Paróquia de Nossa Senhora de Fátima
(Casa de oração e convivência da Comunidade Portuguesa)
12311 – 55 Street, Edmonton, Alberta, T5W 5G1
Reitoria: (780) 474-2805 Fax: (780) 474-7057
Pároco: Pe. Alex da Silva Siqueira
Web site: www.//ourladyoffatima.caedm.ca
Email: olfchurch@shaw.ca
HORÁRIO DAS MISSAS:
Segunda-feira à Sexta-feira: às 9h (Português) - Sábado: às 17h (Português)
Domingo: 9h (Português) 10:30 hs (Inglês) 12h (Português)
Baptizados: Preparação para os pais e padrinhos na 1a Sexta-feira do mês, às 18:30 hs – Por favor, contactar o
Ofício Paroquial de segunda à sexta-feira, das 9:30 hs às 17:30 hs.
Confissões: Sextas-feiras, das 10h – 12h; Sábados, das 16h às 16:45hs
Matrimónios: Os noivos devem contactar a Paróquia 12 meses antes do casamento e antes de alugar a
sala/lugar da festa. Devem participar do Curso de preparação para o matrimônio.
Aluguel da Sala (Hall rentals for church Feast events) Mariano Dâmaso 780- 474-5130, (Non Church events),
Please call church office 780-474-2805
Decoração da Igreja para Casamentos (Church Decorations for Weddings) – Fátima Brinco 780-479-3182
DOMINGO I DA QUARESMA C,

10 DE MARÇO 2019

Versão em português
LEITURA DO LIVRO DO DEUTERONÓMIO 26, 4-10
Moisés falou ao povo, dizendo: O sacerdote receberá
da tua mão as primícias dos frutos da terra e colocálas-á diante do altar do Senhor teu Deus. E diante do
Senhor teu Deus, dirás as seguintes palavras: ‘Meu pai
era um arameu errante, que desceu ao Egipto com
poucas pessoas, e aí viveu como estrangeiro até se
tornar uma nação grande, forte e numerosa. Mas os
egípcios
maltrataram-nos,
oprimiram-nos
e
sujeitaram-nos a dura escravidão. Então invocámos o
Senhor Deus dos nossos pais e o Senhor ouviu a nossa
voz, viu a nossa miséria, o nosso sofrimento e a
opressão que nos dominava. O Senhor fez-nos sair do
Egipto com mão poderosa e braço estendido,
espalhando um grande terror e realizando sinais e
prodígios. Conduziu-nos a este lugar e deu-nos esta
terra, uma terra onde corre leite e mel. E agora venho
trazer-Vos as primícias dos frutos da terra que me
destes, Senhor’. Então colocarás diante do Senhor teu
Deus as primícias dos frutos da terra e te prostrarás
diante do Senhor teu Deus. Palavra do Senhor
EVANGELHO DE NOSSO SENHO JESUS CRISTO
SEGUNDO SÃO LUCAS 4, 1-13
Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo,
retirou-Se das margens do Jordão. Durante quarenta
dias, esteve no deserto, conduzido pelo Espírito, e foi
tentado pelo Diabo. Nesses dias não comeu nada e,
passado esse tempo, sentiu fome. O Diabo disse-lhe:
Se és Filho de Deus, manda a esta pedra que se
transforme em pão. Jesus respondeu-lhe: Está
escrito: ‘Nem só de pão vive o homem’. O Diabo
levou-O a um lugar alto e mostrou-Lhe num instante
todos os reinos da terra e disse-Lhe: Eu Te darei todo
este poder e a glória destes reinos, porque me foram
confiados e os dou a quem eu quiser. Se Te prostrares

diante de mim, tudo será teu». Jesus respondeu-lhe:
Está escrito: ‘Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele
prestarás culto’. Então o Diabo levou-O a Jerusalém,
colocou-O sobre o pináculo do templo e disse-Lhe: Se
és Filho de Deus, atira-Te daqui abaixo, porque está
escrito: ‘Ele dará ordens aos seus Anjos a teu respeito,
para que Te guardem’; e ainda: ‘Na palma das mãos te
levarão, para que não tropeces em alguma pedra’.
Jesus respondeu-lhe: Está mandado: ‘Não tentarás o
Senhor teu Deus’. Então o Diabo, tendo terminado
toda a espécie de tentação, retirou-se da presença de
Jesus, até certo tempo. Palavra da salvação.
INTENÇÕES DA MISSA – SABADO
9 DE MARÇO, 17H
† João da Silva Pereira e Maria Eduarda da
Silva Pereira/ família
† Bill Carreiro (2 anos de falecimento)/ seus
pais e irmãs
† Albertino Santos Nunes, José Carvalho
Gordo e Carlos Nunes Pires/Deolinda Nunes
† Alberto Neves, António e Ressurreição
Neves, António e Piedade Duarte, José e Cesar
Duarte e Alex Almeida/ Rosa Neves
† Adelaide da Costa/ filho Manuel e Phylis
† João Luis Medeiros/ esposa e familia
† Artur Nunes (13 anos de falecimento,
Joaquim Alves Reis (33 anos de falcemento),
Belmira Marques Neto, Graciano e Maria
Garrilha, cunhados e cunhadas e almas do
purgatório/ Maria de Jesus Nunes e filhos
† Alma do seu marido José Barbosa Sousa/
Eduarda Sousa
† Maria da Conceição Santos, Alfredo Miguens
e suas filhas, filho, genros e Marvin Kiselbach

e por quem a manda dizer/ Maria Fernanda
Mouro
† Evangelina Couto (16 anos de falecimento) e
pelas almas dos seus pais/ Dinis e Lourdes Couto
† Jacinta e Manuel da Silva/ sua filha Connie
Silva
† Maria Natalia Arruda/ pessoa amiga
† Aleixo e Maria de Jesus Barata, seus filhos,
genros, nora, neto, todos os familiares
falecidos, almas do purgatorio e acao de
gracas a Nossa senhora de Fatima, Sagrado
coracao de Jesus e Senhor Santo Cristo dos
Milagres/ Maria Cecilia Serra
† Manuel Carvalho Santos e Ressurreição
Correia Janeiro/ Maria Santos
† Maria Alice de Jesus (um mês de
falecimento)/ sua filha Maria Fatima de Jesus
- Para Entençãoes da minha família e os meus
benfeitores/ Lucilia Macedo
- Ação graças ao Anjo da guarda e melhores por uma
pessoa amiga/ pessoa amiga
Ação graças a Nossa Senhora de Fatima e
Sagrado Coração de Jesus por uma graça
recebida/ pessoa devota
-Famíliares dos associados da Sagrada
Família/ Zeladora
INTENÇÕES DA MISSA – DOMINGO
10 DE MARÇO, 9H
† João da Silva Pereira e Maria Eduarda da
Silva Pereira/ família
† Jaime Monteiro, Virginia Monteiro e
Trajano Monteiro/ família
† Palmira Cipriano, José Laço, Patrocinia Laço
e as almas do purgatório/ Barbara Correia
-Famíliares dos associados da Sagrada
Família/ Zeladora PT Dom Eamon
DIA DE CONFISSÕES, TERÇA-FEIRA, MARCO 12 ,
9HS – 21HS
Dia de confissões é um dia por ano em que os
sacerdotes de toda a Arquidiocese se dedicam ao
celebrar o sacramento da Reconciliação. Gota pela
igreja e a experiência da graça de Deus - Você é bemvindo, não importa quanto tempo ele's desde que você
tem sido para a confissão, e não importa o que você
quer ou precisa confessar. Se's sido um tempo desde
que você experimentou a graça que vem com o
sacramento, Visite para https://caedm.ca/confessions
Para algumas informações úteis. Na maior área de
Edmonton, o dia de confissões será hospedado no
seguinte 'hub paróquias,' em vez de em cada
paróquia. Isto permitirá que as confissões de audição
de 9:00h às 9:00h, com um número maior de
sacerdotes disponíveis em cada local: •*S. Basílica
de Joseph •*Corpus Christi •*Nossa Senhora
do Perpétual Help,in Sherwood Park •*S. •
Albert*S. Thomas

DIA DE DESCANSO

A Arquidiocese tem solicitado para o Pe. Alex para ter
um dia de descanso por semana que é manditory para
todos os sacerdotes. Portanto eficaz cada segundafeira, pe. Alex não estará celebrando a Santa Missa e
não estará disponível a menos que a sua emergência.
Agradecemos a sua compreensão e cooperação.
ESCRITÓRIO ESTARÁ FECHADO

Nesta quarta-feira, março 13 o escritório estará
fechado para entrevistas
F ESTIVIDADES EM HONRA DE SÃO J OSÉ
M ARÇO 14-17DE 2019
O grupo de São José em a
honra de Anunciar que
nos dias 14 e 15 de
março às 19:00, o Pe.
Alex da Silva
Siqueira, nosso pároco,
celebrará o triduo em
preparação para a festa
de
São
José.
No
Sabado, 16 de março
a missa as 17:00, No
Domingo,
17
de
março, após a missa, haverá um almoço
festivo no salã paroquial. O cardápio do almoço
seráo seguinte: Roast Beef, Galinha, Bacalhau “a
Braz, Arroz, Batatas e Saladas, Diversas
Sobremesas e café. Bilhetess para adultos:
$25.00;para crianças entre 6 e 10 anos:
$12.00. CONTACTAR: José Medeiros (780) 4533142, José Matos (780) 478-6923, José Rego (780)
474-6008
MUDAR DE HORA
Por favor, muda os relógios à frente 1 hora este
domingo às 2hs
PRÓXIMOS EVENTOS DA IGREJA

Batismos:, Nenhum esta semana
Casamento: Nenhum esta semana
LIMPEZA DA IGREJA

A limpeza da igreja está a cargo do grupo #4
ENGLISH VERSION:
HOLY GOSPEL OF JESUS CHRIST ACCORDING TO
SAINT LUKE 4,1-13.
Filled with the holy Spirit, Jesus returned from the
Jordan and was led by the Spirit into the desert for
forty days, to be tempted by the devil. He ate nothing
during those days, and when they were over he was
hungry. The devil said to him, "If you are the Son of
God, command this stone to become bread." Jesus
answered him, "It is written, 'One does not live by
bread alone. "Then he took him up and showed him
all the kingdoms of the world in a single instant. The

devil said to him, "I shall give to you all this power
and their glory; for it has been handed over to me,
and I may give it to whomever I wish. All this will be
yours, if you worship me." Jesus said to him in reply,
"It is written: 'You shall worship the Lord, your God,
and him alone shall you serve.'" Then he led him to
Jerusalem, made him stand on the parapet of the
temple, and said to him, "If you are the Son of God,
throw yourself down from here, for it is written: 'He
will command his angels concerning you, to guard
you,' and: 'With their hands they will support you, lest
you dash your foot against a stone.'" Jesus said to him
in reply, "It also says, 'You shall not put the Lord, your
God, to the test.'" When the devil had finished every
temptation, he departed from him for a time.
INTENTIONS FOR SUNDAY, MARCH 3 AT
10:30AM
† For the souls of Manuel Narciso her
husband, parents Valentina and Fernando
Sousa and in laws Ilda and Luis Narciso/
requested by Stelia Narciso and family.
† For the souls of Maria & Manuel Sousa/
requested by Zenalia Sousa & family
† For the soul of Violante Botelho, Fernando
Manuel Borges (anniversary of passing) and
for the souls of purgatory/ requested by family
† For the souls of purgatory and thanksgiving
to Pope John II, St. Onofre, St. Expedite, St.
Anthony, St. Teresa, The Holy Spirit, Santo
Cristo and Our Lady of Fatima/ requested by
Maria Almeida
† For the souls of Marcelino Galante (14th year
anniversary of passing) and his wife Emilia/
requested by their son Antonio Costa and
family
† For the souls of Diamantina Raimundo
(mother), Manuel Raimundo Sr. (father) and
son Manuel Raimundo/ request by the family.
DAY OF CONFESSIONS - TUESDAY, MARCH 12
Day of Confessions (Tuesday, March 12) is one day a
year when priests across the Archdiocese devote
themselves to celebrating the Sacrament of
Reconciliation. Drop by the church and experience
the grace of God -- you are welcome no matter how
long it's been since you have been to Confession, and
no matter what you want or need to confess. If it's
been a while since you have experienced the grace
that
comes
with
the
sacrament,
visit
https://caedm.ca/confessions for some helpful
information. In the Greater Edmonton Area, the Day
of Confessions will be hosted at the following 'hub
parishes,' rather than at each individual parish. This
will allow confessions to be heard from 9 a.m. to 9
p.m., with a larger number of priests available at each
site:
• St. Joseph Basilica, Corpus Christi
• Our Lady of Perpetual Help, Sherwood Park
• St. Albert & St. Thomas More

ST. VINCENT DE PAUL
St. Vincent de Paul is having a meeting in our church hall
on April 3rd at 7:00pm. Anyone interested is welcome to
join them.
AGRADECIMENTO

A família agradece a todos as
pessoas que compareceram as
cerimônias fúnebres da Joana
Santos, bem como a todas as
manifestações de apoio.

•

FUNERAIS

João
Macedo:
Preces:
Domingo, 10 de março, às 17h.
Missa de funeral: segunda-feira,
11 de março às 10h.

UPCOMING CHURCH EVENTS

Baptisms:, None
Weddings: None
SAINTS FOR THIS WEEK
Mar. 09 St. Francis of Rome
Mar. 10 St. John Ogilvie
Mar. 11 St Constantine
Mar. 12 St. Fina
Mar. 13 St. Agnello of Pisa
Mar. 14 St. Matilda
Mar. 15 St. Louise de Marillac
SECOND SUNDAY OF LENT

Reading, Deuteronomy 26,4-10., Psalms 91(90),12.10-11.12-13.14-15, Romans 10,8-13., Luke 4,1-13.
RECEIVABLES/RECEITAS: . FEB. 24 - 30, 2019
Sunday Collect/Colecta do Domingo
Building Fund
.Collection/Colecta (Together We Serve)
Donations/Oferta
Hall Rental/Sala
Mass Intentions
Advertisements
Weddings/Funerals
Total

$ 1,389.00
580.00
486.00
0.00
825.00
160.00
200.00
0.00
$ 3,640.00

Expenses/Despesas
No expenses
$
0.00
Total
$
0.00
Net Gain/Positivo
$ 3,640.00
Compilação/Redação: Ofício paroquial
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