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
Alcino Rainho and Domingos Moura

5218 Main Street, Trumbull, CT

EUROPEAN BOUTIQUE

Our Mission:

Trustees:

19K, 18K, 14K, Gold, Diamonds, Settings

CAMPOS CONSTRUCTION

Welcome • Bem-vindo

52nd Week of Pandemic - 3rd Sunday of Lent - March 07, 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.

Weekly Offertory:
		02/28/2021

2020

Sunday Offertory: $ 2,917.00
Online Giving:
$ 199.05
		
__________
Total:
$ 3,116.05

$ 3,792.00
$
0.00
_________
$ 3,792.00

Intenções da Missa:
Sábado, 06 de Março
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.
–Antonio, Arminda Barros e Gina Teixeira Maria C. Moreno.
–Eulália Gonçalves - filhos.
Domingo, 07 de Março
8:00 a.m.
–Gilda Oliveira - Carlos Oliveira.
–Isabel Hernandez - Carolina Hernandez.
–Alberto G. Santos - Amélia T. Santos e
filhos.
–Benta Pires e família - Fátima Gonçalves.
–Antonio e Maria Afonso - filhos.
–João e Arminda Morais - Sebastiana
Pinto.
–Familiares de Alexandre e Celeste
Albuquerque.
–Pai e irmãos de Lucinda Pires - João e
Lucília Pires.
–Lucinda Santos e família - Maria Sanches.
9:30 a.m.
–Pro Populo (Para o Povo).
(Não aceitamos intenções para esta
Missa)
11:00 a.m.
–Ana Maria Murras - David & Manuel
Murras.
–Júlio Madeira - family & friends.
–Tony, Mario Barros & Fernando
Gonçalves - family.
Segunda-Feira, 08 de Março
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Pelas almas do purgatório - Fernanda
Lage.
Terça-Feira, 09 de Março
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–João Pires - Maria da Graça Pires.
–Maria Rosa Esteves - Filhas e família.
–João Paiva da Silva - amigos e filhos.
–Antonio Gomes e Adélia Barreiro - filhos.
–Isabel dos Santos e João Gomes - Maria
Silva (filha).
7:30 p.m. Confissões.
Quarta-Feira, 10 de Março
9:00 a.m. Missa e Confissões.

6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Maria de Lurdes Alves Maduro - Moisés
Alves e família.
Quinta-Feira, 11 de Março
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Henrique Teixeira e familiares de Deolinda Teixeira.
Sexta-Feira, 12 de Março
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Familiares de Sebastiana e filhas.
7:30 p.m. Via-Sacra.

Cânticos Para a Liturgia Dominical
Entrada: 1º Povo que vais ao encontro da
terra da Salvação, Ergue os teus olhos ao
Alto, ao Teu Senhor, Teu Perdão!
2º A terra que te prometo terá leite, terá
mel. Lembra-te dela, meu Povo, se a
injustiça for fel.
3º Nas veredas do deserto faz da sede
esperança viva. Rebenta com o cansaço,
olha a terra prometida.
Ofertório: Eu te peço desta água que
tu tens, É água viva, meu Senhor. Tenho
sede e tenho fome de amor E acredito
nesta fonte de onde vens.
Vens de Deus estás em Deus
também és Deus E Deus contigo faz um
só. Eu porém, que vim da terra e volto ao
pó, Quero viver eternamente ao lado teu.
ÉS ÁGUA VIVA / ÉS VIDA NOVA / E todo o
dia me batizas outra vez. Me fazes
renascer, / Me fazes reviver. E eu quero
água desta fonte de onde vens, (3x).
Comunhão: Se cumprirdes os meus
mandamentos permanecereis no meu
amor. Se guardardes a minha palavra
ficareis em Mim e Eu em vós.
1º Permanecei em Mim e Eu permanecerei
em vós: o que permanece em Mim e Eu
nele / esse dá muito fruto.
2º O meu mandamento é este: que vos
ameis uns aos outros como Eu vos amei.
3º Digo-vos isto para que a minha alegria
esteja em vós e a vossa alegria seja
completa.
Ação de Graças: 1º Peregrino, a
onde vais? Se não sabes por onde
ir...•Peregrino tens um caminho p’ra
descobrir, / Se o deserto do teu viver
dificulta a decisão, quem te guia e
t’encoraja na solidão? •É só Ele o meu
Deus que me dá força e luz. É só Ele o
meu Deus que me conduz.
Final: Irmãos, convertei o vosso coração à
Boa Nova. Mudai de vida. Sabei que Deus

vos ama.
1º Eu não venho para condenar o mundo
Venho para que o mundo seja salvo.
2º Eu não venho para os sãos nem para os
justos. Mas para os pecadores e doentes.

Liturgia da Palavra
Primeira Leitura: Ex 20, 1-3.7-8.12-17
Leitura do Livro do Êxodo:
Naqueles dias, Deus pronunciou todas
estas palavras: «Eu sou o Senhor teu
Deus, que te tirei da terra do Egipto, dessa
casa de escravidão. Não terás outros
deuses perante Mim. Não invocarás em
vão o nome do Senhor teu Deus, porque o
Senhor não deixa sem castigo aquele que
invoca o seu nome em vão. Lembrar-teás do dia de sábado, para o santificares.
Honra pai e mãe, a fim de prolongares os
teus dias na terra que o Senhor teu Deus
te vai dar. Não matarás. Não cometerás
adultério. Não furtarás. Não levantarás
falso testemunho contra o teu próximo.
Não cobiçarás a casa do teu próximo; não
desejarás a mulher do teu próximo, nem o
seu servo nem a sua serva, o seu boi ou
o seu jumento, nem coisa alguma que lhe
pertença».
Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

Salmo Responsorial - Sl 18

Senhor, Vós tendes palavras de vida
eterna.
A lei do Senhor é perfeita, ela reconforta a
alma; as ordens do Senhor são firmes,
dão sabedoria aos simples.
Senhor, Vós tendes palavras de vida
eterna.
Os preceitos do Senhor são rectos e
alegram o coração; os mandamentos do
Senhor são claros e iluminam os olhos.
Senhor, Vós tendes palavras de vida
eterna.
O temor do Senhor é puro e permanece
para sempre; os juízos do Senhor são
verdadeiros, todos eles são rectos.
Senhor, Vós tendes palavras de vida
eterna.
São mais preciosos que o ouro, o ouro
mais fino; são mais doces que o mel,
o puro mel dos favos.
Senhor, Vós tendes palavras de vida
eterna.

Segunda Leitura: 1 Cor 1, 22-25

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S.
Paulo aos Coríntios:
Irmãos: Os judeus pedem milagres e os

gregos procuram a sabedoria. Quanto a
nós, pregamos Cristo cruficado, escândalo
para os judeus e loucura para os gentios;
mas para aqueles que são chamados,
tanto judeus como gregos, Cristo é poder
e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura
de Deus é mais sábio do que os homens e
o que é fraqueza de Deus é mais forte do
que os homens.
Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

Aclamação:

Refrão: Louvor a Vós, Jesus Cristo, Rei da
eterna glória.
Deus amou tanto o mundo que lhe deu o
seu Filho Unigénito; quem acredita n’Ele
tem a vida eterna. Refrão...

Evangelho: Jo 2, 13-25

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São João:
Estava próxima a Páscoa dos judeus e
Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no
templo os vendedores de bois, de ovelhas
e de pombas e os cambistas sentados às
bancas. Fez então um chicote de cordas
e expulsou-os a todos do templo, com
as ovelhas e os bois; deitou por terra o
dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as
mesas; e disse aos que vendiam
pombas: «Tirai tudo isto daqui; não façais
da casa de meu Pai casa de comércio».
Os discípulos recordaram-se do que
estava escrito: «Devora-me o zelo pela tua
casa». Então os judeus tomaram a palavra
e perguntaram-Lhe: «Que sinal nos dás de
que podes proceder deste modo?». Jesus
respondeu-lhes: «Destruí este templo e
em três dias o levantarei». Disseram os
judeus: «Foram precisos quarenta e seis
anos para se construir este templo e Tu
vais levantá-lo em três dias?». Jesus,
porém, falava do templo do seu corpo. Por
isso, quando Ele ressuscitou dos mortos,
os discípulos lembraram-se do que tinha
dito e acreditaram na Escritura e na
palavra de Jesus. Enquanto Jesus
permaneceu em Jerusalém pela festa da
Páscoa, muitos, ao verem os milagres
que fazia, acreditaram no seu nome. Mas
Jesus não se fiava deles, porque os
conhecia a todos e não precisava de que
Lhe dessem informações sobre ninguém:
Ele bem sabia o que há no homem.
Palavra da Salvação.
Glória a vós, Senhor!

1st Reading: Ex 20:1-3, 7-8, 12-17

A reading from the Book of Exodus:
In those days, God delivered all these
commandments: “I, the LORD am your God,
who brought you out of the land of Egypt, that
place of slavery. You shall not have other gods

besides me.
“You shall not take the name of the LORD, your
God, in vain. For the LORD will not leave
unpunished the one who takes his name in vain.
“Remember to keep holy the sabbath day.
Honor your father and your mother, that you may
have a long life in the land which the Lord, your
God, is giving you. You shall not kill. You shall
not commit adultery. You shall not steal. You
shall not bear false witness against your
neighbor. You shall not covet your neighbor’s
house. You shall not covet your neighbor’s wife,
nor his male or female slave, nor his ox or ass,
nor anything else that belongs to him.”
The word of the Lord.
Thanks be to God!

Responsorial Psalm - Sl 19
Lord, you have the words of everlasting life.
The law of the LORD is perfect, refreshing the
soul; The decree of the LORD is trustworthy,
giving wisdom to the simple.
Lord, you have the words of everlasting life.
The precepts of the LORD are right, rejoicing the
heart; the command of the LORD is clear,
enlightening the eye.
Lord, you have the words of everlasting life.
The fear of the LORD is pure, enduring forever;
the ordinances of the LORD are true, all of them
just.
Lord, you have the words of everlasting life.
They are more precious than gold, than a heap
of purest gold; sweeter also than syrup or honey
from the comb.
Lord, you have the words of everlasting life.

2nd Reading: 1 Cor 1:22-25
A reading from the first Letter of Saint Paul to the
Corinthians:
Brothers and sisters: Jews demand signs and
Greeks look for wisdom, but we proclaim Christ
crucified, a stumbling block to Jews and
foolishness to Gentiles, but to those who are
called, Jews and Greeks alike, Christ the power
of God and the wisdom of God. For the
foolishness of God is wiser than human wisdom,
and the weakness of God is stronger than
human strength.
The word of the Lord.
Thanks be to God!

Gospel Aclamation:
God so loved the world that he gave his only
Son, so that everyone who believes in him might
have eternal life.

Gospel: Jn 2:13-25
A reading from the holy Gospel according to
John:
Since the Passover of the Jews was near, Jesus
went up to Jerusalem. He found in the temple
area those who sold oxen, sheep, and doves,
as well as the money changers seated there.
He made a whip out of cords and drove them all
out of the temple area, with the sheep and oxen,

and spilled the coins of the money changers
and overturned their tables, and to those who
sold doves he said, “Take these out of here,
and stop making my Father’s house a
marketplace.” His disciples recalled the words
of Scripture, Zeal for your house will consume
me. At this the Jews answered and said to him,
“What sign can you show us for doing this?”
Jesus answered and said to them, “Destroy this
temple and in three days I will raise it up.”
The Jews said, “This temple has been under
construction for forty-six years, and you will raise
it up in three days?” But he was speaking about
the temple of his body. Therefore, when he was
raised from the dead, his disciples remembered
that he had said this, and they came to believe
the Scripture and the word Jesus had spoken.
While he was in Jerusalem for the feast of
Passover, many began to believe in his name
when they saw the signs he was doing. But
Jesus would not trust himself to them because
he knew them all, and did not need anyone to
testify about human nature. He himself
understood it well.
The Gospel of the Lord.
Praise to you Lord, Jesus Christ!

Espaço do Pároco
Queridos paroquianos,
Nossos seminaristas serão os
futuros sacerdotes que pregarão o
Evangelho e administrarão os sacramentos
em nossas paróquias, acompanharão e
guiarão nossas famílias, nos momentos
de tristeza e de alegria, neste mundo, até
a vida eterna. Nossas orações e nosso
suporte finaceiro através da Campanha
Católica Anual nos garante sacerdotes
bem formados para guardar e zelar por
nossas almas. Obrigado por participarem
desta campanha.
Em Cristo,
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.
07 de Março de 2021

