
Our Lady of Fatima Church
Igreja Nossa Senhora de Fátima

429 Huntigton Road
Bridgeport, CT 06608

Reitoria e Escritório - Rectory and Office
Tel.: (203) 333-7575

www.olf-bridgeport.org
e-mail: olfchurch.bridgeport@gmail.com

Office Hours - Horário da Secretaria
Monday - Wednesday and Friday

Segunda, Quarta e Sexta-feira
9:00 a.m. - 4:00 p.m.

Parochial Administrator:
Rev. Rogerio Perri

email: pastor.olfchurch@gmail.com
Cel.: (203) 953-6722

Deacon: Gabriel Pereira
email: dnpereira@diobpt.org

Trustees:
José Alves

Alcino Rainho
Secretary: Marcy Kelly

email: mkellyolf@gmail.com
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

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.
• By appointment - Por agendamento

Catechism - Catequese
DRE - Deacon Gabriel Pereira

Sunday - Domingo
9:15 a.m. - 12:00 p.m.

The Sacrament of the Sick
Sacramento dos Enfermos

• Please contact the Rectory and let us 
know if someone is sick or has been
hospitalized.
• Favor contactar a Reitoria e nos
informe sobre caso de infermidade ou
internamento hospitalar.

The Sacrament of Marriage
Sacramento do Matrimônio

• Please contact the Rectory at least
6 months prior of the wedding.
• Favor contactar a Reitoria no mínimo
6 meses de antescedência.

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 - Segunda-feira
6:45 p.m. - Português
Tuesday - Terça feira
6:45 p.m. - Português
Wednesday - Quarta-feira
6:45 p.m. - Português
Thursday - Quinta-feira
6:45 p.m. - Português
Friday - Sexta-feira
6:45 p.m. - Português
Saturday - Sábado
8:00 a.m. - Português
Holy Days - Dias Santos
8:00 a.m. - English
6:45 p.m. - Português

The Sacrament of Baptism
Sacramento to Batismo

• Please contact the Rectory on office 

hours.
• Favor contactar a Reitoria no horário 
da Secretaria.

Requirements of a Godparent 
(Sponsor)

The norms of the Catholic Church
governed by Canon Law (the universal 
law of the Church) prescribe the
following: Insofar as possible, a person 
to be baptized is to be given a sponsor 
who assists an adult in Christian initiation 
or together with the parents presents an 
infant for baptism. A sponsor also helps 
the baptized person to lead a Christian 
life in keeping with baptism and to fulfill 
faithfully the obligations inherent in it.
There is to be only one male sponsor or 
one female sponsor or one of each.
To be permitted to take on the function 
of sponsor a person must:
1) be designated by the one to be
baptized, by the parents or the person 
who takes their place, or in their absence 
by the pastor or minister and have the 
aptitude and intention of fulfilling this 
function;
2) have completed the sixteenth year 
of age, unless the diocesan bishop has 
established another age, or the pastor or 
minister has granted an exception for a 
just cause;
3) be a Catholic who has been
confirmed and has already received the 
most holy sacrament of the Eucharist 
and who leads a life of faith in keeping 
with the function to be taken on;
4) not be bound by any canonical
penalty legitimately imposed or
declared; 5/ not be the father or mother 
of the one to be baptized.
A baptized person who belongs to a 
non-Catholic ecclesial community is not 
to participate except together with a 
Catholic sponsor and then only as a
witness of the baptism.
NECESSARY TO BE A GODPARENT:
1. Confirmation
2. Catholic Matrimony (if married)
3. Certificate of Eligibility from current 
Pastor.

Welcome • Bem-vindo
16th Week of Pandemic - 13th Sunday of Ordinary Time, June 28, 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

ODETTE BATISTA
Fairfield County Bank - Vice President

1089 Madison Av. Bridgeport, CT 06606
odetebatista@fairfieldcountybank.com

ph: 203-319-7001 Cell: 203-521-2230

LOUIS A. AFONSO
Advogado

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

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

3203 Main Street, Bridgeport, CT
By Appointment

ph: 203-371-0009

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
213 Main St., 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.

AVAILABLE

Espaço Disponível

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

EMAIL nunesauto@aol.com

AVAILABLE

Espaço Disponível

AVAILABLE

Espaço DisponívelTina.Atilho@raveis.com
Cell: 203.260.2294

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



Weekly Offertory:
06/21/2020
Sunday Offertory:  $ 3,262.00
Online Giving:  $        0.00
Monthly Donation: $    923.00
   __________
 Total:  $ 4,185.00

Intenções da Missa:
Segunda-Feira, 29 de Junho
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
-Maria Tindade Ferreira - filhos e amigos.
-Carlos Ribeiro - família e amigos.
-Pedro G. Gouveia - Ermelinda e amigos.
Terça-Feira, 30 de Junho
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
-João Paiva da Silva - amigos e filhos.
-Adelia Paiva Barreiro - amigos e filhos.
-Maria Tindade Ferreira - filhos e amigos.
-Carlos Ribeiro - família e amigos.
-Isidro Lourenço - Maria Lourenço.
Quarta-Feira, 01 de Julho

6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
-Emília Rua - marido e filhos.
Quinta-Feira, 02 de Julho
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
-Emília Rua - marido e filhos.
-Intenções de Luísa e Fernando Fernandes
Sexta-Feira, 03 de Julho
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
-Emília Rua - marido e filhos.
Sábado, 04 de Julho
5:30 p.m. Terço.
6:00 p.m.
-José Salgado - Maria Salgado e família.
-Maria Esteves Labaredas - marido, filhos 
e amigos.
-Júlia, John, José e Rosa Afonso - João 
Afonso e Nancy.
-Emília Rua - marido e filhos.
Domingo, 05 de Julho
7:30 a.m.
-João e Armindo Morais - Sebastiana 
Morais.
-Familiares de Alexandre e Celeste
Albuquerque.
-Policarpo Gonçalves e família - Maria 
Sanches.
-Benta Pires e família - Fátima Gonçalves.
-Alberto Teixeira - família e amigos.
-Anthony Teixeira - família e amigos.
9:30 a.m.
-Missa pelo povo.
-Ana Maria Murras - filhos e amigos.

-Emília Rua - marido e filhos.
11:30 a.m.
-Antônio Lourenço - Estela Lourenço and 
family.
-Armando Mendes - Ana Mendes.
-Soul of Tony, Maria Barros e Fernando 
Gonçalves - família.

Liturgia da Palavra
Primeira Leitura: 2 Reis 4, 8-11.14-16a 

Leitura do Segundo Livro dos Reis:
Certo dia, o profeta Eliseu passou por
Sunam. Vivia lá uma distinta senhora, 
que o convidou com insistência a comer 
em sua casa. A partir de então, sempre 
que por ali passava, era em sua casa 
que ia tomar a refeição. A senhora disse 
ao marido: «Estou convencida de que 
este homem, que passa frequentemente 
pela nossa casa, é um santo homem de 
Deus. Mandemos-lhe fazer no terraço um 
pequeno quarto com paredes de tijolo, 
com uma cama, uma mesa, uma cadeira 
e uma lâmpada. Quando ele vier a nossa 
casa, poderá lá ficar». Um dia, chegou 
Eliseu e recolheu-se ao quarto para
descansar. Depois perguntou ao seu servo 
Giezi: «Que podemos fazer por esta sen-
hora?». Giezi respondeu: «Na verdade, ela 
não tem filhos e o seu marido é de idade 
avançada». «Chama-a» – disse Eliseu. O 
servo foi chamá-la e ela apareceu à porta. 
Disse-lhe o profeta: «No próximo ano, por 
esta época, terás um filho nos braços».
Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

Salmo Responsorial - 88
Cantarei eternamente as misericórdias 
do Senhor.
Cantarei eternamente as misericórdias do 
Senhor e para sempre proclamarei a sua 
fidelidade. Vós dissestes: «A bondade 
está estabelecida para sempre», no céu 
permanece firme a vossa fidelidade. 
Cantarei eternamente as misericórdias 
do Senhor.
Feliz do povo que sabe aclamar-Vos 
e caminha, Senhor, à luz do vosso rosto. 
Todos os dias aclama o vosso nome 
e se gloria com a vossa justiça.
Cantarei eternamente as misericórdias 
do Senhor.
Vós sois a sua força, com o vosso favor 
se exalta a nossa valentia. Do Senhor é o 
nosso escudo e do Santo de Israel o nosso 
rei.
Cantarei eternamente as misericórdias 
do Senhor.

Segunda Leitura: Rom 6, 3-4.8-11 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Romanos:
Irmãos: Todos nós que fomos baptizados 
em Jesus Cristo fomos baptizados na sua 
morte. Fomos sepultados com Ele pelo 
Baptismo na sua morte, para que,
assim como Cristo ressuscitou dos mortos, 
pela glória do Pai, também nós vivamos 
uma vida nova. Se morremos com Cristo, 
acreditamos que também com Ele viver-
emos; sabendo que, uma vez ressuscitado 
dos mortos, Cristo já não pode morrer; 
a morte já não tem domínio sobre Ele. 
Porque na morte que sofreu, Cristo morreu 
para o pecado de uma vez para sempre; 
mas a sua vida, é uma vida para Deus. 
Assim, vós também, considerai-vos mortos 
para o pecado e vivos para Deus, em 
Cristo Jesus.   
Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

Aclamação:
Refrão:  Aleluia.
Vós sois geração eleita, sacerdócio real, 
nação santa, para anunciar os louvores de 
Deus, que vos chamou das trevas à sua 
luz admirável. Refrão...

Evangelho:  Mt 10, 37-42
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Mateus:
Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
apóstolos: «Quem ama o pai ou a mãe 
mais do que a Mim, não é digno de Mim; e 
quem ama o filho ou a filha mais do que a 
Mim, não é digno de Mim. Quem não toma 
a sua cruz para Me seguir, não é digno 
de Mim. Quem encontrar a sua vida há-de 
perdê-la; e quem perder a sua vida por 
minha causa, há-de encontrá-la. Quem vos 
recebe, a Mim recebe; e quem Me recebe, 
recebe Aquele que Me enviou. Quem 
recebe um profeta por ele ser profeta,
receberá a recompensa de profeta; e 
quem recebe um justo por ele ser justo, 
receberá a recompensa de justo. E se 
alguém der de beber, nem que seja 
um copo de água fresca, a um destes 
pequeninos, por ele ser meu discípulo, 
em verdade vos digo: Não perderá a sua 
recompensa».
Palavra da Salvação.
Glória a vós, Senhor!

Reflection
Today we hear part of Jesus’ very candid 
teaching on the importance and demands 
of discipleship. As he sends the
Apostles out to preach, he reminds them 
that they can expect hardship and a 
variety of responses to their preaching. Yet 
they are not to be afraid of whatever might 
happen, for they will never be without his 

care and love.
What Jesus is saying is that we must be 
“all-in” in our response to him. If we think 
about it, it makes perfect sense: whatever 
one invests the most of oneself in, brings 
the greatest return. Therefore, those who 
invest in their relationship with Christ will 
receive a prophet’s rewards. Like a frame 
that gives definition, strength, and shape to 
a building, discipleship gives the same to 
our lives. But we must choose that frame – 
God will never impose it.
Today we hear about the woman from
Shunem who sought to serve God by
assisting his servant. Her generosity did 
not go unnoticed, but rather is rewarded 
with her deepest wish – a child.
Paul reminds us that we are each baptized 
in Christ – called by God just as the woman 
from Shunem was called by Elisha and the 
disciples were called by Jesus. That call 
emanating from the very heart of God to 
follow Jesus and to take up our cross is at 
the heart of our baptismal identity. 
Today we are challenged to reflect on 
how we have accepted this call. If we are 
indeed serious about our relationship with 
Christ, then we will be open to allowing it to 
grow and deepen.
Making the choice to follow Jesus, and 
then living it fully, is difficult and
challenging – even Jesus acknowledges 
this. But there is reward. When we put God 
first, when we serve God before all else, 
we are promised eternal life with him. Let 
that promise inspire and strengthen our 
commitment to be faithful as God is always 
faithful. And may the grace of the
Eucharist be the frame upon which we 
build our lives.

Reflexão
Jesus não é um demagogo que faz 
promessas fáceis e cuja preocupação 
é juntar adeptos ou atrair multidões a 
qualquer preço. Ele veio ao nosso
encontro com uma proposta de salvação 
e de vida plena; no entanto, essa proposta 
implica uma adesão séria, exigente,
radical, sem “paninhos quentes” ou “meias 
tintas”. O caminho que Jesus propõe 
não é um caminho de “massas”, mas um 
caminho de “discípulos”: implica uma 
adesão incondicional ao “Reino”, à sua 
dinâmica, à sua lógica; e isso não é para 
todos, mas apenas para os discípulos 
que fazem, séria e conscientemente, essa 
opção. Como é que eu me situo face a 
isto? O projecto de Jesus é, para mim, 
uma opção radical, que eu abracei com 
convicção, a tempo inteiro e a “fundo 
perdido”, ou é um projecto em que eu “vou 
estando”, sem grande esforço ou

compromisso, por inércia, por comodismo, 
por tradição?
Dentro do quadro de exigências que
Jesus apresenta aos discípulos,
sobressai a exigência de preferir Jesus à 
própria família. Isso não significa,
evidentemente, que devamos rejeitar os 
laços que nos unem àqueles que
amamos… No entanto, significa que os 
laços afectivos, por mais sagrados que
sejam, não devem afastar-nos dos valores 
do “Reino”? As pessoas têm mais
importância, para mim, do que o “Reino”? 
Já me aconteceu renunciar aos valores de 
Jesus por causa de alguém?
Outra exigência que Jesus faz aos
discípulos é a renúncia à própria vida e o 
tomar a cruz do amor, do serviço, do dom 
da vida. O que é mais importante para 
mim: os meus interesses, os meus valores 
egoístas, ou o serviço dos irmãos e o dom 
da vida?
A forma exigente como Jesus põe a 
questão da adesão ao “Reino” e à sua 
dinâmica, faz-nos pensar na nossa
pastoral – vocacionada para ser uma 
pastoral de “massas” – e na tentação 
que sentem os agentes da pastoral no 
sentido de facilitar as coisas, de não ser 
exigentes… Às vezes, interessa mais que 
as estatísticas da paróquia apresentem 
um grande número de baptizados, de 
casamentos, de crismas, de comunhões, 
do que propor, com exigência, a
radicalidade do Evangelho e dos
valores de Jesus… O caminho cristão é 
um caminho de facilidade, onde cabe 
tudo, ou é um caminho verdadeiramente 
exigente, onde só cabem aqueles que 
aceitam a radicalidade de Jesus? A nossa 
pastoral deve facilitar tudo, ou ir pelo 
caminho da exigência?
Às vezes, as pessoas procuram os ritos 
cristãos por tradição, por influências do 
meio social ou familiar, porque “a
cerimónia religiosa fica bonita nas
fotografias…”. Sem recusarmos nada 
devemos, contudo, fazê-las perceber que 
a opção pelo baptismo ou pelo casamento 
religioso é uma opção séria e exigente, 
que só faz sentido no quadro de um
compromisso com o “Reino” e com a 
proposta de Jesus.
Integrar a comunidade cristã é assumir o 
imperativo do testemunho. Sinto
verdadeiramente que isso é algo que me 
diz respeito – seja qual for o lugar que eu 
ocupo na organização da comunidade?
Como é que, na minha comunidade, são 
vistos aqueles que se dão, de forma mais 
plena e mais total, ao anúncio do
Evangelho: são reconhecidos e apoiados, 
ou são injustamente criticados e vítimas de 
maledicência, de invejas e de ciúmes?

Espaço do Pároco
Queridos paroquianos,

 Há exatamente um anos atrás 
eu estava chegando nesta paróquia com 
o desafio de substituir um sacerdote que 
serviu esta Comunidade por mais de 40 
anos. Eram sentimentos misturados de 
alegria e de preocupação de como seria a 
transição; de entusiamo e de desafio para 
pastorear uma paróquia de etnia
Portuguesa. Após um ano já conseguimos 
avansar em muitos aspectos, tivemos 
oportunidade de nos conhecermos
mutualmente e de imaginarmos que futuro 
nós queremos para nossa paróquia.
Quero manifestar o meu agradecimento 
pela maneira que fui acolhido nesta
Comuniadade e também pela chance que 
me deram para começarmos um novo 
tempo em nossas vidas com muito
entusiamos e de corações abertos.
Conto com vossas orações e com vossa 
ajuda para cumprir a missão que Deus me 
confiou aqui na Paróquia Nossa Senhora 
de Fátima com amor e zelo pastoral.
Da minha parte eu continuarei fazendo 
de tudo para melhor servir-los e apontar 
para o caminho que Deus nos pede para 
seguir.
Neste dia 30 de Junho, passo de
Administrador Paroquial à oficialmente 
Pároco desta Comunidade. Com muita 
alegria e gratidão à Deus eu recebo esse 
título com muita honra e rogo a Deus que 
me abençoe e capacite para servir o seu 
povo nesta Comunidade local de
Bridgeport.
Pe. Rogerio.

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.

28 de Junho de 2020


