
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.

Pastor:
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
29th Week of Pandemic - 26th Sunday of Ordinary Time, September 27, 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:
  09/20/2020 2019
Sunday Offertory: $ 3,151.00       $ 3,483.00
Online Giving: $    249.20       $        0.00
  __________      _________
 Total: $ 3,400.20       $ 3,483.00

Intenções da Missa:
Segunda-Feira, 28 de Setembro
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
-Carlos Ribeiro - Ana Maria e filhos.
-José dos Santos Jorge - família.
-Antonio e Clotilde da Cruz - Rosa da Cruz.
-Joaquim Pereira, Ana Teixeira e José
Teixeira - esposa e filhos.
-Isabel Chaves e José Antunes -
Henriqueta Veiga.
-João A. Rosa - Sobrinhos e família.
Terça-Feira, 29 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.
-Isidro Lourenço - Maria Lourenço.
-José Martins Filipe e Josefina Rebelo - 
Lucinda (filha).
•Grupo de Oração (após a missa).
Quarta-Feira, 30 de Setembro
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
-Carlos Ribeiro - Ana Maria e filhos.
-Pais, sogros e irmã de Glória Santos.
-João Pires - Maria da Graça Pires.
Quinta-Feira, 01 de Outubro
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
-Paroquianos (vivos e falecidos).
Sexta-Feira, 02 de Outubro
5:45 p.m. Adoração ao Santíssimo.
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
-Maria Isabem Martins Constântina -
Laurindo Gabriel.
-Intenções de Luisa e Fernando Fernandes
Sábado, 03 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.
-Domingos Jacinto Teixeira - Leonilde 
Dinis.
-Antonio e Arminda Barros - Maria C. 
Moreno.
-Gina Teixeira.
Domingo, 04 de Outubro

7:30 a.m.
-Jorge, Virgínia e Jonathan Silva - Fátima 
Silva.
-João e Arminda Morais - Sebastiana Pinto.
-João Maria Gonçalves e esposa - Jesse.
-Familiares de Alexandre e Celeste
Albuquerque.
-Benta Pires - Fátima Gonçalves.
-Antonio e Maria Afonso - filhos.
-Armando Câmara Jr.
9:30 a.m.
-Pelo povo.
-Gilda Oliveira - Carlos Oliveira.
-Ana Maria Murras - filhos e amigos.
-Isabel Hernandez - Carolina Hernandes.
11:30 a.m.
-Antônio Lourenço - Estela Lourenço & 
family.
-Armando Mendes - Ana Mendes (filha).
-Souls of Tony, Mario Barros and Fernado 
Gonçalves - family.
Cânticos Para a Liturgia Dominical

Entrada: Vós sois justo, Senhor, e justa 
é a vossa sentença; tratai o vosso servo 
segundo a vossa misericórdia.
1º Feliz o homem sem pecado em seu 
caminho, que na lei do Senhor Deus vai 
progredindo.
2º Os vossos mandamentos vós nos 
destes para serem fielmente observados.
Ofertório: Vimos trazer, Senhor, ao Vosso 
altar O que há em nós de melhor para
ofertar: A alma e o coracão de todos nós 
Estão sobre o altar; são para Vós.
1º Primeiro, a alma onde brilha a Luz Que 
o Batismo lhe trouxe por Jesus!
2º E o coração, também cheio de amor, 
Que quer amar-Vos cada vez melhor!
Comunhão: Prova de amor maior não há 
do que dar a vida pelo irmão.
1º Eis que Eu vos dou o meu novo
mandamento: Amai-vos uns aos outros 
como Eu vos tenho amado.
2º Vós sereis os meus amigos se 
seguirdes meu preceito: Amai-vos...
3º Como o Pai sempre me ama, assim 
também Eu vos amei: Amai-vos...
Ação de Graças: Cantai comigo, povos 
da terra e anjos do céu: Glória ao Senhor, 
Aleluia! glória ao Senhor, Aleluia.
1º Povos da terra, louvai ao Senhor, Anjos 
e Santos, cantai seu louvor.
2º Núvens do espaço, louvai ao Senhor, 
Estrelas do espaço, cantai seu louvor.
Final: Eu quero viver na Tua alegria,
Contigo serei feliz cada dia, Eu quero 
seguir-Te, Senhor, meu Bem, Contigo irei 
mais além.

1º Irei mais além, Se Tu vais comigo, Serei 
para todos O melhor amigo.
2º Irei mais além, Caminhando em frente. 
Serei delicado Para toda a gente.

Liturgia da Palavra
Primeira Leitura: Ez 18, 25-28 

Leitura da Profecia de Ezequiel:
Eis o que diz o Senhor: «Vós dizeis: ‘A
maneira de proceder do Senhor não é 
justa’. Escutai, casa de Israel: Será a
minha maneira de proceder que não é 
justa? Não será antes o vosso modo de 
proceder que é injusto? Quando o justo 
se afastar da justiça, praticar o mal e 
vier a morrer, morrerá por causa do mal 
cometido. Quando o pecador se afastar do 
mal que tiver realizado, praticar o direito 
e a justiça, salvará a sua vida. Se abrir os 
seus olhos e renunciar às faltas que tiver 
cometido, há-de viver e não morrerá». 
Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

Salmo Responsorial - 24
Lembrai-Vos, Senhor, da vossa
misericórdia.  
Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos, 
ensinai-me as vossas veredas. Guiai-me 
na vossa verdade e ensinai-me, porque 
Vós sois Deus, meu Salvador: em vós 
espero sempre. 
Lembrai-Vos, Senhor, da vossa
misericórdia. 
Lembrai-Vos, Senhor, das vossas
misericórdias e das vossas graças que 
são eternas. Não recordeis as minhas 
faltas e os pecados da minha juventude. 
Lembrai-Vos de mim segundo a vossa 
clemência, por causa da vossa bondade, 
Senhor.
Lembrai-Vos, Senhor, da vossa
misericórdia. 
O Senhor é bom e recto, ensina o caminho 
aos pecadores. Orienta os humildes na 
justiça e dá-lhes a conhecer os seus 
caminhos.
Lembrai-Vos, Senhor, da vossa
misericórdia.  

Segunda Leitura: Filip 2, 1-11
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Filipenses:
Irmãos: Se há em Cristo alguma
consolação, algum conforto na caridade, 
se existe alguma comunhão no Espírito, 
alguns sentimentos de ternura e
misericórdia, então completai a minha 
alegria, tendo entre vós os mesmos 
sentimentos e a mesma caridade, numa 

só alma e num só coração. Não façais 
nada por rivalidade nem por vanglória; 
mas, com humildade, considerai os outros 
superiores a vós mesmos, sem olhar cada 
um aos seus próprios interesses, mas aos 
interesses dos outros. Tende em vós os 
mesmos sentimentos que havia em Cristo 
Jesus. Ele, que era de condição divina, 
não Se valeu da sua igualdade com Deus, 
mas aniquilou-Se a Si próprio. Assumindo 
a condição de servo, tornou-Se
semelhante aos homens. Aparecendo 
como homem, humilhou-Se ainda mais, 
obedecendo até à morte, e morte de cruz. 
Por isso, Deus O exaltou e Lhe deu um 
nome que está acima de todos os nomes, 
para que ao nome de Jesus todos se 
ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos, 
e toda a língua proclame que Jesus Cristo 
é o Senhor, para glória de Deus Pai.       
Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

Aclamação:
Refrão:  Aleluia...
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, diz 
o Senhor; Eu conheço as minhas ovelhas e 
elas seguem-Me. Refrão...

Evangelho:  Mt 21, 28-32
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Mateus:
Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes 
dos sacerdotes e aos anciãos do povo: 
«Que vos parece? Um homem tinha dois 
filhos. Foi ter com o primeiro e disse-lhe: 
‘Filho, vai hoje trabalhar na vinha’. Mas 
ele respondeu-lhe: ‘Não quero’. Depois, 
porém, arrependeu-se e foi. O homem 
dirigiu-se ao segundo filho e falou-lhe do 
mesmo modo. Ele respondeu: ‘Eu vou, 
Senhor’. Mas de facto não foi. Qual dos 
dois fez a vontade ao pai?». Eles
responderam-Lhe: «O primeiro». Jesus 
disse-lhes: «Em verdade vos digo: Os 
publicanos e as mulheres de má vida irão 
diante de vós para o reino de Deus. João 
Baptista veio até vós, ensinando-vos o 
caminho da justiça, e não acreditastes 
nele; mas os publicanos e as mulheres de 
má vida acreditaram. E vós, que bem o 
vistes, não vos arrependestes, acreditando 
nele». 
Palavra da Salvação.
Glória a vós, Senhor!

Reflection
Two sons are ordered by their father to go 
out and work in the vineyard. This is not 
an unreasonable request. Presumably, the 
father owns the vineyard and therefore the 
sons have a stake in its success. It is to 
their benefit, and is their duty, to obey. 
We know that the first one says he will not, 

but then does; the second one says he 
will, but then does not. That the first son is 
the one who actually does the will of God 
sets the stage for the real rhetorical punch 
of Jesus’ message. Speaking to the chief 
priests and elders of the people, Jesus 
says to them, tax collectors and prostitutes 
are entering the kingdom of God before 
you.
These words are meant to get their
attention, obviously, for as religious
leaders, they would have seen themselves 
as both morally and socially superior to 
tax collectors and prostitutes. They also 
reflect something found in the words of 
the prophet Ezekiel as he relays the Lord’s 
message to his people: When someone 
virtuous turns away from virtue to commit 
iniquity … [he dies]. But if he turns from the 
wickedness he has committed, he does 
what is right and just, he shall preserve his 
life. 
Everyone has a choice as to how to act – 
just like the sons in the parable; just like 
the chief priests and elders; just like the tax 
collectors and prostitutes. And the
interesting thing about these words in 
Ezekiel is that the Lord is acknowledg-
ing not just those who repent and follow 
God’s way, but also those who “turn from 
virtue to sin.” This is a good description of 
the second son – and likely the religious 
leaders in this story – as their words signify 
obedience and piety, while their actions 
say otherwise.
Jesus is celebrating God’s mercy, and 
his compassion upon those tax collectors 
and prostitutes (and others) who initially 
rejected God in making their life choices, 
but who eventually turned away from sin to 
life. He is also pointing out that virtue – in 
this case, the status and learning of the 
religious leaders – does not make them 
immune to disobedience and
unrighteousness. Understanding God’s 
will, committing to it, and doing it, are what 
bring life.

Espaço do Pároco
Queridos paroquianos,
 “De boas intenções, o inferno 
está cheio”. Este é um ditado popular 
muito conhecido entre nós e que tem 
tudo a ver com a reflexão da Palavra que 
acabamos de ouvir. Eu conheço e, talvez, 
você conheça muitas pessoas que vivem 
se propondo a mudar de vida, a deixar um 
vício, a tirar um mau hábito... mas nunca 
mudam. Vivem protelando e não tomam 
atitude. São os indecisos, pessoas sem 
força interior. Existem pessoas que
sempre se comprometem em ajudar,
depois furam, como se diz na gíria; são 
lisos e escapam. No ambiente da
comunidade, tem aqueles que depois de 

um encontro se comprometem a trabalhar 
na pastoral, mas nunca aparecem. Todos 
estes exemplos têm a ver com o
comportamento do primeiro filho: diz que 
vai, mas não vai. O ensinamento de Jesus 
é muito claro: a fé não se manifesta da 
boca para fora ou com boas intenções, 
mas com atitudes e com a coerência: o 
que digo com a boca eu cumpro; eu faço. 
A esse respeito, de fé empenhada, tem um 
fato interessante, na 1ª leitura, semelhante 
ao momento que estamos vivendo: a crise. 
A profecia de Ezequiel acontece num 
contexto de crise. O povo estava exilado 
na Babilônia e isso provocou uma crise 
de fé, a ponto de se criticar a conduta 
de Deus, como ouvimos no início da 1ª 
leitura. A crise existencial que vivemos, a 
crise social que estamos passando mexe 
com nossa fé e pode nos levar a repetir a 
mesma crítica dos israelitas em relação à 
conduta divina: onde está Deus que
permitiu que esta pandemia acontecesse 
na terra? Ezequiel pede que o povo 
considere suas atitudes em vez de criticar 
Deus, se arrependa e volte a caminhar nos 
caminhos da fé. É uma proposta
interessante e oportuna que serve a cada 
um de nós neste momento, perguntando-
nos com que tipo de fé estamos
atravessando esta crise: com uma fé 
verbal, de palavras, ou uma fé de atitudes, 
que ajuda os mais debilitados a se
erguerem? 
É importante fazer este exame de
consciência sobre o modo de viver a fé em 
tempo de crise. É uma fé verbal, da boca 
para fora, que diante de Deus diz que vai 
trabalhar na vinha e depois não vai? É 
uma fé ideal, quer dizer, que vive na ideia, 
nos conceitos ou, quem sabe, na fantasia; 
na base do “acho que creio”; ou é uma 
fé atuante, ativa, que mesmo sofrendo na 
crise, arregaça as mangas e vai trabalhar 
na vinha do Senhor? Para realizar um bom 
trabalho na vinha do Senhor que está em 
nossa comunidade, vale o conselho de 
Paulo, na 2ª leitura: ter os mesmos
sentimentos de Jesus Cristo. Para isso, 
vamos suplicar que Deus mostre seus 
caminhos, para sermos orientados pela 
verdade divina, presente na sua Palavra. 
Assim, podemos viver em harmonia, no 
dizer de Paulo, construindo a unidade e 
valorizando o outro de modo fraterno e 
solidário. 
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.

27 de Setembro de 2020


