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

BUSINESS: 203.445.2751
FAX: 203.445.2756

Installation & Services
Irrigation Contractors

495 MONROE TURNPIKE
MONROE, CT 06468

ph: 203-336-8152

CARLA M. MONTEIRO D.M.D.
Dentista

Falamos Português
1825 Barnum Avenue, Stratford, CT

ph: 203-375-6090

Irmãos Teixeira

LAW OFFICE MARIA G.
LABAREDAS

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
ph: 203-335-7593

Tudo o que você precisa para
batizados e comunhões

1115 Madison Avenue, Bridgeport, CT

ph: 203-384-8631

Clergy:

Pastor: Rev. Rogerio Perri
pastor.olfchurch@gmail.com
Cell phone: 203-953-6722
Deacon: Gabriel Pereira
email: dnpereira@diobpt.org

Office:

ph: 203-880-5008

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

Asphalt, Concrete and Excavation/ Fully Insured
5 Roosevelt St., Bridgeport, CT

429 Huntigton Road
Bridgeport, CT 06608
Tel.: (203) 333-7575
www.olf-bridgeport.org
General e-mailbox:
olfchurch.bridgeport@gmail.com

Alcino Rainho and Domingos Moura

5218 Main Street, Trumbull, CT

EUROPEAN BOUTIQUE

Our Mission:

Trustees:

FALTON JEWELERS

CAMPOS CONSTRUCTION

Welcome • Bem-vindo

Post-Pandemic - 16th Sunday in Ordinary Time - July 18, 2021

3203 Main Street, Bridgeport, CT
By Appointment ph: 203-371-0009

MADISON KEG & SPIRITS

MROSA@WEBSTERBANK.COM
CELLPHONE: 203 218-5134

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

Maria I. Rosa

Our Lady of Fatima Church

Residential and Commercial

BRANCO ELECTRIC, LLC
Commercial e Residential
Berto Branco

ph: 203-220-2204

Secretary: Marcy Kelly
mkellyolf@gmail.com
Bookkeeper: Joan Hurley
jhurleyolf@gmail.com
Office number: 203-333-7575

Parish Finance Council:

Chairperson: Dan Caron
Vice-Chairperson: Marcelo Couto

Parish Pastoral Council:

Chairperson: Maria Ines Dias
Vice-Chairperson: Ana Maria Pinho

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.

Espaço disponível

Religious Education Coordenator:
Jenny DosSantos
email: jenny.dossantos@yahoo.com

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:
		07/11/2021

2020

Sunday Offertory: $ 2,551.00
Online Giving:
$
52.75

$ 3,123.00
$
0.00

		

Total:

__________

_________

$ 2,603.75

$ 3,123.00

Monthly Offertory: $ 1,329.00

$ 0,000.00

Intenções da Missa:
Sábado, 17 de Julho
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.
–Abel Dias - (filhas) Fernanda, Lucinda e
Maria.
–Américo Costa, Isabel Costa, Teresa
Cotas e David Pereira - Maria Conceição
(sobrinha).
–Maria Augusta Alves - família.
Domingo, 18 de Julho
8:00 a.m.
–Gilda Oliveira - Carlos Oliveira.
–Alberto Gonçalves Santos - Amélia T.
Santos e filhos.
–meus pais, marido, genro e toda a família
de Fernanda Afonso e filha.
–Antonio Fernandez Alves Jr. - Madalena
Alves.
–Adriano Coutinho - família e amigos.
–Ana Chaves Pereira - Ana Maria Pereira.
–Cândida Alves Chaves - Ana Maria
Pereira.
9:30 a.m.
–Pro Populo (Para o Povo).
Não aceitamos intenções nesta Missa
11:00 a.m.
–Francisco Duque & family - friends and
family.
–Maria Rosa Esteves e João A. Rosa family & friends.
–Esmeralda Moreiras - family.

6:45 p.m.
–pais, sogros e irmã de Maria Ambrose Maria Ambrose.
Sexta-Feira, 23 de Julho
8:00 a.m.
–pais, irmã e cunhado de Céu Coutinho.

Cânticos Para a Liturgia Dominical
Entrada: Juntos cantando a alegria De estarmos
unidos na fé e no amor. Juntos, sentindo em
nossas vidas, A alegre presença do Senhor.
1º Somos a Igreja peregrina qu’Ele fundou.
Somos um povo que caminha sem parar. Entre
cansaços e esperanças, para Deus, / nosso
amigo, Jesus nos levará
2º É o Senhor que nos assiste o caminhar: Com
amizade nos vai a acompanhar. Se mil perigos
nos espreitam sem cessar, / nosso amigo, Jesus
nos salvará.

Diz o Senhor: «Ai dos pastores que perdem e
dispersam as ovelhas do meu rebanho!». Por
isso, assim fala o Senhor, Deus de Israel, aos
pastores que apascentam o meu povo:
«Dispersastes as minhas ovelhas e as
escorraçastes, sem terdes cuidado delas. Vou
ocupar-Me de vós e castigar-vos, pedir-vos
contas das vossas más acções – oráculo do
Senhor. Eu mesmo reunirei o resto das minhas
ovelhas de todas as terras onde se dispersaram
e as farei voltar às suas pastagens, para que
cresçam e se multipliquem. Dar-lhes-ei pastores
que as apascentem e não mais terão medo nem
sobressalto; nem se perderá nenhuma delas
– oráculo do Senhor. Dias virão, diz o Senhor,
em que farei surgir para David um rebento
justo. Será um verdadeiro rei e governará com
sabedoria; há-de exercer no país o direito e a
justiça. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel
viverá em segurança. Este será o seu nome: ‘O
Senhor é a nossa justiça’».

Ofertório: Senhor, aceita nosso vinho e nosso
pão; que eles mereçam teu amor e salvação.
(Bis)

Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

1º Pai eterno, as oferendas do teu povo: sua
vida colocada em tuas mãos! Que por elas
venha ao mundo um tempo novo, onde todos
sejam vistos como irmãos.

O Senhor é meu pastor: nada me faltará.

2º Tu serás o Bom Pastor à nossa frente, dando
rumo à caminhada dos irmãos. Que teu Reino
seja verdadeiramente de justiça, de verdade e
salvação.
Comunhão: Eu sou o Bom Pastor e dou a vida
pelas minhas ovelhas, e dou a vida pelas minhas
ovelhas, diz o Senhor.
1º O Senhor é meu pastor: nada me falta.
Leva-me a descansar em verdes prados,
2º conduz-me às águas refrescantes e
reconforta_a minha alma.
3º Ele me guia por sendas direitas, por amor do
seu nome.
4º Para mim preparais a mesa, à vista dos meus
adversários;

Salmo Responsorial - Sl 22

A reading from the Book of the Prophet
Jeremiah:

Ele me guia por sendas direitas por amor do
seu nome. Ainda que tenha de andar por vales
tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque
Vós estais comigo: o vosso cajado e o vosso
báculo me enchem de confiança.
O Senhor é meu pastor: nada me faltará.
Para mim preparais a mesa à vista dos meus
adversários; com óleo me perfumais a cabeça,
e o meu cálice transborda.
O Senhor é meu pastor: nada me faltará.
A bondade e a graça hão-de acompanhar-me
todos os dias da minha vida, e habitarei na casa
do Senhor para todo o sempre.

Cristo Senhor és o guia, / o Bom Pastor que me
conduz, Minha vida e minha luz. / Minha vida e
minha luz.

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos
Efésios:

Terça-Feira, 20 de Julho

Final: E Maria imaculada, vossa e nossa Mãe
querida Os atraia docemente e os guarde em
toda a vida.

Quarta-Feira, 21 de Julho
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Boanerges Lourenço - Maria Lourenço.
Quinta-Feira, 22 de Julho
6:20 p.m. Terço.

1º Ó Jesus que enviaste os sacerdotes
E por eles actuas entre nós Dá-lhes força
alegria e humildade e com eles iremos até vós.
2º Dá, Senhor, sacerdotes desprendidos,
Procurando somente a tua glória E alegres com
eles nós iremos, A fazer do teu reino a vitóra.

Liturgia da Palavra
Primeira Leitura: Jer 23, 1-6
Leitura do Livro de Jeremias:

Naquele tempo, os Apóstolos voltaram para
junto de Jesus e contaram-Lhe tudo o que
tinham feito e ensinado. Então Jesus disse-lhes:
«Vinde comigo para um lugar isolado e
descansai um pouco». De facto, havia sempre
tanta gente a chegar e a partir que eles nem
tinham tempo de comer. Partiram, então, de
barco para um lugar isolado, sem mais
ninguém. Vendo-os afastar-se, muitos
perceberam para onde iam; e, de todas as
cidades, acorreram a pé para aquele lugar e
chegaram lá primeiro que eles. Ao
desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e
compadeceu-Se de toda aquela gente, porque
eram como ovelhas sem pastor. E começou a
ensinar-lhes muitas coisas.

O Senhor é meu pastor: nada me faltará.

6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–pelas almas do purgatório - Fernanda
Lage.
–João Martins - Teresa Martins.
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Pedro Perri - Pe. Rogério.
–Bernardo e Helena Almeida - (filho) Manuel Almeida e nora.

Evangelho: Mc 6, 30-34
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Marcos:

Palavra da Salvação.
Glória a vós, Senhor!

O Senhor é meu pastor: nada me faltará.

2º Não temerei os perigos / pois sei que tu ‘stás
comigo.

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

O Senhor é meu pastor: nada me falta. Leva-me
a descansar em verdes prados, conduz-me às
águas refrescantes e reconforta a minha alma.

Ação de Graças: 1º Quando Te encontro
descanso, / Tu reconfortas minha alma.

Segunda-Feira, 19 de Julho

Aclamação:

Segunda Leitura: Ef 2, 13-18
Irmãos: Foi em Cristo Jesus que vós, outrora
longe de Deus, vos aproximastes d’Ele, graças
ao sangue de Cristo. Cristo é, de facto, a nossa
paz. Foi Ele que fez de judeus e gregos um
só povo e derrubou o muro da inimizade que
os separava, anulando, pela imolação do seu
corpo, a Lei de Moisés com as suas prescrições
e decretos. E assim, de uns e outros, Ele fez em
Si próprio um só homem novo, estabelecendo
a paz. Pela cruz reconciliou com Deus uns e
outros, reunidos num só Corpo, levando em Si
próprio a morte à inimizade. Cristo veio anunciar
a boa nova da paz, paz para vós, que estáveis
longe, e paz para aqueles que estavam perto.
Por Ele, uns e outros podemos aproximar-nos
do Pai, num só Espírito.
Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

1st Reading: Jer 23:1-6
Woe to the shepherds who mislead and scatter
the flock of my pasture, says the LORD.
Therefore, thus says the LORD, the God of
Israel, against the shepherds who shepherd
my people: You have scattered my sheep and
driven them away. You have not cared for them,
but I will take care to punish your evil deeds.
I myself will gather the remnant of my flock
from all the lands to which I have driven them
and bring them back to their meadow; there
they shall increase and multiply. I will appoint
shepherds for them who will shepherd them so
that they need no longer fear and tremble; and
none shall be missing, says the LORD. Behold,
the days are coming, says the LORD, when I will
raise up a righteous shoot to David; as king he
shall reign and govern wisely, he shall do what
is just and right in the land. In his days Judah
shall be saved, Israel shall dwell in security.
This is the name they give him: “The LORD our
justice.”
The word of the Lord.
Thanks be to God!

Responsorial Psalm - Sl 23
The Lord is my shepherd; there is nothing I
shall want.
The LORD is my shepherd; I shall not want. In
verdant pastures he gives me repose; beside
restful waters he leads me; he refreshes my
soul.
The Lord is my shepherd; there is nothing I
shall want.
He guides me in right paths for his name’s sake.
Even though I walk in the dark valley I fear no
evil; for you are at my side with your rod and

your staff that give me courage.
The Lord is my shepherd; there is nothing I
shall want.
You spread the table before me in the sight of
my foes; you anoint my head with oil; my cup
overflows.
The Lord is my shepherd; there is nothing I
shall want.
Only goodness and kindness follow me all the
days of my life; and I shall dwell in the house of
the LORD for years to come.
The Lord is my shepherd; there is nothing I
shall want.

2nd Reading: Eph 2:13-18
A reading from the letter of Paul to the
Ephesians:
Brothers and sisters: In Christ Jesus you who
once were far off have become near by the
blood of Christ. For he is our peace, he who
made both one and broke down the dividing
wall of enmity, through his flesh, abolishing the
law with its commandments and legal claims,
that he might create in himself one new person
in place of the two, thus establishing peace,
and might reconcile both with God, in one body,
through the cross, putting that enmity to death
by it. He came and preached peace to you who
were far off and peace to those who were near,
for through him we both have access in one
Spirit to the Father.
The word of the Lord.
Thanks be to God!

Gospel Aclamation:
My sheep hear my voice, says the Lord;
I know them, and they follow me.

Gospel: Mk 6:30-34
A reading from the holy Gospel according to
Mark:
The apostles gathered together with Jesus
and reported all they had done and taught. He
said to them, “Come away by yourselves to a
deserted place and rest a while.” People were
coming and going in great numbers, and they
had no opportunity even to eat. So they went off
in the boat by themselves to a deserted place.
People saw them leaving and many came to
know about it. They hastened there on foot from
all the towns and arrived at the place before
them. When he disembarked and saw the vast
crowd, his heart was moved with pity for them,
for they were like sheep without a shepherd;
and he began to teach them many things.

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.

Espaço do Pároco

Queridos paroquianos,
No domingo passado Pe. Gerry
na missa das 11 a.m. fez uma homilia muito
bonita mas que nos leva a refletir o nosso papel
de profeta em nossa paróquia. Nem sempre
queremos ou estamos prontos para responder
positivamente. O mais importante de tudo é que
Deus caminha lado-a-lado conosco, ou seja,
não estamos sozinhos em nenhum momento.
Quero pedir à todos os nossos
paroquianoss que atualizem os seus dados, tais
como a direção, o número de telefone, o nome
e os filhos se ainda são solteiros. Acontece
que muitas famílias estão registradas apenas
no nome do marido, exemplo: “Mr. and Mrs.
Alvaro Tavares”. Na verdade precisamos dos
nomes de toda a família e não só do marido,
muitas vezes quando algum membro da família
morre ninguém atualiza os dados na paróquia e
continuam a receber correspondência no nome
da pessoa que já faleceu.
Por favor, nos ajudem a atualizar
nossos dados na paróquia.
Muito obrigado!
Pe. Rogério.

Oração Jubilar de Consagração:
Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do
Rosário de Fátima!
Bendita entre todas as mulheres,
és a imagem da Igreja vestida da luz
pascal, és a honra do nosso povo,
és o triunfo sobre a marca do mal.
Profecia do Amor misericordioso do Pai,
Mestra do Anúncio da Boa-Nova do Filho,
Sinal do Fogo ardente do Espírito Santo,
ensina-nos, neste vale de alegrias e dores,
as verdades eternas que o Pai revela aos
pequeninos.
Mostra-nos a força do teu manto protetor.
No teu Imaculado Coração,
sê o refúgio dos pecadores
e o caminho que conduz até Deus.
Unido/a aos meus irmãos, na Fé, na
Esperança e no Amor, a ti me entrego.
Unido/a aos meus irmãos, por ti, a Deus me
consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima.
E, enfim, envolvido/a na Luz que das tuas mãos
nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos
dos séculos.
Ámen.

18 de Julho de 2021

