Our Lady of Fatima Church

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.
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27th Week of Pandemic - 24th Sunday of Ordinary Time, September 13, 2020

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

Catechism - Catequese
DRE - Deacon Gabriel Pereira
Sunday - Domingo
9:15 a.m. - 12:00 p.m.

The Sacrament of the Sick
Sacramento dos Enfermos

MADISON KEG & SPIRITS

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: 203-374-2121

ph: 203-335-4388

Tiffany’s Hair Styling

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

THREE T’S LLC

Installation & Services
Irrigation Contractors

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.

AIR DINAMICS

Pastor:
Rev. Rogerio Perri
email: pastor.olfchurch@gmail.com
Cel.: (203) 953-6722

Heating - Ventilation - Air Conditioning
Free Estimates

Deacon: Gabriel Pereira
email: dnpereira@diobpt.org

Maria do Céu

Irmãos Teixeira

ph: 203-336-8152

Specialized in Central Systems
ph: 203-579-4444

CARLA M. MONTEIRO D.M.D.
Dentista

Falamos Português
1825 Barnum Avenue, Stratford, CT

ph: 203-375-6090

LAW OFFICE MARIA G.
LABAREDAS
5218 Main Street, Trumbull, CT

ph: 203-880-5008

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

CAMPOS CONSTRUCTION

EUROPEAN BOUTIQUE

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

1115 Madison Avenue, Bridgeport, CT

Residential & Commercial/Free Estimates
ph: 203-335-7593

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

Tudo o que você precisa para
batizados e comunhões

Confessions - Confissões

ph: 203-384-8631

OUR LADY OF FATIMA
Bridgeport, CT

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

Trustees:
José Alves
Alcino Rainho

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

• 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

• 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.

Weekly Offertory:
		09/06/2020

2019

Sunday Offertory: $ 3,204.00
Online Giving:
$ 245.40
		
__________
Total:
$ 3,449.40

$ 2,573.00
$
0.00
_________
$ 2,573.00

Bake Sale:

$ 1,118.00

Intenções da Missa:
Segunda-Feira, 14 de Setembro
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
-Carlos Ribeiro - Ana Maria e filhos.
-Albino Morgado, José Morgado e Ivone
morgado - filhos.
-Elizabeth Zakas (aniversário) - Maria
Ambrose.
-Rogério Batista - Deolinda Batista.
-Adelino Barreira e Miguel Barreira Idalina Barreira.
Terça-Feira, 15 de Setembro
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
-Carlos Ribeiro - Ana Maria e filhos.
-João Paiva da Silva - amigos e filhos.
-Adelia Paiva Barreiro - amigos e filhos.
-Familiares de Maria e Boanerges
Lourenço - Maria Lourenço.
-Joe Nunes e Cidália.
-Amaro Ribeiro - família.
7:30 p.m. Grupo de Oração.
Quarta-Feira, 16 de Setembro
12:00 p.m. Hora Santa (Morimbundos).
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
-Carlos Ribeiro - Ana Maria e filhos.
-Antonio D. Teixeira, pais e sogros esposa e filha.
-Maria Carmo Nunes (7º dia) - Antonio,
José e Manuel Nunes.
Quinta-Feira, 17 de Setembro
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
-Carlos Ribeiro - Ana Maria e filhos.
Sexta-Feira, 18 de Setembro
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
-Carlos Ribeiro - Ana Maria e filhos.
-Familiares de Sebastiana e filhas Sebastiana Pinto.
-João Pires - Maria da Graça Pires.
Sábado,19 de Setembro
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.

-Carlos Ribeiro - Ana Maria e filhos.
-Família de Carlota Monteiro - Carlota
Monteiro.
-João Martins, pais, sogros, irmãos e Maria
Martins - Teresa Martins.
Domingo, 20 de Setembro
7:30 a.m.
-Carlos Ribeiro - Ana Maria e filhos.
-Alberto Teixeira.
-Antonio, Maria Jardim e Familiares de
Maria Ferreira.
-Domingos e Elisa Branco - Air Dynamics.
-Pe. Artur Gonçalves - Artur.
-Marido, genro e todos os familiares de
Fernanda Afonso.
9:30 a.m.
-Pelo povo.
-Gilda Oliveira - Carlos Oliveira.
11:30 a.m.
-Antônio Lourenço - Estela Lourenço &
family.
-João A. Rosa - família e amigos.
-Maria Rosa Esteves - família e amigos.
-João Coelho, Ana Coelho & David C. Cruz
- Maria Helena Cruz.

Cânticos Para a Liturgia Dominical
Entrada: Dai a paz, Senhor, aos que em
Vós esperam e escutai as preces do Vosso
povo.
1º Que alegria quando me disseram:
“vamos para a casa do Senhor”.
Detiveram-se os nossos passos às tuas
portas Jerusalém.
Ofertório: A Ti, ó Deus, celebra a criação
que aqui trazemos neste vinho e pão (bis)
1º Conversão, esperança de vida,
renovada na fé e no ammor, com os frutos
colhidos na terra, colocamos no altar do
Senhor.
2º O infinito dos céus e dos mares, a
beleza e perfume da flor, a magia dos
nossos luares, a ti camtam, por nós, seu
louvor.
Comunhão: Dou-vos um Mandamento
Novo, Dou-vos um Mandamento Novo:
Que vos ameis uns aos outros Como eu
vos amei.
1º Quando todos vos amardes como
irmãos, Será esse o testemunho do meu
Reino. Quando todos praticardes a justiça,
Dais ao mundo a conhecer o Evangelho.
2º Todo aquele que me fizer conhecido
Pelas obras da verdade e do amor,
Anuncia a certeza de um caminho,
aproxima os que vivem sem esperança.
Ação de Graças: Tão perto de mim, Tão
perto de mim, Que até eu lhe posso tocar:
Aqui está Jesus.
1º Não procuro a Cristo nas alturas, nem O

encontrarei na escuridão. Sinto que Jesus
‘stá juntinho a mim Dentro do meu ser, no
coração.
2º Vou contar-Lhe toda a minha vida Como
a um amigo falarei. Eu não sei se é Ele que
habita em mim Ou se sou eu já que habito
nEle.
Final: A cantar com o universo,
bendigamos ao Senhor. Aleluia!
proclamemos: paz, justiça e amor.
1º Tua vinda é d’amor e de paz, traz alento
a quem vive em dor. Alegria a quem tanto
anseia por luz: vem dar-nos Tua salvação.
2º Pelo sol, pela luz, pela cor, pela neve,
p’lo frio e calor. Pelas aves, p’la vida,
p’las águas do mar. mil graças Te damos,
Senhor.

Liturgia da Palavra
Primeira Leitura: Sir 27, 33–28, 9
Leitura do Livro de Ben-Sirá:
O rancor e a ira são coisas detestáveis, e
o pecador é mestre nelas. Quem se vinga
sofrerá a vingança do Senhor, que pedirá
minuciosa conta de seus pecados. Perdoa
a ofensa do teu próximo e, quando o
pedires, as tuas ofensas serão perdoadas.
Um homem guarda rancor contra outro e
pede a Deus que o cure? Não tem
compaixão do seu semelhante e pede
perdão para os seus próprios pecados?
Se ele, que é um ser de carne, guarda
rancor, quem lhe alcançará o perdão
das suas faltas? Lembra-te do teu fim e
deixa de ter ódio; pensa na corrupção
e na morte, e guarda os mandamentos.
Recorda os mandamentos e não tenhas
rancor ao próximo; pensa na aliança do
Altíssimo e não repares nas ofensas que
te fazem.
Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

Salmo Responsorial - 102

O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.
Bendiz, ó minha alma, o Senhor e todo o
meu ser bendiga o seu nome santo.
Bendiz, ó minha alma, o Senhor e não
esqueças nenhum dos seus benefícios.
O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.
Ele perdoa todos os teus pecados e cura
as tuas enfermidades. Salva da morte a
tua vida e coroa-te de graça e
misericórdia.
O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.
Não está sempre a repreender, nem
guarda ressentimento. Não nos tratou

segundo os nossos pecados, nem nos
castigou segundo as nossas culpas.
O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.
Como a distância da terra aos céus, assim
é grande a sua misericórdia para os que O
temem. Como o Oriente dista do Ocidente,
assim Ele afasta de nós os nossos
pecados.
O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.

Segunda Leitura: Rom 14, 7-9

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo
aos Romanos:
Irmãos: Nenhum de nós vive para si
mesmo e nenhum de nós morre para
si mesmo. Se vivemos, vivemos para o
Senhor, e se morremos, morremos para
o Senhor. Portanto, quer vivamos quer
morramos, pertencemos ao Senhor. Na
verdade, Cristo morreu e ressuscitou para
ser o Senhor dos vivos e dos mortos.
Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

Aclamação:

Refrão: Aleluia...
Dou-vos um mandamento novo, diz o
Senhor: amai-vos uns aos outros como Eu
vos amei. Refrão...

Evangelho: Mt 18, 21-35

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Mateus:
Naquele tempo, Pedro aproximou-se de
Jesus e perguntou-Lhe: «Se meu irmão me
ofender, quantas vezes deverei
perdoar-lhe? Até sete vezes?». Jesus
respondeu: «Não te digo até sete vezes,
mas até setenta vezes sete. Na verdade,
o reino de Deus pode comparar-se a um
rei que quis ajustar contas com os seus
servos. Logo de começo, apresentaramlhe um homem que devia dez mil talentos.
Não tendo com que pagar, o senhor
mandou que fosse vendido, com a
mulher, os filhos e tudo quanto possuía,
para assim pagar a dívida. Então o servo
prostrou-se a seus pés, dizendo: ‘Senhor,
concede-me um prazo e tudo te pagarei’.
Cheio de compaixão, o senhor daquele
servo deu-lhe a liberdade e perdoou-lhe
a dívida. Ao sair, o servo encontrou um
dos seus companheiros que lhe devia
cem denários. Segurando-o, começou
a apertar-lhe o pescoço, dizendo: ‘Paga
o que me deves’. Então o companheiro
caiu a seus pés e suplicou-lhe, dizendo:
‘Concede-me um prazo e pagar-te-ei’.
Ele, porém, não consentiu e mandou-o
prender, até que pagasse tudo quanto
devia. Testemunhas desta cena, os seus

companheiros ficaram muito tristes e foram
contar ao senhor tudo o que havia sucedido. Então, o senhor mandou-o chamar
e disse: ‘Servo mau, perdoei-te tudo o
que me devias, porque mo pediste. Não
devias, também tu, compadecer-te do teu
companheiro, como eu tive compaixão de
ti?’. E o senhor, indignado, entregou-o aos
verdugos, até que pagasse tudo o que lhe
devia. Assim procederá convosco meu Pai
celeste, se cada um de vós não perdoar a
seu irmão de todo o coração».
Palavra da Salvação.
Glória a vós, Senhor!

Reflection

The Christian life is a communal life, not a
solitary one. Thus, it entails times of being
reconciled to God and with one another.
Saint Paul explains why it is necessary for
us to be reconciled with each other if we
ever have hope of being reconciled with
God. We are the Lord’s, we belong to
Christ, and we are to conform ourselves to
him: None of us lives for oneself, and no
one dies for oneself. We are a community
of believers. We are all sinners, and need
to give and receive from each other what
we need from the Lord – mercy. We are
meant to treat others the way God has
treated us in Christ, sharing with them the
life-giving and forgiving love of Jesus.
“What does that look like, exactly?” we
might ask. This is at the heart of Peter’s
question in today’s Gospel. “What does
forgiveness look like, Lord, forgiving my
brother seven times?” That seems like a
reasonable number, does it not? Especially if it is for the same thing? Except
Jesus said seventy-seven times was the
answer. And lest we get stuck on the exact
numbers rather than the larger point, Jesus
tells the parable of the unforgiving servant.
Completely upside down in his debt, with
no hope to repay it, and he must throw
himself completely on his master’s mercy.
His debt is miraculously forgiven! Yet,
rather than reforming his life, changing his
heart, and sharing with others the mercy
just shown him, the servant imprisons
someone who owes him a much smaller
amount. In response, the master hands
him over to the torturers until he should pay
back the whole debt.
Jesus suggests that he owes us nothing,
but he has given us everything. He has
forgiven the worst things we have ever
done. He would forgive the worst things we
could ever imagine. And yet, with all that
mercy to draw from, free for the taking, he
still finds us holding grudges over much
smaller wrongs done to us by the hands of
another.
All of us belong in Jesus’ “debtors’ prison,”
but he came to set the captives free. It is
true that we don’t deserve the mercy God
has shown us in Christ. We can’t earn it

and we can’t repay it. But we can live it.
We can forgive, and we can seek forgiveness. And as “seventy-seven” represents
the limitless nature of God’s mercy toward
us – so we can make it represent ours to
one another.

Espaço do Pároco
Queridos paroquianos,
Quem vive com raiva e rancor
fica doente. Esta é uma verdade constatada em quem foi ofendido e tomado
pela raiva. Algumas se transformaram
em raiva; pessoas azedas, iradas. Estas
pessoas vivem num verdadeiro inferno
que, pouco a pouco as deixa doentes. Os
consultórios de psicólogos e psiquiatras
estão cheios de pessoas assim. Pessoas
que foram ofendidas e não foram capazes
de entrar na dinâmica do perdão. As
consequências são terríveis para a saúde
psicológica, para a saúde mental e para
a saúde corporal. Quem não é capaz de
dominar a raiva, dizia a 1ª leitura, fica
doente. Trata-se de algo tão sério, que
muitos psicólogos adotam o que se chama
de terapia do perdão. É a necessidade de
entrar em terapia, quer dizer, entrar num
processo de cura pelo perdão, porque só
o perdão tira a raiva do coração e coloca
nele a paz de Deus.
Nossa reflexão se conclui com duas
propostas bem práticas. A primeira
convida-nos a entrarmos em contato com
nossas vidas, com nosso coração para
verificar se cultivamos mágoas, raivas,
rancores dentro de nós. Isto não pode
acontecer, nem que seja numa graduação
mínima. O desafio que vem da Palavra
pede que zeremos qualquer tipo de raiva.
Lembre-se que uma fagulha pode causar
um incêndio; um pouco de raiva pode
envenenar toda sua vida. O segundo
compromisso é o empenho para cultivar a
compaixão e o perdão em nossas vidas.
Estou falando em “cultivar”, o que significa
entrar num processo de paciência para
ver os frutos. Porque somos humanos,
teremos reações emocionais de ira, de
raiva. Isto faz parte da nossa natureza.
O que não é da natureza humana cristã
é o cultivo da raiva no coração da gente.
O nosso coração deve ser um ninho de
amor, jamais de raiva.
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.

13 de Setembro de 2020

