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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
8:00 a.m. - Português
9:30 a.m. - Português
11:00 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
38th Week of Pandemic - 1st Sunday of Advent, November 29, 2020

Tina.Atilho@raveis.com
Cell: 203.260.2294

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

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

LOUIS A. AFONSO
Advogado

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

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

SAS Drywall LLC
Residential and Commercial

. Sheetrock and Taping

. Acoustic Ceilings

. Metal Framing

Manuel Ferreira 
SASDrywall@gmail.com
Cell: (203 913-3623
Fax: (203) 870-8382

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

EMAIL nunesauto@aol.com

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

OUR LADY OF FATIMA
Bridgeport, CT

Pedimos à nossa comunidade que apoie os
nossos patrocinadores.

O nosso boletim depende deles. Obrigado.

Espaço disponível Espaço disponível

1638 Capitol Ave,   Bridgeport,   CT 06604
Tel. (203) 368-2828     Cell (203) 913-2341



Weekly Offertory:
  11/22/2020 2019
Sunday Offertory: $ 2,321.00       $ 2,801.00
Online Giving: $    158.75       $        0.00
  __________      _________
 Total: $ 2,479.75       $ 2,801.00

Intenções da Missa:
Segunda-Feira, 30 de Novembro
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Maria Luisa Alves - Moisés Alves, Tony 
Alves e família.
Terça-Feira, 01 de Dezembro
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Boanerges Lourenço - Maria Lourenço.
–Antonio Pires Gomes - filhos.
Quarta-Feira, 02 de Dezembro
12:00 p.m. Hora Santa (morimbundos)
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Intenções de Luísa e Fernando
Fernandes.
Quinta-Feira, 03 de Dezembro
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–José dos Santos Jorge e Juliana Jorge - 
família.
Sexta-Feira, 04 de Dezembro
5:45 p.m. Adoração, e confissão.
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Tony Barros (aniv.) - Sebastiana Pinto.
–João Pires - Maria da Graça Pires.
Sábado, 05 de Dezembro
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.
–Domingos Jacinto Teixeira - Leonilde 
Dinis.
–Antonio, Arminda Barros e Gina Teixeira - 
Maria C. Moreno.
Domingo, 06 de Dezembro
8:00 a.m.
–João e Arminda Morais - Sebastiana 
Pinto.
–Alberto Rosa - família.
–João Maria Gonçalves e esposa - Nico.
–George, Virgínia e Jonathan Silva - Fátima 
Silva.
–Artur Mendes e Jaime Mendes - Céu 
Coutinho.
–Antonio e Maria Afonso - filhos.
–familiares de Alexandre e Celeste
Albuquerque.

–Eulalia Gonçalves - filhos.
–Benta Pires - Fátima Gonçalves.
–Elisa Afonso - família.
9:30 a.m.
–Pelo povo.
–Gilda Oliveira - Carlos Oliveira.
–Ana Maria Murras - David e Manuel
Murras.
–Isabel Hernandez - Carolina Hernandez.
11:00 a.m.
–Armando Mendes - Ana Mendes.
–Antonio Loureço - Estela Lourenço & 
family.
–Souls of Tony, Mario Barros & Fernando 
Gonçalves - family.
Cânticos Para a Liturgia Dominical

Entrada: 1º Quando virá, Senhor, o dia Em 
que apareça o Salvador e soe o brado de 
alegria: Nasceu do mundo o Redentor.
Ó Céus, que a ira se faça Em salvação e 
em graça!
2º Filha dos Reis, ó Virgem pura,
Mostra-te, sai da escuridão; Em Ti com 
seres criatura, Um Deus quer ter Sua 
mansão.
Ofertório: 1º No Altar do Senhor
apresentamos Pão e vinho para o
Sacrifício.
Aveitai, Senhor, os dons do nosso amor.
2º Pão e vinho depois se tornarão Corpo e 
Sangue de Nosso Senhor.
Comunhão: Vem, Senhor Jesus! Fica
connosco: dá-nos a vida!
1º Eu sou a luz do mundo: quem Me seguir 
terá a luz da vida. 
2º Eu sou a Ressurreição e a Vida: quem 
acreditar em Mim viverá para sempre.
3º Eu sou o Pão da Vida: quem vier a Mim 
jamais terá fome.
Ação de Graças: Graças, Senhor Deus, 
Te damos graças, a Ti que reinas por todo 
sempre.
1º Porque nos deste a Fé.
2º Porque nos deste a vida.
3º Porque nos dá Teu Pão.
Final: Vem, vem, Senhor, não tardes,
Vem, vem, que Te esperamos. Vem, vem, 
Senhor Jesus: depressa vem, Senhor.
1º O mundo morre de frio, a alma perde 
o calor. Os homens não são irmãos: o 
mundo não tem amor.
2º Envolto em noite sombria, o mundo sem 
paz não vê... vai buscando uma
esperança, buscando, Senhor, a Fé.

Liturgia da Palavra

Primeira Leitura: Is 63, 16b-17.19b; 64, 
2b-7 

Leitura do Livro de Isaías:
Vós, Senhor, sois nosso Pai e nosso 
Redentor, desde sempre, é o vosso nome. 
Porque nos deixais, Senhor, desviar dos 
vossos caminhos e endurecer o nosso 
coração, para que não Vos tema?
Voltai, por amor dos vossos servos e das 
tribos da vossa herança. Oh se
rasgásseis os céus e descêsseis! Ante 
a vossa face estremeceriam os montes! 
Mas vós descestes e perante a vossa 
face estremeceram os montes. Nunca os 
ouvidos escutaram, nem os olhos viram 
que um Deus, além de Vós, fizesse tanto 
em favor dos que n’Ele esperam. Vós saís 
ao encontro dos que praticam a justiça e 
recordam os vossos caminhos. Estais
indignado contra nós, porque pecámos 
e há muito que somos rebeldes, mas 
seremos salvos. Éramos todos como um 
ser impuro, as nossas acções justas eram 
todas como veste imunda. Todos nós
caímos como folhas secas, as nossas 
faltas nos levavam como o vento.
Ninguém invocava o vosso nome,
ninguém se levantava para se apoiar em 
Vós, porque nos tínheis escondido o vosso 
rosto e nos deixáveis à mercê das nossas 
faltas. Vós, porém, Senhor, sois nosso Pai 
e nós o barro de que sois o Oleiro; somos 
todos obra das vossas mãos. 
Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

Salmo Responsorial - 79
Senhor nosso Deus, fazei-nos voltar, 
mostrai-nos o vosso rosto e seremos 
salvos.
Pastor de Israel, escutai, Vós que estais 
sentado sobre os Querubins, aparecei. 
Despertai o vosso poder e vinde em nosso 
auxílio. 
Senhor nosso Deus, fazei-nos voltar, 
mostrai-nos o vosso rosto e seremos 
salvos.
Deus dos Exércitos, vinde de novo, olhai 
dos céus e vede, visitai esta vinha. 
Protegei a cepa que a vossa mão direita 
plantou, o rebento que fortalecestes para 
Vós. 
Senhor nosso Deus, fazei-nos voltar, 
mostrai-nos o vosso rosto e seremos 
salvos.
Estendei a mão sobre o homem que
escolhestes, sobre o filho do homem que 
para Vós criastes; e não mais nos
apartaremos de Vós: fazei-nos viver e 
invocaremos o vosso nome.
Senhor nosso Deus, fazei-nos voltar, 

mostrai-nos o vosso rosto e seremos 
salvos.

Segunda Leitura: 1 Cor 1, 3-9
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. 
Paulo aos Coríntios:
Irmãos: A graça e a paz vos sejam dadas 
da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor 
Jesus Cristo. Dou graças a Deus, em todo 
o tempo, a vosso respeito, pela graça 
divina que vos foi dada em Cristo Jesus. 
Porque fostes enriquecidos em tudo: em 
toda a palavra e em todo o conhecimento; 
e deste modo, tornou-se firme em vós o 
testemunho de Cristo. De facto, já não vos 
falta nenhum dom da graça, a vós que 
esperais a manifestação de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. Ele vos tornará firmes até ao 
fim, para que sejais irrepreensíveis no dia 
de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, 
por quem fostes chamados à comunhão 
com seu Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor.       
Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

Aclamação:
Refrão:  Aleluia...
Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia 
e dai-nos a vossa salvação.
Refrão...

Evangelho:  Mt 25, 31-46
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Marcos:
Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: «Acautelai-vos e vigiai, porque 
não sabeis quando chegará o momento. 
Será como um homem que partiu de 
viagem: ao deixar a sua casa, deu plenos 
poderes aos seus servos, atribuindo a 
cada um a sua tarefa, e mandou ao
porteiro que vigiasse. Vigiai, portanto, visto 
que não sabeis quando virá o dono da 
casa: se à tarde, se à meia-noite, se ao 
cantar do galo, se de manhãzinha; não se 
dê o caso que, vindo inesperadamente, 
vos encontre a dormir. O que vos digo a 
vós, digo-o a todos: Vigiai!». 
Palavra da Salvação.
Glória a vós, Senhor!

Reflection
Today we begin Advent, a hopeful and 
holy season in which we are called to be 
alert and watchful. This season anticipates 
the great celebration of Jesus’ birth and his 
Incarnation in human history. While Advent 
prepares our hearts for Christmas, we are 
also called in a special way during Advent 
and throughout our lives not only to 
anticipate” something that already
happened – Jesus’ birth – but to be alert 
for signs of God’s presence in our lives. 

It is easy for us to be distracted by the 
details of what we feel we must do for the 
celebration of Christmas. We can wander 
from the ways of God and instead focus on 
the more secular aspects of the
celebration. Like Isaiah, we long to be 
watchful and alert, as Jesus commands 
us, and can even beg God to send down a 
dramatic sign – mountains quaking before 
us – so that we can remember him in this 
time of busy-ness and its many
distractions. 
In our struggle to be watchful and alert, to 
walk the ways of God, we can take heart in 
Paul’s words to the Corinthians today. As 
he did for those early Christians, God
bestows countless graces on us and 
enriches us in every way, with all discourse 
and all knowledge … so that [we] are not 
lacking in any spiritual gift. As baptized 
children of God, we can rely upon the Holy 
Spirit to keep us alert and watchful for 
the small ways that God reveals himself 
to us in our lives. We do not need to ask 
for spectacular signs of God’s presence, 
but can find them every day of our lives, 
in countless moments. We are called to 
watch for those moments when Jesus 
might come to us – in the evening, or at 
midnight, or at cockcrow, or in the
morning.
One way to train ourselves in
watchfulness is to adopt, at least during 
Advent, the nightly practice of the Examen. 
This reflection, from Saint Ignatius
Loyola, involves reviewing the past day 
– not only remembering times when we 
might have displeased God or missed out 
on his message to us, but perhaps
especially to remember times that God 
might have been gifting us with a grace. 
Did a child or a colleague pay us a
compliment? Did we gain a sudden insight 
when dealing with a challenging problem? 
Were we impressed by the sunrise or by 
the call or sight of a bird? These can be 
seen as gifts from God, signs of God’s 
love. Participating in a practice such 
as this could help us be more alert and 
watchful throughout the day of the many 
ways God is present to us. 
As we begin to prepare the Eucharistic 
table on this first day of the Advent season, 
let us try to be more cognizant of the many 
ways God uplifts us each day as his sons 
and daughters.

Espaço do Pároco
Queridos paroquianos,
 Muito obrigado à senhora
Lucinda que organizou o Bake Sale e 
todas as pessoas que a ajudaram.
Conseguimos arrecadar $1,200.00 no dia 

15 de Novembro. Muito obrigado à família 
Morais que sempre está à frente dos
nossos eventos e estão preparando o 
próximo Bake Sale de Natal.
 Nesta última quinta-feira do mês 
de novembro celebramos Thanksgiving 
Day (Dia de Ação de Graças). Ao
olharmos para trás percebemos quanta 
coisa se passou neste ano de 2020, 
medos, incertezas, solidão, esgotamento 
físico e pisicológico, perdas, separações, 
saudades e nostalgia de como tudo era 
antes da pandemia. No meio de tudo isso 
vimos brotar iniciativas de amor e
solidariedade, com o Grupo de Jovens 
atuando no combate a fome e a miséria 
(Food Pantry), com as missas online para 
os mais idosos e aqueles que pertencem 
ao grupo de risco, com o ensino religioso 
(em modo Hybrid), com os voluntários 
desinfectando toda a igreja após cada 
missa e assim tornar mais seguro a
participação nas missas, o projetor para 
participarem da missa no Hall da igreja e 
todos vocês que reservam seus lugares 
todos os fins de semana. Por último, todos 
vocês que mesmo na pandemia e não 
podendo vir a missa continuaram enviando 
a sua contribuição e os seus envelopes. 
Tenho uma lista immensa de nomes que 
poderia ocupar todas as páginas deste 
bulletin, voluntários que sempre encontram 
tempo para servirem à Deus e a igreja, 
leitores, minístros da eucaristia, coral,
conselho paroquial e financeiro, todos os 
que trabalham nos eventos para
arrecadarmos fundos e mantermos as 
nossas contas pagas. Muito obrigado ao 
senhor que tem sido meu braço direito, 
cuidando de toda a propriedade com zelo, 
carinho e amor, sim William Powe (Bill) à 
você o meu muito obrigado.
Happy Thanksgiving!
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.

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.

29 de Novembro de 2020


