011 Laurenio Pacheco Beleza;                                                         

rezaremos por Eles na Eucaristia das  10am, no dia 01 .05.2016                               

5. 30  pm = Eucaristia

Domingo 10 de  Abril  de 2016  :                                           
10 am   = Eucaristia Dominical!                                                                           
Semana   de  02 a  08  Maio de  2016   
2f – 6 pm  = Eucaristia

3f  – 6. pm = Eucaristia

4f   -   6 pm =  Eucaristia                                 Conselho de Pastoral

5f = 6 pm  =   Não há Eucaristia                                                                         

6f  - 8.30am = Eucaristia

Adoração do SS.mo Sacramento   9 am / 9 pm                                                    

6 – pm=     Eucaristia

Sábado   07 de  Maio de 2016             

       5. 30  pm = Eucaristia

 Domingo 08 de  Maio  de 2016  :                                                          10 am – 
Eucaristia  

ANIV. de FALECIMENTO :   02 a 08  de Maio   de 2016 :    

Victoriano Ponte,p. Irene Ponte 

† 1989 Artur Santos Vaz; 

† 1992 António Santos Cabral;  

† 1996 Maria Clementina da Costa;     

† 1997 Eugenio Medeiros; 

† 1998 João Cordeiro; 

† 2002 Beatriz Raposo ;  

† 2004 Francisco Duarte da Silva; 

† 2007 Branerfes  Dutra; 

† 2013 José Santos Cabral;  

 rezaremos por Eles na Eucaristia das  10am, no dia 08 .05.2016  

http://www.fatimakingston.com/


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.  

Festa de Nossa Senhora de 
Fatima 

Sexta-feira 13 de Maio de 2016

Sabado 14 de Maio de 2016

Domingo 15 de Maio de 2016

Como  não teremos banda musical, neste ano para acompanhar a nossa 
Procissão, vamos  preparar -la com canticos e a recitação do terço.

Benção das Casas e portas                     Neste Ano 
da misericordia, seria bom que quem o desejar, procure  benzer as suas 
casas.

Fazemos tambem um apelo para se reavivar o costume de levarem a 
sagrada Familia.   Este sinal de que jesus e a sua Familia é bem recebido 
nas nossas casas.

Preparação para o Crisma Sábados  depois da 
Eucaristia!

O Santo do Dia.
 01 de Maio.

 

 
São José Operário       -     Padroeiro dos trabalhadores

Maio:  o mes de Maria 

⇒ UNIVERSAL   inteções do Santo Padre

Respeito pelas Mulheres

Para que, em todos os países do mundo, as mulheres sejam honradas e 

respeitadas, e seja valorizado o seu imprescindível contributo social.

⇒ PELA EVANGELIZAÇÃO

O Rosário

Para que se difunda nas famílias, comunidades e grupos a prática de rezar o 

santo Rosário pela evangelização e pela paz.

Our Lady Fatima of Kingston, Ontário _ 

CANADA

Ano da Misericordia : Viagem à terra de Jesus 

Outubro  ( 11 ? )  2016            ( data a confirmar )                                
saida de Toronto

Duas semanas                                                                    (  Terra 
Santa  e Roma  ) 

Preço: cerca de 2 300.00 euros  por pessoa.                                   
( pré-inscrição até :  July   01, 2016  )                                    

                                             Our Lady Fatima 
Kingston.  www.fatimakingston.com                                                
email: fatimakingston@gmail.com                                              
tel: 1 613 546 5011    

http://www.fatimakingston.com/
mailto:fatimakingston@gmail.com


LEITURA I Actos 15, 1-2.22-29: Leitura do Livro dos Actos dos apostolos                 
Naqueles dias, alguns homens que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos de 
Antioquia: «Se não receberdes a circuncisão, segundo a Lei de Moisés, não 
podereis salvar-vos». Isto provocou muita agitação e uma discussão intensa que 
Paulo e Barnabé tiveram com eles. Então decidiram que Paulo e Barnabé e mais 
alguns discípulos subissem a Jerusalém, para tratarem dessa questão com os 
Apóstolos e os anciãos. Os Apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a Igreja, 
decidiram escolher alguns irmãos e mandá-los a Antioquia com Barnabé e Paulo. 
Eram Judas, a quem chamavam Barsabás, e Silas, homens de autoridade entre os 
irmãos. Mandaram por eles esta carta: «Os Apóstolos e os anciãos, irmãos 
vossos, saúdam os irmãos de origem pagã residentes em Antioquia, na Síria e na 
Cilícia. Tendo sabido que, sem nossa autorização, alguns dos nossos vos foram 
inquietar, perturbando as vossas almas com as suas palavras, resolvemos, de 
comum acordo, escolher delegados para vo-los enviarmos, juntamente com os 
nossos queridos Barnabé e Paulo, homens que expuseram a sua vida pelo nome 
de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso vos mandamos Judas e Silas, que vos 
transmitirão de viva voz as nossas decisões. O Espírito Santo e nós decidimos não
vos impor mais nenhuma obrigação, além destas que são indispensáveis: abster-
vos da carne imolada aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das relações 
imorais. Procedereis bem, evitando tudo isso. Adeus».Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL 66 : Louvado sejais, Senhor,  pelos povos de toda a terra. 
  1.Deus Se compadeça de nós e nos dê a

sua bênção,/ resplandeça sobre nós a luz do seu rosto./ Na terra se conhecerão 
os vossos caminhos/ e entre os povos a vossa salvação.                                               
2.Alegrem-se e exultem as nações,/ porque julgais os povos com justiça/ e 
governais as nações sobre a terra.                                   3. Os povos Vos louvem, ó 
Deus,/ todos os povos Vos louvem./ Deus nos dê a sua bênção/ e chegue o seu 
louvor aos confins da terra. 

LEITURA II Ap 21, 10-14.22-23: Leitura do Livro do Apocalipse                           
Leitura do Livro do Apocalipse                                                                      Um Anjo 
transportou-me em espírito ao cimo de uma alta montanha e mostrou-me a 
cidade santa de Jerusalém, que descia do Céu, da presença de Deus, 
resplandecente da glória de Deus. O seu esplendor era como o de uma pedra 
preciosíssima, como uma pedra de jaspe cristalino. Tinha uma grande e alta 
muralha, com doze portas e, junto delas, doze Anjos; tinha também nomes 
gravados, os nomes das doze tribos dos filhos de Israel: três portas a nascente, 
três portas ao norte, três portas ao sul e três portas a poente. A muralha da 
cidade tinha na base doze reforços salientes e neles doze nomes: os dos doze 
Apóstolos do Cordeiro. Na cidade não vi nenhum templo, porque o seu templo é 
o Senhor Deus omnipotente e o Cordeiro. A cidade não precisa da luz do sol nem 
da lua, porque a glória de Deus a ilumina e a sua lâmpada é o Cordeiro.  Palavra 
do Senhor. 

EVANGELHO Jo 14, 23-29: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São 
João                                                                   Naquele tempo, disse Jesus aos seus 

discípulos: «Quem Me ama guardará a minha palavra e meu Pai o amará; Nós 
viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Quem Me não ama não guarda a 
minha palavra. Ora a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que Me enviou. 
Disse-vos estas coisas, estando ainda convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, 
que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará 
tudo o que Eu vos disse. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vo-la dou 
como a dá o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes 
que Eu vos disse: Vou partir, mas voltarei para junto de vós. Se Me amásseis, 
ficaríeis contentes por Eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que Eu. Disse-vo-
lo agora, antes de acontecer, para que, quando acontecer, acrediteis». Palavra da 
salvação.

______________________________________________

ANIVERSARIOS DE BATISMO:     @ Nesta Semana : 01 a 08 de Maio de 2016  
receberam o Batismo na nossa  Igreja  ( Our lady of Fatima ): 03. Nathan 
christopher Rodrigues; Ashley Marie Raposo; Ashley Marie Couto; 04. Veneza da 
Silva Vieira; 05. Michael Charles R. De Sousa; mathew Manuel dos Santos; 07. 
Paulina Celeste Lopes Pestana Rodrigues; 08. Tina Marie Bastos; Anna Marie 
Bastos; Christopher Felix; Eucaristia  Sunday:    10 am  - 08. 05.2016 +++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   

Leitores: 07 e 08 de Maio 2016                                            Sáb. : 5.30 

pm = Idalina Fragoso / .....                                                                                 
Domindo:  10 am  =   Germana Freitas  / Toni Godinho                                   

LEITORES de Ingles  : .....

FIRST READING:   (Acts 15:1-2, 22-29): A reading from the Acts of the Apostles     
Certain individuals came down from Judea and were teaching the brothers, 
“Unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be 
saved.”  And after Paul and Barnabas had no small dissension and debate with 
them, Paul and Barnabas and some of the others were appointed to go up to 
Jerusalem to discuss this question with the apostles and the elders.                         
Then the apostles and the elders, with the consent of the whole church, decided 
to choose men from among their members and to send them to Antioch with 
Paul and Barnabas. They sent Judas called Barabbas, and Silas, leaders among the
brothers,   with the following letter:   “The brothers, both the apostles and the 
elders, to the believers of Gentile origin in Antioch and Syria and Cilicia, 
greetings.   Since we have heard that certain persons who have gone out from us,
though with no instructions from us, have said things to disturb you and have 
unsettled your minds,   we have decided unanimously to choose representatives 
and send them to you, along with our beloved Barnabas and Paul,   who have 
risked their lives for the sake of our Lord Jesus Christ.   We have therefore sent 
Judas and Silas, who themselves will tell you the same things by word of mouth.  
For it has seemed good to the Holy Spirit and to us to impose on you no further 
burden than these essentials:   that you abstain from what has been sacrificed to 

idols and from blood and from what is strangled and from fornication. If you keep
yourselves from these, you will do well.   Farewell.”  —The word of the Lord. R.  
Thanks be to God.                                                         RESPONSORIAL PSALM: Let the
peoples praise you, O God;   let al the peoples praise you.                                           
1.My God be gracious to us and bless us,/ And make his face to shine upon us,/ 
That your way may be known upon earth,/ Your saving power among all nations.  
R.                                                 2.Let the nations be glad and sing for joy,/ For you 
judge the peoples with equity,/ And guide the nations upon earth./ Let all the 
peoples praise you, O God;/ Let all the peoples praise you.— R.                                 
3. The earth has yielded its increase;/ God, our God, has blessed us;/ May God 
continue to bless us;/ Let all the ends of the earth revere him.  R.                             
SECOND READING:  (Rev. 21:10-14, 22-23) A reading from the book of 
Revelation                                                                                       In the spirit the Angel
carried me away to a great, high mountain and showed me the holy city 
Jerusalem coming down out of heaven from God.   It has the glory of God and a 
radiance like a very rare jewel, like jasper, clear as crystal.                   It has a great,
high wall with twelve gates, and at the gates twelve Angels, and on the gates are 
inscribed the names of the twelve tribes of the children of Israel;   on the east 
there were three gates, on the north three gates, on the south three gates, and 
on the west three gates.   And the wall of the city has twelve foundations, and on
them are the twelve names of the twelve Apostles of the Lamb.    I saw no 
temple in the city, for its temple is the Lord God the Almighty and the Lamb.   
And the city has no need of sun or moon to shine on it, for the glory of God is its 
light, and its lamp is the Lamb. - The word of the Lord.  R.  Thanks be to God.

    GOSPEL:  (Jn. 14:23-29): A reading from the holy Gospel according to John       
Jesus said to his disciples:  “Whoever loves me will keep my word, and my Father 
will love him, and we will come to him and make our home with him.    Whoever 
does not love me does not keep my words; and the word that you hear is not 
mine, but is from the Father who sent me.   I have said these things to you while I
am still with you.   But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send 
in my name, will teach you everything, and remind you of all that I have said to 
you.   Peace I leave with you; my peace I give to you. I do not give to you as the 
world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not let them be afraid.   
You heard me say to you, ‘I am going away, and I am coming to you.’ If you loved 
me , you would rejoice that I am going to the Father, because the Father is 
greater than I.  And now I have told you this before it occurs, so that when it does
occur, you may believe.”  —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.                                        


