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Our Mission:
Our Lady of Fatima
is our guide to be

a prayerful community
here to cultivate the
Portuguese heritage,

working together
to be a welcoming,

loving,
diverse church

growing disciples
rooted in the

Gospel.

Nossa Missão:
Nossa Senhora de Fátima é 

nossa guia para
formarmos uma

Comunidade orante,
cultivando as tradições 

Portuguesas, trabalhando 
juntos para sermos mais 

acolhedores na diversidade 
das Culturas, no amor ao 

próximo, formando
discípulos enraizados

no Evangelho. 

Confessions - Confissões
• Saturday - Sábado
5:00 p.m.  - 5:50 p.m.
• 1st. Friday - 1ª Sexta-feira
6:00 p.m. - 6:30 p.m.
Or by appointment - Por agendamento

Eucharistic Celebrations
Celebração da Eucaristia
Saturday Vigil Mass - Sábado Vespertina
6:00 p.m. - Português
Sunday - Domingo
7:30 a.m. - Português
9:30 a.m. - Português
11:30 a.m. - English
Monday - Friday
Segunda-feira - Sexta-feira
6:45 p.m. - Português
Holy Days - Dias Santos
8:00 a.m. - English
6:45 p.m. - Português
Holy Hour - Hora Santa:
5:45 p.m. Every First Friday of the month.
12:00 p.m. 1st and 3rd Wednesday of 
the month.
12:00 p.m. 1ª e 3ª Quarta-feira do mês.
Rosary - Terço:
Monday - Friday
Segunda-feira - Sexta-feira
6:20 p.m - Português
Saturday - Sábado
6:30 p.m - Português
The Sacrament of Baptism
Sacramento to Batismo
• Please contact the Office during office 
hours.
• Favor contactar a Reitoria no horário 
da Secretaria.
The Sacrament of Marriage
Sacramento do Matrimônio
• Please contact the Office at least
6 months prior of the wedding.
• Favor contactar a Reitoria no mínimo
6 meses de antescedência.
The Sacrament of the Sick
Sacramento dos Enfermos
• Please contact the Rectory and let us 
know if someone is sick or has been
hospitalized. We can add them to the 
prayer list in the bulletin as requested.
• Favor contactar a Reitoria e nos
informe sobre caso de infermidade ou
internamento hospitalar. Nós podemos 
adc. na lista de orações do bulletin.

Welcome • Bem-vindo
32nd Week of Pandemic - 29th Sunday of Ordinary Time, October 18, 2020

AIR DINAMICS
Specialized in Central Systems

Heating - Ventilation - Air Conditioning
Free Estimates

ph: 203-579-4444

CARLA M. MONTEIRO D.M.D.
Dentista

Falamos Português
1825 Barnum Avenue, Stratford, CT

ph: 203-375-6090

CAMPOS CONSTRUCTION
Residential & Commercial/Free Estimates
Asphalt, Concrete and Excavation/ Fully Insured

5 Roosevelt St., Bridgeport, CT
ph: 203-335-7593

1638 Capitol Ave 
Bridgeport, CT 06604

Tel. (203) 368-2828 
Cell (203) 913-2341

LOUIS A. AFONSO
Advogado

3324 Main Street, Bridgeport, CT
ph: 203-374-2121

Saint Michael Prayer
Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our defense against the wickedness and snares of the Devil. May God 
rebuke him, we humbly pray and do thou, O Prince of the heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan, and all 

evil spirits, who prowl about the world seeking the ruin of souls. Amen.

MADISON KEG & SPIRITS
Wine, Liquor & Cold Beer

Joao & Ilda Alves
Monday - Saturday 10 a.m. - 9 p.m.; Sunday 10 a.m. - 5 p.m.

917 Madison Ave., Bridgeport, CT
ph: 203-335-4388

LAW OFFICE MARIA G.
LABAREDAS

5218 Main Street, Trumbull, CT
ph: 203-880-5008

EUROPEAN BOUTIQUE
Tudo o que você precisa para

batizados e comunhões
1115 Madison Avenue, Bridgeport, CT

ph: 203-384-8631

THREE T’S LLCTHREE T’S LLC
Installation & Services
Irrigation Contractors

Irmãos Teixeira
ph: 203-336-8152

FALTON JEWELERS
19K, 18K, 14K, Gold, Diamonds, Settings
Jose Falcão - Owner - www.faltomjewelers.com
108 Church St.,Naugatuck, CT 203-729-8693

207 Main St. 06810, Danbury, CT 203-743-6287

BRANCO ELECTRIC, LLC
Commercial e Residential

Berto Branco

ph: 203-220-2204

OUR LADY OF FATIMA
Bridgeport, CT

Pedimos à nossa comunidade que apoie os
nossos patrocinadores.

O nosso boletim depende deles. Obrigado.

840 South Avenue • Bridgeport  06604
333-0016    334-0410   Fax # 367-8587 

EMAIL nunesauto@aol.com

Tina.Atilho@raveis.com
Cell: 203.260.2294

179 North Broad Street, Milford, CT 06460
Ask me about buying a home in Florida

Tiffany’s Hair Styling
Maria do Céu

JOHN M. A. NASCIMENTO, M.D., FACP., FACR.
3203 Main Street, Bridgeport, CT

By Appointment ph: 203-371-0009



Weekly Offertory:
  10/11/2020 2019
Sunday Offertory: $ 3,764.00       $ 3,482.00
Online Giving: $      66.35       $        0.00
  __________      _________
 Total: $ 3,830.35       $ 3,482.00

Intenções da Missa:
Segunda-Feira, 19 de Outubro
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
-João Pires - Maria da Graça Pires.
-Armando Camara, Jr.
-João Martins, pais, sogros, irmãos e Maria 
Martins -Teresa Martins.
-José dos Santos Jorge - família.
Terça-Feira, 20 de Outubro
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
-Boanerges Lourenço - Maria Lourenço.
-João Paiva da Silva - amigos e filhos.
-Adelia Paiva Barreiro - amigos e filhos.
-Armando Camara, Jr.
-Américo, Isabel, Tereza e David Pereira - 
Conceição (sobrinha).
Quarta-Feira, 21 de Outubro
12:00 p.m. Hora Santa (morimbundos).
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
-Armando Camara, Jr.
-Monica dos Santos Pereira e José Martins 
Pereira - Lucia Barreira e família.
-Augusta Alves - Albertina Seara e amiga.
-Leopoldina Carrico Barreira - José
Barreira e família.
Quinta-Feira, 22 de Outubro
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
-Armando Camara, Jr.
-Pais, sogros e irmã de Maria Ambrose.
Sexta-Feira, 23 de Outubro
5:45 p.m. Adoração ao Santíssimo.
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
-Armando Camara, Jr.
-Pais e sogros e irmã de Glória Santos.
-José Teixeira Pereira (aniv.) - Ana Maria 
Pereira.
-Maria Isabel Martins Constantino -
Laurinda Gabriel.
Sábado, 24 de Outubro
5:30 p.m. Terço.
6:00 p.m.
-José Salgado - Maria Salgado e família.
-Maria Esteves Labaredas - marido, filhos 
e amigos.
-John, Julia, José e Rosa Afonso - João 
Afonso e Nancy.
-Armando Camara, Jr.
-Beatriz Pinho - João Afonso e Nancy.

Domingo, 25 de Outubro
7:30 a.m.
-Albino Branco, AntonioFraga e esposa - 
filhos.
-Abilio e Laurinda Ramada - filho.
-Domingos e Elisa Branco - Air Dynamics.
-Maria José Santos e marido - Adriano.
-George, Virgínia e Jonathan Silva - Fátima 
Silva.
9:30 a.m.
-Pelo povo.
-Gilda Oliveira - Carlos Oliveira.
-Armando Câmara Jr.
-Ana Maria Murras - filhos e amigos.
11:30 a.m.
-Antônio Lourenço - Estela Lourenço & 
family.
-Antonio Almeida - esposa e filhos.
-Diana Rua - família e amigos.
-familiares de Janine e Herminio Morais.
-Flávio Rafael, pais e sogros - Teresa 
Rafael e filhos.
-Rosa Turning - Del e Candida de Sousa.
Cânticos Para a Liturgia Dominical

Entrada: 1º Caminhamos para ti, ó cidade 
do Senhor, Contruindo neste mundo, a 
verdade e o amor.
Povo eleito, povo santo, Reunido no amor, 
Peregrino ao encontro Da cidade do
Senhor.
2º Peregrinos dando as mãos, vai
connosco Jesus Cristo: Ele salva, Ele 
reina, faz dos homens um só Povo.
Ofertório: Vale a pena viver, por Ti, ó meu 
Senhor. Vale a pena viver, por Ti, só por 
amor.
1º Senhor, aceita o sangue do Povo que 
chora a vida cansado... Senhor, aceita o 
pão do Povo que sofre d’enchada na mão.
2º Senhor, aceita a dor do pranto salgado 
de quem chora amor. Senhor, aceita o 
canto que é desabafo da vida calada.
Comunhão: O pão que comemos e o 
vinho que bebemos é Jesus, filho de Deus, 
nascido da Virgem Maria.
1º O corpo e sangue de Jesus pelo 
Espírito Santo, nas entranhas da Virgem 
formado: É o pão descido do Céu para dar 
a vida ao mundo.
2º O corpo e sangue de Jesus para nossa 
salvação,/ da Virgem santa nascido: é o 
maná do novo Povo de Deus, peregrino da 
terra da promessa!
Ação de Graças: Graças, Senhor Deus, 
Te damos graças, a Ti que vives no meio 
de nós.
1º Porque nos deste a Fé.
2º Porque nos deste a vida.
3º Porque nos dás o teu Pão.

Final: 1º Quando floriu na minha alma 
tenra vida... e quiz ter amparo, ergui a 
fronte para as alturas.
Maria, tu fixaste meus olhos, meigamente, 
meu nome chamaste... Nessa hora eu abri 
um sorriso e em ti encontrei outra mãe.
2º Quando cresci em idade e sonhei...
olhei as estrelas e entre elas eu vi Teu 
rosto.

Liturgia da Palavra
Primeira Leitura: Is 45, 1.4-6 

Leitura do Livro de Isaías:
Assim fala o Senhor a Ciro, seu ungido, a 
quem tomou pela mão direita, para
subjugar diante dele as nações e fazer cair 
as armas da cintura dos reis, para abrir as 
portas à sua frente, sem que nenhuma lhe 
seja fechada: «Por causa de Jacob, meu 
servo, e de Israel, meu eleito, Eu te chamei 
pelo teu nome e te dei um título glorioso, 
quando ainda não Me conhecias. Eu sou o 
Senhor e não há outro; fora de Mim não há 
Deus. Eu te cingi, quando ainda não Me 
conhecias, para que se saiba, do Oriente 
ao Ocidente, que fora de Mim não há 
outro. Eu sou o Senhor e mais ninguém». 
Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

Salmo Responsorial - 95
Aclamai a glória e o poder do Senhor.  
Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai 
ao Senhor, terra inteira. Publicai entre as 
nações a sua glória, em todos os povos as 
suas maravilhas. 
Aclamai a glória e o poder do Senhor. 
O Senhor é grande e digno de louvor, mais 
temível que todos os deuses. Os deuses 
dos gentios não passam de ídolos, foi o 
Senhor quem fez os céus.
Aclamai a glória e o poder do Senhor. 
Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai 
ao Senhor glória e poder. Dai ao Senhor a 
glória do seu nome, levai-Lhe oferendas e 
entrai nos seus átrios.
Aclamai a glória e o poder do Senhor.  
Adorai o Senhor com ornamentos
sagrados, trema diante d’Ele a terra inteira. 
Dizei entre as nações: «O Senhor é Rei», 
governa os povos com equidade.
Aclamai a glória e o poder do Senhor.

Segunda Leitura: 1 Tes 1, 1-5b
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo 
São Paulo aos Tessalonicenses:
Paulo, Silvano e Timóteo à Igreja dos 
Tessalonicenses, que está em Deus Pai e 
no Senhor Jesus Cristo: A graça e a paz 

estejam convosco. Damos continuamente 
graças a Deus por todos vós, ao
fazermos menção de vós nas nossas 
orações. Recordamos a actividade da 
vossa fé, o esforço da vossa caridade e 
a firmeza da vossa esperança em Nosso 
Senhor Jesus Cristo, na presença de 
Deus, nosso Pai. Nós sabemos, irmãos 
amados por Deus, como fostes
escolhidos. O nosso Evangelho não vos foi 
pregado somente com palavras, mas
também com obras poderosas, com a 
acção do Espírito Santo.       
Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

Aclamação:
Refrão:  Aleluia...
Vós brilhais como estrelas no mundo, 
ostentando a palavra da vida. Refrão...

Evangelho:  Mt 22, 15-21
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Mateus:
Naquele tempo, os fariseus
reuniram-se para deliberar sobre a
maneira de surpreender Jesus no que 
dissesse. Enviaram-Lhe alguns dos seus 
discípulos, juntamente com os herodianos, 
e disseram-Lhe: «Mestre, sabemos que és 
sincero e que ensinas, segundo a
verdade, o caminho de Deus, sem te 
deixares influenciar por ninguém, pois 
não fazes acepção de pessoas. Diz-
nos o teu parecer: É lícito ou não pagar 
tributo a César?». Jesus, conhecendo 
a sua malícia, respondeu: «Porque Me 
tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda 
do tributo». Eles apresentaram-Lhe um 
denário e Jesus perguntou: «De quem 
é esta imagem e esta inscrição?». Eles 
responderam: «De César». Disse-Lhes
Jesus: «Então, dai a César o que é de 
César e a Deus o que é de Deus». 
Palavra da Salvação.
Glória a vós, Senhor!

Reflection
Our allegiance to country – be it the United 
States or other nation – is important, but 
never more important than our allegiance 
to God. Our primary identity is not as
citizens of a particular country, but as
children of God. It is God to whom we 
belong, first and foremost. This is the
message of today’s readings.
Our first reading from Isaiah is about 
Cyrus, king of Persia, to whom the Lord 
gave power to subdue the Babylonians. 
Cyrus then allowed the captive Israelites 
to return to Jerusalem. This rebellion was 
accomplished, not for the sake of Cyrus 
or his kingdom, but for God’s glory. Of 
primary importance is not belonging to the 

Babylonians or Persians, but belonging to 
God and knowing that there is none other 
besides him.
In the Gospel, Jesus’ opponents try to
entrap him on the question of taxation. 
esus’ response is, repay to Caesar what 
belongs to Caesar and to God what 
belongs to God.  Caesar’s image and 
inscription are on the Roman coin. Thus, 
they belong to Caesar.    
Jesus does not ask, but the next question 
is implied: Where do we find God’s image 
and inscription? The answer is, in us, his 
children. God created us in his image and 
inscribed his law on our hearts. No matter 
what their allegiance to Rome, Jesus’
message to his opponents is that they
belong to God. Caesar may claim the 
coins to be his own, but he cannot claim 
people; they are claimed by God.  
We are God’s, we belong to him. We must 
repay to God what belongs to God. How 
do we do this? We do this by giving God 
our very selves: loving him with all our 
heart, all our soul, all our mind. We do this 
by giving God the best we have to offer: 
our first fruits of time, talent, and treasure. 
We do this by giving God our primary
allegiance: putting God first, before
nations or kingdoms, political or economic 
systems, institutions or ideologies. 
Participating in the Eucharist, we are 
united with Christ and one another in
offering our very selves to God. The grace 
of the sacrament strengthens our unity and 
allegiance to the One to whom we belong, 
now and forever. 

Espaço do Pároco
Queridos paroquianos,
 No dia 12 e 13 de Outubro
tivemos uma linda manifestação de fé 
onde rezamos a santa missa juntos e 
logo após a missa rezamos juntos o santo 
terço. Muito obrigado pela sua presença e 
os meus sinceros agradecimentos as
pessoas que doaram flores e outras 
doações à Nossa Senhora de Fátima
 Estamos apresentado a todos os 
nossos paroquianos um relatório financeiro 
de nossa paróquia. Todos os interessados 
em olhar nossas finanças podem se dirigir 
ao nosso website onde está publicado 
um relatório completo ou podem solicitar 
uma cópia com a Marcy Kelly através do 
número de telefone da reitoria. Iremos 
marcar um encontro para apresentarmos 
esse mesmo relatório à todos os nossos 
paroquianos, será no salão da igreja com 
apresentação no telão com perguntas e 
respostas.
 Neste domingo dia 18 de outubro 
teremos o nosso pic-nic no parking lot da 

igreja. Também teremos o sensus onde
temos que contar quantas pessoas
estarão nas missas e enviar essa infor-
mação para a diocese.
 Por último, estou oferecendo uma 
série de classes sobre a nossa fé. Será 
todas às quartas-feiras as 7:30 p.m. em 
Português e as sextas-feiras também às 
7:30 p.m. em Inglês. Todos os encontros 
serão via Zoom e ao término será
colocado no Facebook. Quem quiser 
paticipar em tempo real é só clicar no link 
do Facebook. No terceiro encontro
falaremos sobre: “A unidade e a trindade 
de Deus.”
Pe. Rogério

São Miguel Arcanjo
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no 
combate, sede o nosso refúgio contra as 
maldades e ciladas do demônio.
Ordene-lhe, Deus, instantemente o
pedimos. E vós, príncipe da milícia 
celeste, pela virtude divina, precipitai no 
inferno a satanás e aos outros espíritos 
malignos que andam pelo mundo para 
perder as almas. Amém.

18 de Outubro de 2020


