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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
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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

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 Maria I. Rosa
MROSA@WEBSTERBANK.COM
CELLPHONE: 203 218-5134

BUSINESS: 203.445.2751
FAX: 203.445.2756

495 MONROE TURNPIKE
MONROE, CT 06468

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



Weekly Offertory:
  01/17/2020 2020
Sunday Offertory: $ 2,134.00       $ 1,177.00
Online Giving: $      95.75       $        0.00
  __________      _________
 Total: $ 2,229.75       $ 1,177.00

Intenções da Missa:
Sábado, 23 de Janeiro
5:30 p.m. Terço.
6:00 p.m.
–José Salgado - Maria Salgado e família.
–John, Júlia, José e Rosa Afonso - João 
Afonso e Nancy.
–Suzan Ruçaves (7º dia) - Maria Nunes. 
Domingo, 24 de Janeiro
8:00 a.m.
–Gilda Oliveira - Carlos Oliveira.
–João Maria Gonçalves - Maria Sanches 
(esposa).
–meus pais, marido, genro e toda a família 
de Fernanda Afonso e filha.
9:30 a.m.
–Pelo povo.
(Não aceitaremos mais intenções para 
esta Missa)
11:00 a.m.
–Luis dos Santos (Anniv.) - family.
Segunda-Feira, 25 de Janeiro
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Paroquianos, vivos e falecidos.
Terça-Feira, 26 de Janeiro
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–José Martins Filipe e Josefina Rebelo - 
Lucinda (filha). 
Quarta-Feira, 27 de Janeiro
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–familiares de Maria e Boanerges
Lourenço - Maria Lourenço.
–Joe e Cidália.
Quinta-Feira, 28 de Janeiro
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Antonio e Clotilde da Cruz - Rosa da 
Cruz.
–João A. Rosa - sobrinhos e família.
–Isabel Chaves e José Antunes e família - 
Henriqueta Veiga.
Sexta-Feira, 29 de Janeiro
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–João Pires - Maria da Graça Pires.
–Alberto G. Santos - Amélia Santos e 
filhas.

Cânticos Para a Liturgia Dominical
Entrada: Senhor, tu nos chamaste e nós 
vamos a Ti: A Tua palavra alegra a nossa 
vida.
1º Vamos para a Tua mesa, vamos para 
o Teu altar: Respondendo ao Teu apelo, 
vamos a cantar.
2º Queremos viver Contigo, ao longo de 
cada dia: Dá-nos, Senhor, Teu amor,
dá-nos a alegria.
Ofertório: 1º Na hóstia sobre a patena Vai 
o nosso coração, A oferta da nossa vida, 
Nosso ser em doação.
Aceitai-nos, Senhor, Com Jesus, nosso 
irmão, Imolado na Cruz, No altar da
Redenção.
2º Nós somos a gota de água que se vai 
sobre o altar, No sangue de Jesus Cristo 
Com o vinho transformar.
Comunhão: Eu sou o Pão da vida: quem 
me come não morrerá. Eu sou a luz do 
mundo: quem me segue, viverá.
1º O Senhor é o meu Pastor, nada me falta 
Fez-me descansar nos prados verdejantes
2º Conduziu-me às fontes mais puras e lá 
restaurou as minhas forças.
3º Ele me guia pelo caminho mais seguro 
para a glória do Seu nome.
Ação de Graças: 1º Quanta paz e quanto 
bem, Quanta alegria nos vem De vivermos 
como irmãos!
Assim seja eternamente!
2º Como a luz que vem de altura Assim 
nos enche a ventura De vivermos como 
irmãos!
Final: 1º Quero ouvir Teu apelo, Senhor: 
ao Teu convite de amor responder. Na 
alegria Te quero servir, e anunciar o Teu 
reino de amor.
E pelo mundo vou, – cantando o Teu amor, 
pois disponível estou, para servir-Te, 
Senhor.
2º Dia a dia, Tua Graça me dás; Nela se 
apoia o meu caminhar. Se estás ao meu 
lado, Senhor, O que, então, poderei eu 
temer?...

Liturgia da Palavra
Primeira Leitura: Jonas 3, 1-5.10 

Leitura da Profecia de Jonas:
A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas 
nos seguintes termos: «Levanta-te, vai 
à grande cidade de Nínive e apregoa 
nela a mensagem que Eu te direi». Jonas 
levantou-se e foi a Nínive, conforme a 
palavra do Senhor. Nínive era uma grande 
cidade aos olhos de Deus; levava três 

dias a atravessar. Jonas entrou na cidade, 
caminhou durante um dia e começou a 
pregar, dizendo: «Daqui a quarenta dias, 
Nínive será destruída». Os habitantes de 
Nínive acreditaram em Deus, proclamaram 
um jejum e revestiram-se de saco, desde o 
maior ao mais pequeno. Quando Deus viu 
as suas obras e como se convertiam do 
seu mau caminho, desistiu do castigo com 
que os ameaçara e não o executou. 
Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

Salmo Responsorial - Sl 24
Ensinai-me, Senhor, os vossos
caminhos. 
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. 
Ensinai-me, Senhor, os vossos
caminhos.
Lembrai-Vos, Senhor, das vossas
misericórdias e das vossas graças, que 
são eternas. Lembrai-Vos de mim segundo 
a vossa clemência, por causa da vossa 
bondade, Senhor. 
Ensinai-me, Senhor, os vossos
caminhos.
O Senhor é bom e recto, ensina o caminho 
aos pecadores. Orienta os humildes na 
justiça e dá-lhes a conhecer os seus 
caminhos.
Ensinai-me, Senhor, os vossos
caminhos.

Segunda Leitura: 1 Cor 7, 29-31
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. 
Paulo aos Coríntios:
O que tenho a dizer-vos, irmãos, é que 
o tempo é breve. Doravante, os que têm 
esposas procedam como se as não
tivessem; os que choram, como se não 
chorassem; os que andam alegres, como 
se não andassem; os que compram, como 
se não possuíssem; os que utilizam este 
mundo, como se realmente não o
utilizassem. De facto, o cenário deste 
mundo é passageiro.        
Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

Aclamação:
Refrão:  Aleluia...
Está próximo o reino de Deus; 
arrependei-vos e acreditai no Evangelho. 
Refrão...

Evangelho:  Mc 1, 14-20
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Marcos:

Depois de João ter sido preso, Jesus
partiu para a Galileia e começou a
proclamar o Evangelho de Deus, dizendo: 
«Cumpriu-se o tempo e está próximo o 
reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai 
no Evangelho». Caminhando junto ao mar 
da Galileia, viu Simão e seu irmão André, 
que lançavam as redes ao mar, porque 
eram pescadores. Disse-lhes Jesus:
«Vinde comigo e farei de vós pescadores 
de homens». Eles deixaram logo as redes 
e seguiram Jesus. Um pouco mais adiante, 
viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão 
João, que estavam no barco a consertar 
as redes; e chamou-os. Eles deixaram 
logo seu pai Zebedeu no barco com os 
assalariados e seguiram Jesus.     
Palavra da Salvação.
Glória a vós, Senhor!

Reflection
Given these last several months, we don’t 
need a prophet to tell us that this world 
won’t last forever. As Saint Paul reminds 
us, the world in its present form is
passing away. Jesus may return any
moment at the end of time, but if it’s not 
during our lifetime, each of us will one day 
die. If we have repented, continuously 
seeking God’s forgiveness for our sins, 
believed in the Gospel, and done our best 
to follow Jesus, then, God willing, we will 
see the kingdom of God, where we will 
enjoy eternal life.
If heaven is the goal, how should we
behave? Today’s readings offer a few 
practical suggestions. 
The Ninevites teach us that we should 
acknowledge our own sinfulness, repent, 
and seek forgiveness. This is important not 
only because it is right and just, but also 
because it is an exercise in
humility. The glossary of the catechism 
defines humility as “The virtue by which 
a Christian acknowledges that God is the 
author of all good. Humility avoids
inordinate ambition or pride, and provides 
the foundation for turning to God in prayer 
(2559).” Therefore, humility can help us 
grow in holiness.
Saint Paul tells us, essentially, to act in the 
opposite way as one would expect. We 
can take this to mean we should keep our 
focus not on the things and events of this 
world, but rather on heaven. We need to 
live each day knowing that we are
preparing our souls to, hopefully, live in 
heaven with Jesus and all the saints and 
angels. 
Finally, we see in the Gospel that Jesus 
tells us simply to repent and believe in the 
Gospel. He invites the first disciples, Simon 
and Andrew, to follow him. They do, and 

likewise with James and John. We learn 
from this Gospel that faith includes actively 
following Christ, even if that means leaving 
the good things of this world behind.
Self-sacrifice is never easy, but following 
Christ is the most important thing we can 
possibly do in this life.
Therefore, let us ask the Eucharistic Lord 
we are about to receive to help us always 
remember to keep our eyes fixed on 
heaven, because this world in its present 
form is passing away.

Espaço do Pároco
Queridos paroquianos,
 Convido a utilizarem esse texto na 
entronização da Palavra da Bília em sua 
casa.
 Celebramos hoje o Domingo da 
Palavra de Deus. O papa Francisco, em 30 
de setembro de 2019, estabeleceu «que o 
III domingo do tempo comum seja
dedicado à celebração, reflexão e 
divulgação da Palavra de Deus». Então, 
o Santo padre exortava-nos a viver este 
domingo «como um dia solene».
Lembrando também que «a Bíblia é o 
livro do povo do Senhor», capaz de gerar 
unidade naqueles que a escutam e nela 
ouvem a voz de Deus Pai que pede aos 
seus filhos para viverem na caridade.
Hoje, unidos pela Palavra e reunidos 
à volta dela, nós somos esse povo do 
Senhor. Maria, nossa Mãe, acompanha-
nos «no caminho do acolhimento da 
Palavra de Deus». E como Ela, depois de 
a acolher no seu seio, concebendo Jesus, 
a levou por montes e vales enchendo de 
alegria o coração de quantos encontrava, 
também nós a vamos levar em procissão 
pelos caminhos da nossa terra, para que 
seja a Palavra de Deus a luz dos nossos 
caminhos.
• Rezam juntos a Oração do Pai Nosso.
Deus, nosso Pai, no teu Filho muito amado, 
a Palavra fez-Se carne e habitou no meio 
de nós. Ajuda-nos a ser hoje incarnação 
e presença de Jesus Cristo, teu Filho e 
nosso Senhor! Que o Espírito que O ungiu 
para anunciar a Boa Nova aos pobres, 
nos faça hoje continuadores da sua
missão libertadora. Dá-nos força e
coragem para que, dóceis à sua
paIavra, que nos manda ir pelo mundo 
inteiro anunciar a Boa Nova a toda a 
criatura, sejamos hoje, oportuna e
inoportunamente, «servidores da Palavra», 
satisfazendo a fome e a sede da tua
Palavra a quem encontrarmos nos
caminhos da vida. Por Jesus Cristo, teu 
Filho, nosso Caminho, Verdade e Vida, 
que contigo vive e reina, na unidade do 
Espírito Santo.

Respósta: Amém.
Enthroning the Bible in the Family

Leader:
We have heard your words, Jesus.
They give us joy and bring light and truth 
into our lives.
Your presence gives us peace in our
troubled and divided world.
Let your Word create in our hearts a deep 
desire for you.
Be with us in our hearts and homes, in our 
community and country. Give us your Holy 
Spirit to help us to understand your Word.
We enthrone now this Holy Bible in our 
midst.
Make your Word the center of our lives.
May your Word inspire all that we think and 
say and do.
May your Word bind us together in unity 
with each other and with you, today and 
forever.
Response: Amen.
All join in saying the Lord’s Prayer. All repeat after the leader:

We promise to respect the Word of God 
in our midst. We shall read and reflect on 
it as a family of God. May we draw from it 
inspiration for our decisions, strength for 
our work, and comfort in suffering. Jesus, 
help us to be faithful to our promise, you 
who live forever and ever. Amen.

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.

24 de Janeiro de 2021


