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

44th Week of Pandemic - The Baptism of The Lord - January 10, 2021

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.

Maria I. Rosa

MROSA@WEBSTERBANK.COM
CELLPHONE: 203 218-5134

BUSINESS: 203.445.2751
FAX: 203.445.2756
495 MONROE TURNPIKE
MONROE, CT 06468

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.

–Irene Ferreira - filhas.

Weekly Offertory:
		01/03/2020

2020

Sunday Offertory: $ 3,314.00
Online Giving:
$ 105.75
		
__________
Total:
$ 3,419.75
Mary Mother
of God:		
$ 1,511.00

$ 2,680.00
$
0.00
_________
$ 2,680.00
$ 1,886.00

Intenções da Missa:
Sábado, 09 de Janeiro
5:30 p.m. Terço.
6:00 p.m.
–José Salgado - Maria Salgado e família.
–John, Julia, José e Rosa Afonso - João
Afonso e Nancy.
–Bento de Carvalho - Albino de Carvalho.
–Irene Pita Chapoto - irmão, família e
amigos.
–Intenções de Fernando e Leonilde Dinis.
–Maria Rosa Esteves - filhos e faília.
–Duarte Medeiros.
Domingo, 10 de Janeiro
8:00 a.m.
–Gilda Oliveira - Carlos Oliveira.
–Armando Câmara, Sr. e Armando
Câmara, Jr.
9:30 a.m.
–Pelo povo.
(Não aceitaremos mais intenções para
esta Missa)
11:00 a.m.
–Francisco Duque & family.

Segunda-Feira, 11 de Janeiro
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Pelas almas do pulgatório - Fernanda
Lage.
–Henrique Teixeira e familiares de
Deolinda Teixeira.
Terça-Feira, 12 de Janeiro
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–João Pires - Maria da Graça Pires.
–João Paiva da Silva - amigos e filhos.
–Antonio Gomes e Adélia Barreiro - amigos
e filhos.
Quarta-Feira, 13 de Janeiro
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Carlos Costa, John Batista, Tony Batista,
Eugênio Batista e Antonio Pinto.
Quinta-Feira, 14 de Janeiro
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Paroquianos vivos e falecidos.
Sexta-Feira, 15 de Janeiro
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.

Cânticos Para a Liturgia Dominical
Entrada: Quando Jesus foi baptizado
abriram-se os céus e ouviu-se a voz do
Pai: Este é o meu Filho muito amado este
é o meu Filho muito amado e n’Ele pus
todo o meu enlevo.
1º Abriram-se os céus e o Pai falou: Este
é o meu Filho muito amado este é o meu
Filho muito amado escutai-O.
2º O Espírito Santo desceu sobre Ele: Este
é o meu Filho muito amado este é o meu
Filho muito amado escutai-O.
Ofertório: 1º Ofertas singelas: pão e vinho
sobre a mesa colocamos. Sinal do
trabalho que fizemos e aqui depositamos.
É Teu também nosso coração. Aceita,
Senhor, a nossa oferta que será depois, na
certa, o Teu próprio ser.
2º Recebe, Senhor, da natureza todo o
fruto que colhemos. Recebe o louvour de
nossas obras e o progresso que fizemos.
Comunhão: O pão que comemos e o
vinho que bebemos é Jesus, filho de Deus,
nascido da Virgem Maria.
1º O corpo e sangue de Jesus pelo
Espírito Santo, nas entranhas da Virgem
formado: É o pão descido do Céu para dar
a vida ao mundo.
2º O corpo e sangue de Jesus para nossa
salvação, / da Virgem santa nascido: é o
maná do Povo de Deus, peregrino da terra
da promessa!
3º Jesus, Verbo eterno, obra de Deus, no
seio da Virgem feito carne; Este pão que
comemos é a tua carne para a vida eterna!
Ação de Graças: 1º Alegres, corramos
Todos a Belém Ver a grande nova Que o
Céu p’ra nós tem
Eis que é nascido O Rei de Esplendor
Prostrados adoremos Nosso Senhor (3x)
2º É Deus soberano Da terra e do mar
Que, feito menino, Nos vem visitar
Final: Vós que fostes baptizados em
Cristo, estais revestidos da luz. Aleluia.
Aleluia!
1º A toda a hora bendirei o Senhor, o seu
louvor estará sempre na minha boca.
2º A minha alma gloria-se no Senhor:
ouçam e alegrem-se os humildes.

Liturgia da Palavra
Primeira Leitura: Is 42, 1-4.6-7
Leitura do Livro de Isaías:
Diz o Senhor: «Eis o meu servo, a quem
Eu protejo, o meu eleito, enlevo da minha
alma. Sobre ele fiz repousar o meu

espírito, para que leve a justiça às nações.
Não gritará, nem levantará a voz, nem
se fará ouvir nas praças; não quebrará
a cana fendida, nem apagará a torcida
que ainda fumega: proclamará fielmente
a justiça. Não desfalecerá nem desistirá,
enquanto não estabelecer a justiça na
terra, a doutrina que as ilhas longínquas
esperam. Fui Eu, o Senhor, que te chamei
segundo a justiça; tomei-te pela mão,
formei-te e fiz de ti a aliança do povo e a
luz das nações, para abrires os olhos aos
cegos, tirares do cárcere os prisioneiros e
da prisão os que habitam nas trevas».
Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

Salmo Responsorial - Sl 28

O Senhor abençoará o seu povo na paz.
Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai
ao Senhor glória e poder. Tributai ao
Senhor a glória do seu nome, adorai o
Senhor com ornamentos sagrados.
O Senhor abençoará o seu povo na paz.
A voz do Senhor ressoa sobre as nuvens,
o Senhor está sobre a vastidão das águas.
A voz do Senhor é poderosa, a voz do
Senhor é majestosa.
O Senhor abençoará o seu povo na paz.
A majestade de Deus faz ecoar o seu
trovão e no seu templo todos clamam:
Glória! Sobre as águas do dilúvio
senta-Se o Senhor, o Senhor senta-Se
como Rei eterno.
O Senhor abençoará o seu povo na paz.

Segunda Leitura: Actos 10, 34-38

Leitura dos Actos dos Apóstolos:
Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e
disse: «Na verdade, eu reconheço que
Deus não faz acepção de pessoas, mas,
em qualquer nação, aquele que O teme
e pratica a justiça é-Lhe agradável. Ele
enviou a sua palavra aos filhos de Israel,
anunciando a paz por Jesus Cristo, que
é o Senhor de todos. Vós sabeis o que
aconteceu em toda a Judeia, a começar
pela Galileia, depois do baptismo que
João pregou: Deus ungiu com a força do
Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que
passou fazendo o bem e curando todos os
que eram oprimidos pelo demónio, porque
Deus estava com Ele».
Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

Aclamação:

Refrão: Aleluia...
Abriram-se os céus e ouviu-se a voz do
Pai: «Este é o meu Filho muito amado:
escutai-O». Refrão...

Evangelho: Mc 1, 7-11
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Marcos:
Naquele tempo, João começou a pregar,
dizendo: «Vai chegar depois de mim quem
é mais forte do que eu, diante do qual eu
não sou digno de me inclinar para
desatar as correias das suas sandálias. Eu
baptizo na água, mas Ele baptizar-vos-á
no Espírito Santo». Sucedeu que, naqueles
dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi
baptizado por João no rio Jordão. Ao subir
da água, viu os céus rasgarem-se e o
Espírito, como uma pomba, descer sobre
Ele. E dos céus ouviu-se uma voz: «Tu és
o meu Filho muito amado, em Ti pus toda a
minha complacência».
Palavra da Salvação.
Glória a vós, Senhor!

Reflection

Today in our Gospel reading, John the
Baptist states in relation to Jesus: One
mightier than I is coming after me. I am
not worthy to stoop and loosen the thongs
of his sandals. I have baptized you with
water; he will baptize you with the Holy
Spirit. This is the scriptural foundation of
our Christian baptism.
John was a humble man. He knew that he
was not the Messiah, but he also knew that
he was called to prepare the way for him.
He baptized the people in water, so that
Jesus could fully baptize them with fire and
the Holy Spirit.
The Church is born in baptism. In baptism,
we are forgiven for all sins: original (and
actual in the case of an adult catechumen).
We are adopted into the family of God, and
given sanctifying grace to live and grow in
holiness. We are marked as Christ’s own
forever, and called to a life of holiness.
The tremendous blessing of this sacrament
includes its grafting of each one of us to
Christ, and its outpouring of the Holy Spirit
into us such that we are then disposed to
receive additional graces and blessings
throughout our lives. These graces assist
us in our journey to our final goal – union
with Christ in eternity. Baptism cleanses
and prepares us for life in Christ through
the action of the Holy Spirit.
The calling and dignity given to us in
baptism is not lost even if we turn away
from the grace and blessings. This is why
we never “re-baptize” someone who has
fallen away and then returns to the Church.
While baptism does not guarantee that a
person will go to heaven after they die, it
does mark them for Christ in a way that
cannot be erased.
John prepared people with water baptism.

Jesus gave them life and the Holy Spirit.
Our baptism is the first step in our lives
as People of God. We are cleansed and
marked, so that we can be filled with the
gifts and graces of the Holy Spirit and be
used for God’s glory. It is the beginning
of our journey with, and to, Christ. It is the
foundation of the other sacraments we
receive, and it is by this sacrament that we
participate in the full life of the Church. Our
goal is to be filled with the Holy Spirit. Only
in baptism do we receive the grace that
makes that journey possible

Espaço do Pároco
Queridos paroquianos,
Passamos as Festas de Natal
e Ano Novo. Com certeza este ano que
passou já entrou para história e devemos
agradecer pois chegamos até aqui.
Mesmo com todas as restrições
procuramos e tentamos “viver o nosso
normal” nos ocupando com as
decorações, presentes, comidas, cartões
de natal, mensagens por emails e telefone,
etc, etc...
A nossa igreja esteve muito bem
cuidada, decorada, enfeitada para as
celebrações do Natal e de Maria Mãe de
Deus. Este ano a Ana Maria Pinho montou
o presépio e a árvore de Natal com os
Jovens e a Maria Duque fez com que tudo
ficasse mais bonito com as flores de natal
(Poisenttia). Os corais de música se
empenharam em dar o seu melhor
tornando nossas celebrações ainda mais
solenes e armoniosas. Um verdadeiro
trabalho em comunidade e um espírito
vivo de Natal. A participação nas missas
de maneira presencial ou online também
foi algo marcante mesmo no meio de uma
pandemia.
Seguindo o mesmo espírito
comunitário, a Jeanine Morais e sua bela
equipa se empenharam em dar o seu
melhor fazendo lindos e delicados
tabuleiros de bolinhos de natal. Foi um
verdadeiro capricho e conseguiram
arrecadar $1,480.00 para a paróquia.
Os Jovens entre Thanksgiving e
Natal fizeram com que o Food Pantry
trabalhasse a todo vapor, foram mais de
120 famílias beneficiadas pela
generosidade de nossos paroquianos.
Por esses e muitros outros
motivos, temos muito à agradecer. Por
uma comunidade que trabalha para
melhor servir os mais pobres e
necessitados.
O Evangelho é boa notícia e aqui
na nossa paróquia a palavra de Deus tem
sido semeada através de boas ações,
grandes idéias e iniciativas. Que venham
muitas utras em 2021.

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.

10 de Janeiro de 2021

