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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
8:30 a.m. - 9:00 a.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 - Quinta-feira: 6:45 p.m.
Sexta-feira: 8:00 a.m.
Holy Days - Dias Santos
8:00 a.m. - English
6:45 p.m. - Português
Holy Hour - Hora Santa:
8:30 a.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 - Thursday
Segunda-feira - Quinta-feira
6:20 p.m - Português
Saturday - Sábado
5:30 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
4th Sunday of Lent - March 19, 2023

Tina.Atilho@raveis.com
Cell: 203.260.2294

40 Tower Street, Milford, CT 06460
Ask me about buying a home in Florida

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

LAW OFFICE MARIA G.
LABAREDAS

5218 Main Street, Trumbull, CT
ph: 203-880-5008

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.

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

David Alves
Associate, Realtor
LIC: RES.0756626

Cell 203-613-2627
844-322-7325- X16

Office 203-763-1900
David@EAC-Properties.com

Office 203-259-2172
www.EAC-PROPERTIES.com

Follow Us @EACProps

 

Gisselle Vaz-McCann
Account Manager

gissellevmccann@alwayscaringct.com
www.alwayscaringct.com

29 East Main Street, Westpot, CT 06880
office 203.557.4355                 mobile 203.814.9815



Weekly Offertory:
  03/12/2023 2022
Sunday Offertory: $ 3,188.00       $ 4,537.00
Online Giving: $    249.05       $    298.20
       __________                  _________

 Total:  $ 3,437.05       $ 4,835.20
Monthly Offertory: $ 1,691.00       $ 1,177.00
Fado Night: $ 17,307.84

Música (Cantemos Todos):
Entrada: 03
Ofertório: 218
Comunhão: 750
Ação de Graças: 196
Final: 312

Intenções da Missa:
Sábado, 18 de Março
5:30 p.m. Terço.
6:00 p.m. Missa
–José Salgado - Maria Salgado e família.
–John, Julia, José e Rosa Afonso - João 
Afonso e Nancy.
–Glória Alves Martinho - família.
–Armando Camara, Sr. - Maria Celina 
Camara.
–Ana Pires - família e amigos.
–Maria do Carmo Meixide Coutinho - 
família e amigos.
–Antonio J. Dias - família.
–João Monteiro - família e amigos.
–Antonio Fernandes Alves Jr. - tia
Margarida e mãe.
–Luís dos Santos - família.
–Américo Costa, Isabel Costa, Teresa 
Cotas e David Pereira - Maria Conceição 
(sobrinha).
–Domingos Jacinto Teixeira e Domingos 
Ramos - Leonilde Dinis.
–Adriano Coutinho - Madalena Coutinho.
–Joaquim Pereira Morais (aniv.) - Jack 
Morais.
Domingo, 19 de Março
8:00 a.m. Missa
–Maria da Graça Pires - família e amigos.
–João Maria Gonçalves e esposa - Maria 
Sanches.
–familiares de Sebastiana Pinto e filhas - 
Sebastiana Pinto.
–Ana Pires - família e amigos.
–Marco Paulo Ventura - Maria O. Ventura.
–Maria do Carmo Meixide Coutinho - 
família e amigos.
–pais, marido, genro e toda família de 
Fernanda Afonso e filha.
–Antonio Silva e Isabel Silva - José Silva e 
família.
9:30 a.m.
Pro Populo (Para o Povo).
Não aceitamos intenções nesta Missa
11:00 a.m. English Mass
–Esmeralda Moreiras - Gil Moreira.
–Armando Camara, Sr. - Maria Celina 

Camara.
–Antonio J. Dias - família.
–Lina Martins (Anniv.) - primas.
–João Martins e irmãs - Teresa Martins.
–Maria Rosa Esteves - marido, filhos(as) e 
família.
–Maria Rosa Esteves - marido, filhos(as) e 
família.
–Jeremias de Jesus Santos (1 mês) -
Laurinda Duque e primos.
Segunda-Feira, 20 de Março
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m. Missa
–Ana Pires - família e amigos.
–Maria do Carmo Meixide Coutinho - 
família e amigos.
–Antonio J. Dias - família.
–Armando Camara, Sr. - Maria Celina 
Camara.
–Pe. José Alves - Moisés e Tony Alves.
Terça-Feira, 21 de Março
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m. Missa
–Ana Pires - família e amigos.
–Maria do Carmo Meixide Coutinho - 
família e amigos.
–Maria da Graça Pires - família e amigos.
–João Pires - Maria da Graça Pires.
–Armando Camara, Sr. - Maria Celina 
Camara.
–Antonio J. Dias - família.
–Moisés Pinho (aniv.) - Sebastiana Pinto.
–Elizabeth Neves Viveiros - pais e filhos.
–Catarina Silva Soares de Barros (1 mês) 
- irmão.
–Grupo de Oração (após a missa).
Quarta-Feira, 22 de Março
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m. Missa
–Armando Camara, Sr. - Maria Celina 
Camara.
–Ana Pires - família e amigos.
–Maria do Carmo Meixide Coutinho - 
família e amigos.
–Antonio J. Dias - família.
–Ana Maria Sanches - Maria Sanches.
–Iria Alves - família.
–pais, sogros, irmã e cunhados de Maria 
Ambrose - Maria Ambrose.
Quinta-Feira, 23 de Março
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m. Missa
–Ana Pires - família e amigos.
–Maria da Graça Pires - família e amigos.
–João Pires - Maria da Graça Pires.
–Antonio J. Dias - família.
–Boanerges e Isidro Lourenço - Maria 
Lourenço.
–Armando Camara, Sr. - Maria Celina 
Camara.
–Maria do Carmo Meixide Coutinho - 
família e amigos.

Sexta-Feira, 17 de Março
8:00 a.m. Missa
–Ana Pires - família e amigos.
–Antonio J. Dias - família.
–Armando Camara, Sr. - Maria Celina 
Camara.
–Maria do Carmo Meixide Coutinho - 
família e amigos.
–familiares de Boanerges e Maria
Lourenço - Maria Lourenço.
Sábado, 24 de Março
5:30 p.m. Terço.
6:00 p.m. Missa
–José Salgado - Maria Salgado e família.
–John, Julia, José e Rosa Afonso - João 
Afonso e Nancy.
–Glória Alves Martinho - família.
–Armando Camara, Sr. - Maria Celina 
Camara.
–Ana Pires - família e amigos.
–Maria do Carmo Meixide Coutinho - 
família e amigos.
–Antonio J. Dias - família.
–João Monteiro - família e amigos.
–Joe e Cidália - Maria Lourenço.
–Amadeu do Souto - Rosa e família.
–Intenções de Fernando e Leonilde Dinis - 
Leonilde Dinis.
Domingo, 25 de Março
8:00 a.m. Missa
–Maria da Graça Pires - família e amigos.
–Armindo Nogueira (aniv.) - Domingos 
Sanches.
–Ana Pires - família e amigos.
–Maria do Carmo Meixide Coutinho - 
família e amigos.
–Antonio Silva e Isabel Silva - José Silva e 
família.
9:30 a.m.
Pro Populo (Para o Povo).
Não aceitamos intenções nesta Missa
11:00 a.m. English Mass
–Esmeralda Moreiras - Gil Moreira.
–Armando Camara, Sr. - Maria Celina 
Camara.
–Antonio J. Dias - família.
–Belmiro e José Barreira - Elza Barreira.
–Flávio, pais, sogros e toda a família de 
Teresa e filhos.

Liturgia da Palavra
Primeira Leitura: 1 Sam 16, 1b.6-7.10-

13a 
Leitura do Primeiro Livro de Samuel:
Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: 
«Enche a âmbula de óleo e parte. Vou 
enviar-te a Jessé de Belém, pois escolhi 
um rei entre os seus filhos». Quando 
chegou, Samuel viu Eliab e pensou
consigo: «Certamente é este o ungido do 
Senhor». Mas o Senhor disse a Samuel: 
«Não te impressiones com o seu belo 

aspecto, nem com a sua elevada estatura, 
pois não foi esse que Eu escolhi. Deus 
não vê como o homem; o homem olha 
às aparências, o Senhor vê o coração». 
Jessé fez passar os sete filhos diante de 
Samuel, mas Samuel declarou-lhe: «O 
Senhor não escolheu nenhum destes». E 
perguntou a Jessé: «Estão aqui todos os 
teus filhos?». Jessé respondeu-lhe: «Falta 
ainda o mais novo, que anda a guardar 
o rebanho». Samuel ordenou: «Manda-o 
chamar, porque não nos sentaremos à 
mesa, enquanto ele não chegar». Então 
Jessé mandou-o chamar: era ruivo, de 
belos olhos e agradável presença. O
Senhor disse a Samuel: «Levanta-te e 
unge-o, porque é este mesmo». Samuel 
pegou na âmbula do óleo e ungiu-o no 
meio dos irmãos. Daquele dia em diante, o 
Espírito do Senhor apoderou-Se de David.
Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

Salmo Responsorial - Sl 22
O Senhor é meu pastor: nada me faltará.
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. 
O Senhor é meu pastor: nada me faltará.
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 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. 
O Senhor é meu pastor: nada me faltará.

Segunda Leitura: Ef 5, 8-14 
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Efésios:
Irmãos: Outrora vós éreis trevas, mas 
agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos 
da luz, porque o fruto da luz é a bondade, 
a justiça e a verdade. Procurai sempre o 
que mais agrada ao Senhor. Não tomeis 
parte nas obras das trevas, que nada 
trazem de bom; tratai antes as denunciar 
abertamente, porque o que eles fazem em 
segredo até é vergonhoso dizê-lo. Mas 
todas as coisas que são condenadas são 
postas a descoberto pela luz, e tudo o que 

assim se manifesta torna-se luz. É por isso 
que se diz: «Desperta, tu que dormes; 
levanta-te do meio dos mortos e Cristo 
brilhará sobre ti».
Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

Aclamação:
Refrão: AGlória a Vós, Jesus Cristo,
Palavra do Pai. Repete-se. Eu sou a luz do 
mundo, diz o Senhor. Quem Me segue terá 
a luz da vida. Refrão...

Evangelho: Jo 9, 1.6-9.13-17.34-38
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João:
Naquele tempo, Jesus encontrou no seu 
caminho um cego de nascença. Cuspiu 
em terra, fez com a saliva um pouco de 
lodo e ungiu os olhos do cego. Depois 
disse-lhe: «Vai lavar-te à piscina de 
Siloé»; Siloé quer dizer «Enviado». Ele 
foi, lavou-se e começou a ver. Entretanto, 
perguntavam os vizinhos e os que o viam 
a mendigar: «Não é este o que costumava 
estar sentado a pedir esmola?». Uns 
diziam: «É ele». Outros afirmavam: «Não 
é. É parecido com ele». Mas ele próprio 
dizia: «Sou eu». Levaram aos fariseus o 
que tinha sido cego. Era sábado esse dia 
em que Jesus fizera lodo e lhe tinha aberto 
os olhos. Por isso, os fariseus perguntaram 
ao homem como tinha recuperado a vista. 
Ele declarou-lhes: «Jesus pôs-me lodo nos 
olhos; depois fui lavar-me e agora vejo». 
Diziam alguns dos fariseus: «Esse homem 
não vem de Deus, porque não guarda 
o sábado». Outros observavam: «Como 
pode um pecador fazer tais milagres?». E 
havia desacordo entre eles. Perguntaram 
então novamente ao cego: «Tu que dizes 
d’Aquele que te deu a vista?». O homem 
respondeu: «É um profeta». Replicaram-
lhe então eles: «Tu nasceste inteiramente 
em pecado e pretendes ensinar-nos?». E 
expulsaram-no. Jesus soube que o tinham 
expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: 
«Tu acreditas no Filho do homem?». Ele 
respondeu-Lhe: «Quem é, Senhor, para 
que eu acredite n’Ele?». Disse-lhe Jesus: 
«Já O viste: é quem está a falar contigo». 
O homem prostrou-se diante de Jesus e 
exclamou: «Eu creio, Senhor».
Palavra da Salvação.
Glória a vós, Senhor!

Liturgy of the Word
1st Reading: 1 Sm 16:1b, 6-7, 10-13a 

A reading from the first book of Samuel:
The LORD said to Samuel: “Fill your horn 
with oil, and be on your way. I am
sending you to Jesse of Bethlehem, for 
I have chosen my king from among his 
sons.” As Jesse and his sons came to 

the sacrifice, Samuel looked at Eliab and 
thought, “Surely the LORD’s anointed is 
here before him.” But the LORD said to 
Samuel: “Do not judge from his
appearance or from his lofty stature,
because I have rejected him. Not as man 
sees does God see, because man sees 
the appearance but the LORD looks into 
the heart.” In the same way Jesse
presented seven sons before Samuel, but 
Samuel said to Jesse, “The LORD has not 
chosen any one of these.” Then Samuel 
asked Jesse, “Are these all the sons you 
have?” Jesse replied, “There is still the 
youngest, who is tending the sheep.”
Samuel said to Jesse, “Send for him; we 
will not begin the sacrificial banquet until 
he arrives here.” Jesse sent and had the 
young man brought to them. He was 
ruddy, a youth handsome to behold and 
making a splendid appearance. The LORD 
said, “There—anoint him, for this is the 
one!” Then Samuel, with the horn of oil 
in hand, anointed David in the presence 
of his brothers; and from that day on, the 
spirit of the LORD rushed upon David.
The word of the Lord.
Thanks be to God!

Responsorial Psalm - Ps 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.

19 de Março de 2023


