SAS Drywall LLC

Tiffany’s Hair Styling
Maria do Céu

. Sheetrock and Taping
. Acoustic Ceilings
. Metal Framing

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

Manuel Ferreira

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

LOUIS A. AFONSO

Wine, Liquor & Cold Beer
Joao & Ilda Alves

Advogado

Monday - Saturday 10 a.m. - 9 p.m.; Sunday 10 a.m. - 5 p.m.
917 Madison Ave., Bridgeport, CT

3324 Main Street, Bridgeport, CT

ph: 203-335-4388

ph: 203-374-2121

THREE T’S LLC

AIR DINAMICS

Specialized in Central Systems

Installation & Services
Irrigation Contractors

ph: 203-579-4444

ph: 203-336-8152

Heating - Ventilation - Air Conditioning
Free Estimates

Dentista

ph: 203-375-6090

Irmãos Teixeira

LAW OFFICE MARIA G.
LABAREDAS
ph: 203-880-5008

FALTON JEWELERS

Jose Falcão - Owner - www.faltomjewelers.com
108 Church St.,Naugatuck, CT 203-729-8693
207 Main St. 06810, Danbury, CT 203-743-6287

Residential & Commercial/Free Estimates

Asphalt, Concrete and Excavation/ Fully Insured
5 Roosevelt St., Bridgeport, CT

ph: 203-335-7593

Tudo o que você precisa para
batizados e comunhões

1115 Madison Avenue, Bridgeport, CT

ph: 203-384-8631

429 Huntigton Road
Bridgeport, CT 06608
Tel.: (203) 333-7575
www.olf-bridgeport.org
General e-mailbox:
olfchurch.bridgeport@gmail.com

Clergy:

Pastor: Rev. Rogerio Perri
pastor.olfchurch@gmail.com
Cell phone: 203-953-6722
Deacon: Gabriel Pereira
email: dnpereira@diobpt.org
José Alves and Alcino Rainho

5218 Main Street, Trumbull, CT

EUROPEAN BOUTIQUE

Our Mission:

Trustees:

19K, 18K, 14K, Gold, Diamonds, Settings

CAMPOS CONSTRUCTION

Welcome • Bem-vindo

37th Week of Pandemic - Christ the King, November 22, 2020

3203 Main Street, Bridgeport, CT
By Appointment ph: 203-371-0009

MADISON KEG & SPIRITS

Falamos Português
1825 Barnum Avenue, Stratford, CT

Igreja Nossa Senhora de Fátima

JOHN M. A. NASCIMENTO, M.D., FACP., FACR.

840 South Avenue • Bridgeport 06604
333-0016 334-0410 Fax # 367-8587
EMAIL nunesauto@aol.com

CARLA M. MONTEIRO D.M.D.

Our Lady of Fatima Church

Residential and Commercial

BRANCO ELECTRIC, LLC
Commercial e Residential
Berto Branco

ph: 203-220-2204

Office:

Secretary: Marcy Kelly
mkellyolf@gmail.com
Office number: 203-333-7575

Parish Finance Council:

Chairperson: Dan Caron
Vice-Chairperson: Marcelo Couto

Parish Pastoral Council:

Chairperson:
Vice-Chairperson: Maria Ines Dias

Music Directors:

Marcelo Couto and Jennifer Caron

Tina.Atilho@raveis.com
Cell: 203.260.2294
179 North Broad Street, Milford, CT 06460
Ask me about buying a home in Florida

DRE Director:

Deacon Gabriel Pereira
email: dnpereira@diobpt.org

OUR LADY OF FATIMA
Espaço disponível

Bridgeport, CT

Pedimos à nossa comunidade que apoie os
nossos patrocinadores.
O nosso boletim depende deles. Obrigado.

Espaço disponível

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.

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:

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

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.

Weekly Offertory:
		11/15/2020

2019

Sunday Offertory: $ 2,352.00
Online Giving:
$ 185.50
		
__________
Total:
$ 2,537.50

$ 3,150.00
$
0.00
_________
$ 2,827.00

Intenções da Missa:
Segunda-Feira, 23 de Novembro
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Sebastiana Carneiro (aniv.) - Sebastiana
Pinto.
–João Rosa (aniv.) - esposa e filhos.
Terça-Feira, 24 de Novembro
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Isidro Lourenço - Maria Lourenço.
–José Martins Filipe e Josefina Rebelo Lucinda (filha).
–família de Fernando e Beatriz Pinho Beatriz Pinho.
7:30 p.m. Grupo de Oração (após a
missa).
Quarta-Feira, 25 de Novembro
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Diana Rua - família e amigos.
Quinta-Feira, 26 de Novembro
8:30 a.m. Terço.
9:00 a.m.
–Thanksgiving Day
Sexta-Feira, 27 de Novembro
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Joaquim Pereira, Ana Teixeira e José
Teixeira - esposa e filha.
–João Pires - Maria da Graça Pires.
Sábado, 28 de Novembro
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.
–João A. Rosa - sobrinhos e família.
–Isabel Chaves e José Antunes Henriqueta Veiga.
–João Rosa e Amélia Seara - Olga Rosa.
–Antonio e Clotilde da Cruz - Rosa da Cruz
–Irene Pita Chapoto - José Pita (irmão).
–em honra à São José - José Pita.
–Olinda da Cruz - filhos.
Domingo, 29 de Novembro
8:00 a.m.
–Antonio Branco, Antonio Fraga e esposa
- filhos.
–Abílio e Laurinda Ramada - filho.
–Glória Gonçalves e família - Maria

Sanches.
–George, Virgínia e Jonathan Silva - Fátima
Silva.
–Alberto Gonçalves Santos - esposa Amilia
Santos e filhas.

3º Reino que sofre violência, e que não é
deste mundo.

9:30 a.m.
–Pelo povo.
–Gilda Oliveira - Carlos Oliveira.

Leitura da Profecia de Ezequiel:

11:00 a.m.
–Diana Rua - family & friends.
–Antonio Loureço - Estela Lourenço &
family.
–Flavio Rafael, pais e sogros - Teresa
Rafael & filhos.

Cânticos Para a Liturgia Dominical
Entrada: Hinos de glória cantemos ao
Senhor: cantemos vitória. Aleluia!
1º Cantai, povos todos: Cristo é nosso Rei,
Nós somos Seu povo; somo Sua grei.
2º Pela Eucaristia, Cristo é nosso pão, vida
e alegria, nossa salvação.
Ofertório: 1º Em Espírito e Verdade, Te
adoramos, te adoramos.
Em Espírito e Verdade, Te adoramos, Te
adoramos
Rei dos Reis, e Senhor. Te entregamos o
nosso Viver.
Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos o
nosso Viver.
Para te Adorar o Rei dos Reis É que eu
nasci o Rei Jesus.
Meu prazer é adorar-te, Meu prazer é
louvar-te (2X)
Nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver
na casa de Deus, onde flui o Amor.

Liturgia da Palavra
Primeira Leitura: Ez 34, 11-12.15-17
Eis o que diz o Senhor Deus: «Eu próprio
irei em busca das minhas ovelhas e hei-de
encontrá-las. Como o pastor vigia o seu
rebanho, quando estiver no meio das
ovelhas que andavam tresmalhadas,
assim Eu guardarei as minhas ovelhas,
para as tirar de todos os sítios em que se
desgarraram num dia de nevoeiro e de
trevas. Eu apascentarei as minhas
ovelhas, Eu as levarei a repousar, diz o
Senhor Deus. Hei-de procurar a que anda
perdida e reconduzir a que anda
resmalhada. Tratarei a que estiver ferida,
darei vigor à que andar enfraquecida
e velarei pela gorda e vigorosa. Hei-de
apascentá-las com justiça. Quanto a vós,
meu rebanho, assim fala o Senhor Deus:
Hei-de fazer justiça entre ovelhas e
ovelhas, entre carneiros e cabritos».
Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

Salmo Responsorial - 22

O Senhor é meu pastor: nada me faltará.
O Senhor é meu pastor: nada me falta.
Leva-me a descansar em verdes prados,
conduz-me às águas refrescantes e
reconforta a minha alma.
O Senhor é meu pastor: nada me faltará.

Comunhão: 1º Bendita e louvada seja a
hora e o feliz momento em que foi
instituído o Santíssimo Sacramento.

Ele me guia por sendas direitas, por amor
do seu nome. Ainda que tenha de andar
por vales tenebrosos não temerei nenhum
mal, porque Vós estais comigo.

Foi instituído em pão: é nosso Rei, é nosso
Pai! é a nossa dedenção!

O Senhor é meu pastor: nada me faltará.

2º Ó Sacramento divino, reina em meu
coração e no centro do meu peito fazei
Vossa habitação.
3º Ó Sacramento divino, mistériode todo
o amor, inflamai meu coração nesse fogo
abrasador.
Ação de Graças: Rei, Rei, Rei, Jesus é
o Rei, Rei, Rei, Jesus é o Rei, Rei, Rei,
Jesus é o Senhor.
1º Vem com poder para nos libertar, Sua
palavra ensina a amar, Eu grito pro mundo
que Cristo é o Rei.
Final: Anunciaremos Teu reino, Senhor!
Teu reino Senhor, Teu reino.
1º Reino de Paz e Justiça, reino de Vida e
Verdade.
2º Reino de Amor e de Graça, reino que
habita em nós.

Para mim preparais a mesa à vista dos
meus adversários; com óleo me perfumais
a cabeça e o meu cálice transborda.
O Senhor é meu pastor: nada me faltará.
A bondade e a graça hão-de
acompanhar-me, todos os dias da minha
vida, e habitarei na casa do Senhor para
todo o sempre.
O Senhor é meu pastor: nada me faltará.

Segunda Leitura: 1 Cor 15, 20-26.28

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S.
Paulo aos Coríntios:
Irmãos: Cristo ressuscitou dos mortos,
como primícias dos que morreram. Uma
vez que a morte veio por um homem,
também por um homem veio a
ressurreição dos mortos; porque, do
mesmo modo que em Adão todos
morreram, assim também em Cristo serão

todos restituídos à vida. Cada qual, porém,
na sua ordem: primeiro, Cristo, como
primícias; a seguir, os que pertencem a
Cristo, por ocasião da sua vinda. Depois
será o fim, quando Cristo entregar o reino
a Deus seu Pai, depois de ter aniquilado
toda a soberania, autoridade e poder. É
necessário que Ele reine, até que tenha
posto todos os inimigos debaixo dos seus
pés. E o último inimigo a ser aniquilado é a
morte. Quando todas as coisas Lhe forem
submetidas, então também o próprio
Filho Se há-de submeter Àquele que Lhe
submeteu todas as coisas, para que Deus
seja tudo em todos.
Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

Aclamação:

Refrão: Aleluia...
Bendito O que vem em nome do Senhor!
Bendito o reino do nosso pai David!
Refrão...

Evangelho: Mt 25, 31-46

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Mateus:
Naquele tempo, disse Jesus aos seus
discípulos: «Quando o Filho do homem
vier na sua glória com todos os seus
Anjos, sentar-Se-á no seu trono glorioso.
Todas as nações se reunirão na sua
presença e Ele separará uns dos outros,
como o pastor separa as ovelhas dos
cabritos; e colocará as ovelhas à sua
direita e os cabritos à sua esquerda. Então
o Rei dirá aos que estiverem à sua direita:
‘Vinde, benditos de meu Pai; recebei como
herança o reino que vos está preparado
desde a criação do mundo. Porque tive
fome e destes-Me de comer; tive sede e
destes-Me de beber; era peregrino e Me
recolhestes; não tinha roupa e Me
vestistes; estive doente e viestes
visitar-Me; estava na prisão e fostes
ver-Me’. Então os justos Lhe dirão:
‘Senhor, quando é que Te vimos com fome
e Te demos de comer, ou com sede e Te
demos de beber? Quando é que Te vimos
peregrino e Te recolhemos, ou sem roupa
e Te vestimos? Quando é que Te vimos
doente ou na prisão e Te fomos ver?’. E
o Rei lhes responderá: ‘Em verdade vos
digo: Quantas vezes o fizestes a um dos
meus irmãos mais pequeninos, a Mim o
fizestes’. Dirá então aos que estiverem à
sua esquerda: ‘Afastai-vos de Mim,
malditos, para o fogo eterno, preparado
para o Diabo e os seus anjos. Porque tive
fome e não Me destes de comer; tive sede
e não Me destes de beber; era peregrino
e não Me recolhestes; estava sem roupa e
não Me vestistes; estive doente e na prisão
e não Me fostes visitar’. Então também eles

Lhe hão-de perguntar: ‘Senhor, quando
é que Te vimos com fome ou com sede,
peregrino ou sem roupa, doente ou na
prisão, e não Te prestámos assistência?’.
E Ele lhes responderá: ‘Em verdade vos
digo: Quantas vezes o deixastes de fazer
a um dos meus irmãos mais pequeninos,
também a Mim o deixastes de fazer’. Estes
irão para o suplício eterno e os justos para
a vida eterna».
Palavra da Salvação.
Glória a vós, Senhor!

Reflection

Today is the Solemnity of Our Lord, Jesus
Christ, King of the Universe. This is a
grand and mighty title given to our Lord, as
we acknowledge that he is King of Heaven
and Earth. Jesus, however, does not call
on us to treat him like royalty. Instead, he
commands that we pay homage to him by
caring for his people. The Gospel is clear:
Feed the hungry, give drink to the thirsty,
care for the sick, visit the imprisoned,
clothe the naked, welcome the stranger.
Jesus plainly tells us that by doing for
others, we are doing for Jesus himself.
Conversely, when we fail to care for
another and his or her needs, we fail to
care for Jesus. All who have answered
Christ’s call of discipleship, and who love
and care for others, will inherit the
Kingdom he has prepared for us.
There is an abundance of wisdom in the
readings the Church has chosen for this
special day. Surely, it is no accident that
on the same day that we honor Jesus as
King, he is also referred to as shepherd.
One title appears grand and mighty. The
other seems humble and unassuming, but
both are integrally tied to the meaning of
this feast. For in coming to inaugurate and
reign over the Kingdom, Christ also came
in perfect humility. It is a humility that
demands the same of us, in a holistic
attitude that serves as an antidote to
secularism (Cf., Pope Pius XI, Quas primas [Encyclical], promulgated Dec. 11, 1925, which introduced the feast).

It is a powerful image in today’s Gospel as
Jesus sits on his glorious throne
surrounded by his angels, with the
nations assembled before him waiting to
be judged. It is clear that those sheep who
have listened to his voice will be welcomed
fully into the Kingdom, for they will have
been living in the Kingdom on earth. The
goats, however, will be left aside, having
not heeded the simple commands of their
shepherd.
If we are gathered here today, it means
that we, however well or imperfectly, hear
and are listening to our Shepherd’s voice.
By the way we cooperate with God’s

grace, we can continue what we are doing,
we can begin again, or we can do more to
listen and obey his word, and help to bring
about the Kingdom here and now.

Espaço do Pároco
Queridos paroquianos,
Na sexta-feira de manhã recebi
uma ligação da secretária do sr. Bispo,
comunicando que o resultado do teste de
Covid 19 que ele faz toda semana ainda
não tinha ficado pronto e que ele não viria
para a cerimônia de posse sem o
resultado do mesmo. A secretária sugeriu
o próximo sábado mas eu recebi essa
notícia como um sinal de Deus. Não sinto
que estamos em clima para cerimônia e
celebrações. O que deveria ser um motivo
de festa, iria acontecer para cumprir
um mero protocólo, então eu decidi não
colocar uma data para que isso aconteça.
Achei melhor esperar e quando puder
ter a presença da minha mãe e de todos
os meus paroquianos então marcaremos
uma data. Como vocês devem imaginar
eu fiquei desapontado e logo comecei a
avisar as pessoas envolvidas nos
preparativos. Tenho certeza de que dias
melhores virão e que um dia poderemos
finalmente celebrarmos e festejarmos
juntos.
Muito obrigado à todos que tem
rezado por mim e pelo carinho e
dedicação para com a paroquia.
Estamos passando por
momentos difíceis, peço que se cuidem e
que intensiffiquem suas orações pelo fim
dessa pamdemia.
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.

22 de Novembro de 2020

