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 - 18th Sunday in Ordinary Time - August 01, 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.

Quinta-Feira, 05 de Agosto

Weekly Offertory:
		07/25/2021

2020

Sunday Offertory: $ 3,552.00
Online Giving:
$
62.60

$ 3,380.60
$
0.00

		

Total:

__________

$ 3,614.60

_________

$ 3,380.60

Intenções da Missa:
Sábado, 31 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.
–Diolinda André.
–Ana Maria Alves - Moisés Alves e família.
–Domingos e Jacinta Teixeira - Leonilde
Dinis.
–Alberto Dias - (filhas) Fernanda, Lucinda
e Maria.
Domingo, 01 de Agosto
8:00 a.m.
–Gilda Oliveira - Carlos Oliveira.
–Alberto Gonçalves Santos - Amélia T.
Santos e filhos.
–pais e irmãos de Lucília Pires - João e
Lucínda Pires.
–Armando Camara, Jr. - Maria Celina
Camara.
–Teresa Veloso - filha.
–Antonio e Maria Afonso - filhos.
–Benta Pires e família - Fátima Gonçalves.
–João e Arminda Morais - Sebastiana Pinto
–Familiares de Alexandre e Celeste
Albuquerque.
9:30 a.m.
–Pro Populo (Para o Povo).
Não aceitamos intenções nesta Missa
11:00 a.m.
–Tony, Mario Barros e Fernando
Gonçalves - family.
–Luisa Dos Santos e Ira Alves - Tina
Madeira & Dina Ferreira.
–Ana Maria Murras - David & Manuel
Murras.
Segunda-Feira, 02 de Agosto
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Intenções da Pastoral dos Morimbundos Maria Amélia Moura.
–Intenções de Fernando e Luisa
Fernandes.
Terça-Feira, 03 de Agosto
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–José e Juliana Jorge - amigos e Isabel.
–família de Carlota Monteiro.
Quarta-Feira, 04 de Agosto
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Antonio Dias Pimenta - Moisés Alves e
família.

6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Paroquianos (vivos e falecidos).
Sexta-Feira, 06 de Agosto
8:00 a.m.
–Isidro Lourenço - Maria Lourenço.
–Eulalia Gonçalves - filhos.

Cânticos Para a Liturgia Dominical
Entrada: 1º O Povo de Deus no deserto andava,
Mas, à sua frente, alguém caminhava. O Povo
de Deus era rico de nada, Só tinha a esperança
e o pó da estrada.
Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta
estrada Somente a tua graça me basta e mais
nada. (bis)
2º O Povo de Deus também teve fome, E Tu
lhe mandaste o pão lá do céu. O Povo de Deus
cantando deu graças, Provou teu amor, teu
amor que não passa.
Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta
estrada Tu és alimento na longa jornada. (bis)
Ofertório: 1º Perdidos na noite da nossa ilusão,
nós vamos, Senhor. Não sabemos dar-te toda a
criação: só temos amor.

Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de
Israel começou a murmurar no deserto contra
Moisés e Aarão. Disseram-lhes os filhos de
Israel: «Antes tivéssemos morrido às mãos do
Senhor na terra do Egipto, quando
estávamos sentados ao pé das panelas de
carne e comíamos pão até nos saciarmos.
Trouxestes-nos a este deserto, para deixar
morrer à fome toda esta multidão». Então o
Senhor disse a Moisés: «Vou fazer que chova
para vós pão do céu. O povo sairá para
apanhar a quantidade necessária para cada
dia. Vou assim pô-lo à prova, para ver se segue
ou não a minha lei. Eu ouvi as murmurações
dos filhos de Israel. Vai dizer-lhes: ‘Ao cair da
noite comereis carne e de manhã saciar-voseis de pão. Então reconhecereis que Eu sou o
Senhor, vosso Deus’». Nessa tarde apareceram
codornizes, que cobriram o acampamento, e na
manhã seguinte havia uma camada de orvalho
em volta do acampamento. Quando essa
camada de orvalho se evaporou, apareceu à
superfície do deserto uma substância
granulosa, fina como a geada sobre a terra.
Quando a viram, os filhos de Israel perguntaram
uns aos outros: «Man-hu?», quer dizer: «Que é
isto?», pois não sabiam o que era. Disse-lhes
então Moisés: «É o pão que o Senhor vos dá em
alimento».

Pobres e fracos que somos, aceita-nos, Senhor.
Pobres e fracos que somos, aceita o nosso
amor.

Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

2º Perdidos no tempo da história que avança,
nós vamos Senhor. Não somos capazes de
viver a esperança: só temos amor.

O Senhor deu-lhes o pão do céu.

Comunhão: O Senhor alimentou-nos com a flor
da farinha e saciou-nos com o mel dos
rochedos; e saciou-nos com o mel dos rochedos.
1º Louvarei o Senhor de todo o coração, no
conselho dos justos e na assembleia.
2º Grandes são as obras do Senhor, admiráveis
para os que nelas meditam.
3º Deu sustento àqueles que O temem, e jamais
se esquecerá da sua aliança.
4º Fez ver ao seu povo a força das Suas obras,
para lhe dar a herança das Nações.
Ação de Graças: Pelo pão do teu amor, muito
obrigado, Senhor.
1º Por fazeres do meu peito, sacrário do teu
amor, Minh’ alma diz com respeito: Obrigado
meu Senhor.
2º Muito obrigado, Senhor, por tudo quanto nos
destes: Pela paz do teu amor, pelo bem que nos
fizestes.
Final: O povo do Senhor, agora alimentado,
retoma a caminhada, cantando e partilhando, o
imenso amor do Pai.
1º Lovai, ó servos do Senhor Louvai o nome do
Senhor.
2º Bendito seja o nome do Senhor Agora e por
todo o sempre.

Liturgia da Palavra
Primeira Leitura: Ex 16, 2-4.12-15

Leitura do Livro do Êxodo:

Salmo Responsorial - Sl 77
Nós ouvimos e aprendemos, os nossos pais nos
contaram os louvores do Senhor e o seu poder
e as maravilhas que Ele realizou.
O Senhor deu-lhes o pão do céu.
Deu suas ordens às nuvens do alto e abriu as
portas do céu; para alimento fez chover o maná,
deu-lhes o pão do céu.
O Senhor deu-lhes o pão do céu.
O homem comeu o pão dos fortes! Mandoulhes comida com abundância e introduziu-os na
sua terra santa, na montanha que a sua direita
conquistou.
O Senhor deu-lhes o pão do céu.

Segunda Leitura: Ef 4, 17.20-24
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos
Efésios:
Irmãos: Eis o que vos digo e aconselho em
nome do Senhor: Não torneis a proceder como
os pagãos, que vivem na futilidade dos seus
pensamentos. Não foi assim que aprendestes
a conhecer a Cristo, se é que d’Ele ouvistes
pregar e sobre Ele fostes instruídos, conforme a
verdade que está em Jesus. É necessário
abandonar a vida de outrora e pôr de parte
o homem velho, corrompido por desejos
enganadores. Renovai-vos pela transformação
espiritual da vossa inteligência e revesti-vos
do homem novo, criado à imagem de Deus na
justiça e santidade verdadeiras.
Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

Aclamação:
Refrão: Aleluia.
Nem só de pão vive o homem, mas de toda a
palavra que sai da boca de Deus. Refrão...

Evangelho: Jo 6, 24-35
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São João:
Naquele tempo, quando a multidão viu que
nem Jesus nem os seus discípulos estavam à
beira do lago, subiram todos para as barcas e
foram para Cafarnaum, à procura de Jesus. Ao
encontrá-l’O no outro lado do mar, disseramLhe: «Mestre, quando chegaste aqui?». Jesus
respondeu-lhes: «Em verdade, em verdade vos
digo: vós procurais-Me, não porque vistes
milagres, mas porque comestes dos pães e
ficastes saciados. Trabalhai, não tanto pela
comida que se perde, mas pelo alimento que
dura até à vida eterna e que o Filho do homem
vos dará. A Ele é que o Pai, o próprio Deus,
marcou com o seu selo». Disseram-Lhe então:
«Que devemos nós fazer para praticar as obras
de Deus?». Respondeu-lhes Jesus: «A obra
de Deus consiste em acreditar n’Aquele que
Ele enviou». Disseram-Lhe eles: «Que milagres
fazes Tu, para que nós vejamos e
acreditemos em Ti? Que obra realizas? No
deserto os nossos pais comeram o maná,
conforme está escrito: ‘Deu-lhes a comer um
pão que veio do Céu’». Jesus respondeu-lhes:
«Em verdade, em verdade vos digo: Não foi
Moisés que vos deu o pão do Céu; meu Pai é
que vos dá o verdadeiro pão do Céu. O pão de
Deus é o que desce do Céu para dar a vida ao
mundo». Disseram-Lhe eles: «Senhor, dá-nos
sempre desse pão». Jesus respondeu-lhes: «Eu
sou o pão da vida: quem vem a Mim nunca mais
terá fome, quem acredita em Mim nunca mais
terá sede».
Palavra da Salvação.
Glória a vós, Senhor!

1st Reading: Ex 16:2-4, 12-15
A reading from the Book of Exodus:
The whole Israelite community grumbled against
Moses and Aaron. The Israelites said to them,
“Would that we had died at the LORD’s hand
in the land of Egypt, as we sat by our fleshpots
and ate our fill of bread! But you had to lead us
into this desert to make the whole community die
of famine!” Then the LORD said to Moses, “I will
now rain down bread from heaven for you. Each
day the people are to go out and gather their
daily portion; thus will I test them, to see whether
they follow my instructions or not. “I have heard
the grumbling of the Israelites. Tell them: In the
evening twilight you shall eat flesh, and in the
morning you shall have your fill of bread, so that
you may know that I, the LORD, am your God.”
In the evening quail came up and covered the
camp. In the morning a dew lay all about the
camp, and when the dew evaporated, there on
the surface of the desert were fine flakes like
hoarfrost on the ground. On seeing it, the
Israelites asked one another, “What is this?”
for they did not know what it was. But Moses
told them, “This is the bread that the LORD has
given you to eat.”

The word of the Lord.
Thanks be to God!

Responsorial Psalm - Sl 78
The Lord gave them bread from heaven.
What we have heard and know, and what our
fathers have declared to us, we will declare to
the generation to come the glorious deeds of the
LORD and his strength and the wonders that he
wrought.
The Lord gave them bread from heaven.
He commanded the skies above and opened
the doors of heaven; he rained manna upon
them for food and gave them heavenly bread.
The Lord gave them bread from heaven.
Man ate the bread of angels, food he sent them
in abundance. And he brought them to his holy
land, to the mountains his right hand had won.
The Lord gave them bread from heaven.

2nd Reading: Eph 4:17, 20-24
A reading from the letter of Paul to the
Ephesians:
Brothers and sisters: I declare and testify in the
Lord that you must no longer live as the Gentiles
do, in the futility of their minds; that is not how
you learned Christ, assuming that you have
heard of him and were taught in him, as truth is
in Jesus, that you should put away the old self
of your former way of life, corrupted through
deceitful desires, and be renewed in the spirit
of your minds, and put on the new self, created
in God’s way in righteousness and holiness of
truth.
The word of the Lord.
Thanks be to God!

Gospel Aclamation:
One does not live on bread alone, but by every
word that comes forth from the mouth of God.

Gospel: Jn 6:24-35
A reading from the holy Gospel according to
John:
When the crowd saw that neither Jesus nor
his disciples were there, they themselves got
into boats and came to Capernaum looking for
Jesus. And when they found him across the
sea they said to him, “Rabbi, when did you get
here?” Jesus answered them and said, “Amen,
amen, I say to you, you are looking for me not
because you saw signs but because you ate the
loaves and were filled. Do not work for food that
perishes but for the food that endures for eternal
life, which the Son of Man will give you. For on
him the Father, God, has set his seal.” So they
said to him, “What can we do to accomplish the
works of God?” Jesus answered and said to
them, “This is the work of God, that you believe
in the one he sent.” So they said to him, “What
sign can you do, that we may see and believe
in you? What can you do? Our ancestors ate
manna in the desert, as it is written: He gave
them bread from heaven to eat.” So Jesus said
to them, “Amen, amen, I say to you, it was not
Moses who gave the bread from heaven; my Father gives you the true bread from heaven. For

the bread of God is that which comes down from
heaven and gives life to the world.” So they said
to him, “Sir, give us this bread always.” Jesus
said to them, “I am the bread of life; whoever
comes to me will never hunger, and whoever
believes in me will never thirst.”
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,
Rezemos pela Igreja, para que receba
do Espírito Santo a graça e a força de se
reformar à luz do Evangelho.
A intenção proposta por Papa Francisco para
agosto 2021 intercede a graça da reforma da
Igreja. É o eco de um adágio teológico que diz
“ecclesia semper reformanda est”. Trata-se aqui
de ser reformada para cada vez mais se
configurar ao projeto do Reino de Deus. Para
isso acontecer existe a necessidade da graça
do Espírito Santo que sempre reforma
renovando todas as coisas.
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.

01 de Agosto de 2021

