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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
51st Week of Pandemic - 2nd Sunday of Lent - February 28, 2021

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:
  02/21/2021 2020
Sunday Offertory: $ 3,195.00       $ 2,651.00
Online Giving: $    188.05       $        0.00
  __________      _________
 Total: $ 3,383.05       $ 2,651.00

Intenções da Missa:
Sábado, 27 de Fevereiro
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.
–Pela alma de Irene Pita Chapouto e 
família - José Pita.
–Domingos e Jacinto Teixeira - Leonilde 
Dinis.
–João Rosa e Amélia Seara - Augusta 
Rosa e filhas.
Domingo, 28 de Fevereiro
8:00 a.m.
–Gilda Oliveira - Carlos Oliveira.
–Maria José Santos - Adriano (marido).
–Alberto G. Santos - Amélia T. Santos e 
filhas.
–Isabel Chaves, José Antunes e família - 
Henriqueta Veiga.
–Antonio e Clotilde da Cruz - Rosa da 
Cruz.
–Isabel dos Santos (aniv.) - Maria Silva.
–Antonio Branco - filhas.
–Laurinda e Abílio Ramada Paulo (filho).
–Antonio Fraga e esposa David (filho).
9:30 a.m.
–Pro Populo (Para o Povo).
(Não aceitamos intenções para esta 
Missa)
11:00 a.m.
–João A. Rosa - sobrinhas e família.
–Francisco Duque and family - family and 
friends.
–Clorinda Garcia Anniv.) - filhas.
–Fernando De Brum - family.
Segunda-Feira, 01 de Março
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–João Pires - Maria da Graça Pires.
–Maria Dias Veríssimo (1 ano aniv.).
–Armando Camara, Jr. - Maria Celina 
Camara.
–Intenções da Pastoral dos Morimbundos - 
Maria Amélia Moura.
Terça-Feira, 02 de Março
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Intenções de Fernando e Luisa
Fernandes.
–José Gonçalves (7º dia) - Celeste
Albuquerque.
7:30 p.m. Confissões.

Quarta-Feira, 03 de Março
9:00 a.m. Missa e Confissões.
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–José e Juliana Jorge - Amigos e Isabel.
–família de Carlota Monteiro.
Quinta-Feira, 04 de Março
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Aida Rodrigues (aniv.) - filhos.
Sexta-Feira, 05 de Março (1ª sexta-feira)
5:45 p.m. Adoração
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Isidro Lourenço - Maria Lourenço.
7:30 p.m. Via-Sacra.
Cânticos Para a Liturgia Dominical

Entrada: Libertai, Senhor, o Vosso povo, 
recebei-o na vossa bondade; perdoai,
Senhor, o seu pecado, e ensinai-lhe a 
vossa verdade.
1º Quantos caminhos, quantas veredas! 
Quanta bondade na Tua mão.
2º Teu Povo santo vive na dor, Povo que 
pede o teu perdão.
Ofertório: Se me envolve a noite escura 
e caminho sobre abismos de amargura. 
Nada temo porque a Luz está comigo. 
Nada tomo porque a Luz está comigo.
3º Se me perco no deserto E de sede me 
consumo e desfaleço, Nada temo porque 
a Fonte está comigo.
4º Se os descrentes me insultarem E se 
os ímpios mortalmente me odiarem, nada 
temo porque a Vida está comigo.
Comunhão: Se muito pesa, Irmãos, a 
vossa Cruz, Vinde connosco receber 
Jesus.
1º A Divina Eucaristia, reconfortante maná, 
Faz prelibar a alegria que no Céu se 
gozará!
2º No Divino Sacramento realmente está 
Jesus. Tornou-se nosso alimento quem por 
nós morreu na Cruz.
3º Nessa Hóstia branca e pura, ouvi o 
nosso clamor: Por Vossa Morte tão dura, 
vinde acalmar nossa dor.
Ação de Graças: Subindo no monte Tabor 
vamos juntos louvar o Senhor (2x).
1º Tranfigurará Jesus o nosso Redentor e 
apagará ódio, pecador e rancor.
2º Oh! que bom será ficar aqui neste lugar, 
mandará descer e o mundo tranfigurará.
Final: É preciso renascer! É preciso
renascer! Deixai ódios, violências! É
preciso renascer!

1º Convertei-vos e acreditai; eis a Nova 
que venho dar-vos. Amai todos sem distin-
ção Porque todos somos irmãos. Aceitai, 
aceitai, aceitai O Reino de Deus.
2º Se alguém diz que me tem amor
Guardará a minha Palavra. O meu Pai 
também o amará e faremos nele morada. 
Aceitai, aceitai, aceitai O Reino de Deus.

Liturgia da Palavra
Primeira Leitura: Gen 22, 1-2.9a.10-

13.15-18 
Leitura do Livro do Génesis:
Naqueles dias, Deus quis pôr à prova 
Abraão e chamou-o: «Abraão!». Ele 
respondeu: «Aqui estou». Deus disse: 
«Toma o teu filho, o teu único filho, a quem 
tanto amas, Isaac, e vai à terra de Moriá, 
onde o oferecerás em holocausto, num 
dos montes que Eu te indicar. Quando 
chegaram ao local designado por Deus, 
Abraão levantou um altar e colocou a 
lenha sobre ele. Depois, estendendo a 
mão, puxou do cutelo para degolar o 
filho. Mas o Anjo do Senhor gritou-lhe do 
alto do Céu: «Abraão, Abraão!». «Aqui 
estou, Senhor», respondeu ele. O Anjo 
prosseguiu: «Não levantes a mão contra 
o menino, não lhe faças mal algum. Agora 
sei que na verdade temes a Deus, uma 
vez que não Me recusaste o teu filho, o teu 
filho único». Abraão ergueu os olhos e viu 
atrás de si um carneiro, preso pelos
chifres num silvado. Foi buscá-lo e 
ofereceu-o em holocausto, em vez do filho. 
O Anjo do Senhor chamou Abraão do Céu 
pela segunda vez e disse-lhe: «Por Mim 
próprio te juro – oráculo do Senhor – já 
que assim procedeste e não Me recusaste 
o teu filho, o teu filho único, abençoar-te-ei 
e multiplicarei a tua descendência como 
as estrelas do céu e como a areia das 
praias do mar, e a tua descendência
conquistará as portas das cidades
inimigas. Porque obedeceste à minha voz, 
na tua descendência serão abençoadas 
todas as nações da terra». 
Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

Salmo Responsorial - Sl 115
Caminharei na terra dos vivos 
na presença do Senhor. 
Confiei no Senhor, mesmo quando disse: 
«Sou um homem de todo infeliz». 
É preciosa aos olhos do Senhor 
a morte dos seus fiéis. 
Caminharei na terra dos vivos 
na presença do Senhor.
Senhor, sou vosso servo, filho da vossa 
serva: quebrastes as minhas cadeias. 
Oferecer-Vos-ei um sacrifício de louvor, 

invocando, Senhor, o vosso nome.  
Andarei na presença do Senhor 
sobre a terra dos vivos.
Cumprirei as minhas promessas ao Senhor 
na presença de todo o povo, nos átrios da 
casa do Senhor, dentro dos teus muros, 
Jerusalém. 
Andarei na presença do Senhor 
sobre a terra dos vivos.

Segunda Leitura: Rom 8, 31b-34
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Romanos:
Irmãos: Se Deus está por nós, quem
estará contra nós? Deus, que não poupou 
o seu próprio Filho, mas O entregou à 
morte por todos nós, como não havia de 
nos dar, com Ele, todas as coisas? Quem 
acusará os eleitos de Deus, se Deus os 
justifica? E quem os condenará, se Cristo 
morreu e, mais ainda, ressuscitou, está à 
direita de Deus e intercede por nós?        
Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

Aclamação:
Refrão:  Louvor a Vós, Jesus Cristo, Rei da 
eterna glória.
No meio da nuvem luminosa, ouviu-se 
a voz do Pai: «Este é o meu Filho muito 
amado: escutai-O». Refrão...

Evangelho:  Mc 9, 2-10
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Marcos:
Naquele tempo, Jesus tomou consigo 
Pedro, Tiago e João e subiu só com eles 
para um lugar retirado num alto monte 
e transfigurou-Se diante deles. As suas 
vestes tornaram-se resplandecentes, 
de tal brancura que nenhum lavadeiro 
sobre a terra as poderia assim branquear. 
Apareceram-lhes Moisés e Elias,
conversando com Jesus. Pedro tomou a 
palavra e disse a Jesus: «Mestre, como é 
bom estarmos aqui! Façamos três tendas: 
uma para Ti, outra para Moisés, outra 
para Elias». Não sabia o que dizia, pois 
estavam atemorizados. Veio então uma 
nuvem que os cobriu com a sua sombra 
e da nuvem fez-se ouvir uma voz: «Este 
é o meu Filho muito amado: escutai-O». 
De repente, olhando em redor, não viram 
mais ninguém, a não ser Jesus, sozinho 
com eles. Ao descerem do monte, Jesus 
ordenou-lhes que não contassem a
ninguém o que tinham visto, enquanto o 
Filho do homem não ressuscitasse dos 
mortos. Eles guardaram a recomendação, 
mas perguntavam entre si o que seria
ressuscitar dos mortos.      
Palavra da Salvação.
Glória a vós, Senhor!

1st Reading: Gn 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18 
A reading from the Book of Genesis:

God put Abraham to the test. He called to him, 
“Abraham!” “Here I am!” he replied. Then God 
said: “Take your son Isaac, your only one, whom 
you love, and go to the land of Moriah. There 
you shall offer him up as a holocaust on a height 
that I will point out to you.” When they came to 
the place of which God had told him, Abraham 
built an altar there and arranged the wood on 
it. Then he reached out and took the knife to 
slaughter his son. But the LORD’s messenger 
called to him from heaven, “Abraham,
Abraham!”
“Here I am!” he answered. “Do not lay your hand 
on the boy,” said the messenger. “Do not do 
the least thing to him. I know now how devoted 
you are to God, since you did not withhold from 
me your own beloved son.” As Abraham looked 
about, he spied a ram caught by its horns in the 
thicket. So he went and took the ram and offered 
it up as a holocaust in place of his son.
Again the LORD’s messenger called to Abraham 
from heaven and said: “I swear by myself, 
declares the LORD, that because you acted as 
you did in not withholding from me your beloved 
son, I will bless you abundantly and make 
your descendants as countless as the stars of 
the sky and the sands of the seashore; your 
descendants shall take possession of the gates 
of their enemies, and in your descendants all the 
nations of the earth shall find blessing—all this 
because you obeyed my command.” 
The word of the Lord.
Thanks be to God!

Responsorial Psalm - Sl 116
I will walk before the Lord, in the land of the 
living. 

I believed, even when I said, “I am greatly
afflicted.” Precious in the eyes of the LORD
is the death of his faithful ones. 

I will walk before the Lord, in the land of the 
living.

O LORD, I am your servant; I am your servant, 
the son of your handmaid; you have loosed my 
bonds. To you will I offer sacrifice of
thanksgiving,  

I will walk before the Lord, in the land of the 
living.

My vows to the LORD I will pay in the presence 
of all his people, In the courts of the house of the 
LORD, in your midst, O Jerusalem. 

I will walk before the Lord, in the land of the 
living.

2nd Reading: Rom 8:31b-34
A reading from the Letter of Saint Paul to the 
Romans:

Brothers and sisters: If God is for us, who can 
be against us? He who did not spare his own 
Son but handed him over for us all, how will he 
not also give us everything else along with him?
Who will bring a charge against God’s
chosen ones? It is God who acquits us, who will 
condemn?

Christ Jesus it is who died—or, rather, was 
raised—who also is at the right hand of God, 
who indeed intercedes for us.        
The word of the Lord.
Thanks be to God!

Gospel Aclamation:
From the shining cloud the Father’s voice is 
heard: This is my beloved Son, listen to him.

Gospel:  Mk 9:2-10
A reading from the holy Gospel according to 
Mark:

Jesus took Peter, James, and John and led them 
up a high mountain apart by themselves. And he 
was transfigured before them, and his clothes 
became dazzling white, such as no fuller on 
earth could bleach them. Then Elijah appeared 
to them along with Moses, and they were
conversing with Jesus. Then Peter said to Jesus 
in reply, “Rabbi, it is good that we are here!
Let us make three tents: one for you, one for 
Moses, and one for Elijah.” He hardly knew what 
to say, they were so terrified.
Then a cloud came, casting a shadow over 
them; from the cloud came a voice, “This is my 
beloved Son.  Listen to him.” Suddenly, looking 
around, they no longer saw anyone but Jesus 
alone with them. As they were coming down 
from the mountain, he charged them not to
relate what they had seen to anyone, except 
when the Son of Man had risen from the dead. 
So they kept the matter to themselves,
questioning what rising from the dead meant.      
The Gospel of the Lord.
Praise to you Lord, Jesus Christ!

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.

28 de Fevereiro de 2021


