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 II DA QUARESMA C,

17 DE MARÇO 2019

Versão em português
LEITURA DO LIVRO DO GÉNESIS 15, 5-12.17-18
Naqueles dias, Deus levou Abrão para fora de casa e
disse-lhe: Olha para o céu e conta as estrelas, se as
puderes contar. E acrescentou: Assim será a tua
descendência. Abraão acreditou no Senhor, o que lhe
foi atribuído como justiça. Disse-lhe Deus: Eu sou o
Senhor que te mandou sair de Ur dos caldeus, para te
dar a posse desta terra. Abraão perguntou: Senhor,
meu Deus, como saberei que a vou possuir?. O Senhor
respondeu-lhe: Toma uma vitela de três anos, uma
cabra de três anos e um carneiro de três anos, uma
rola e um pombinho. Abraão foi buscar todos esses
animais, cortou-os ao meio e pôs cada metade em
frente da outra metade; mas não cortou as aves. Os
abutres desceram sobre os cadáveres, mas Abraão pôlos em fuga. Ao pôr do sol, apoderou-se de Abraão um
sono profundo, enquanto o assaltava um grande e
escuro terror. Quando o sol desapareceu e caíram as
trevas, um brasido fumegante e um archote de fogo
passaram entre os animais cortados. Nesse dia, o
Senhor estabeleceu com Abraão uma aliança,
dizendo: Aos teus descendentes darei esta terra, desde
o rio do Egipto até ao grande rio Eufrates. Palavra
do Senhor.
EVANGELHO DE NOSSO SENHO JESUS CRISTO
SEGUNDO SÃO LUCAS 9, 28B-36
Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, João e
Tiago e subiu ao monte, para orar. Enquanto orava,
alterou-se o aspecto do seu rosto e as suas vestes
ficaram de uma brancura refulgente. Dois homens
falavam com Ele: eram Moisés e Elias, que, tendo
aparecido em glória, falavam da morte de Jesus, que
ia consumar-se em Jerusalém. Pedro e os
companheiros estavam a cair de sono; mas,
despertando, viram a glória de Jesus e os dois homens

que estavam com Ele. Quando estes se iam afastando,
Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos
aqui! Façamos três tendas: uma para Ti, outra para
Moisés e outra para Elias. Não sabia o que estava a
dizer. Enquanto assim falava, veio uma nuvem que os
cobriu com a sua sombra; e eles ficaram cheios de
medo, ao entrarem na nuvem. Da nuvem saiu uma
voz, que dizia: Este é o meu Filho, o meu Eleito:
escutai-O. Quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou
sozinho. Os discípulos guardaram silêncio e, naqueles
dias, a ninguém contaram nada do que tinham visto.
Palavra da salvação.
INTENÇÕES DA MISSA – SABADO
16 DE MARÇO, 17H
† Joao Manuel Macedo (7 dia de falecimento)/
esposa e família
† João da Silva Pereira e Maria Eduarda da
Silva Pereira/família
† David Modesto Araujo e almas do
purgatório/ Oriana Modesto Araujo e família
† Albertino Santos Nunes, José Carvalho
Gordo e Carlos Nunes Pires/Deolinda Nunes
† Adelaide da Costa/ filho Manuel e Phylis
† Jose Pimentel jr./ família
† Maria Natalia Arruda/ pessoa amiga
† Lidia Fonseca / filha Christina
† Jose Carlos, pais, sogros. padrinhos e prima/
Angie Moniz
† José Alves, Alcinda Alves e José Leite/
Eduardo Alves e família
† Palmira Cipriano, José Laço e Patrocinio
Laço/ Rosa Laço
† Jose Silva Xisto, pais, sogros, almas do
purgatório e ação graças a São José e Santo
António/ familiares e pessoas devota

† Luis Correia, pais, sogros e familiares
falecidos/ Etelvina e António Correia
† José Tavares Barbosa e Jaime Carvalho/ seus
filhos António e Conceição Carvalho
- Ação de graças ao Sagrado Coração de Jesus
por uma graça recebida/ Pessoa devota
- Ação de graças ao Santo Expedito por uma
graca recebida/ pessoa devota
- Ação de graças ao Santo António/ Lucilia
Macedo
-Famíliares dos associados da Sagrada
Família/ Zeladora
INTENÇÕES DA MISSA – DOMINGO
17 DE MARÇO, 9H
† João da Silva Pereira e Maria Eduarda da
Silva Pereira/ família
† Maria de Lurdes Almeida, seus padrinhos do
Batizmo, Avos paternos e maternos, todos os
familiares falecidos e pelas melhoras do meu
neto e por a minha entencao/ Maria do Céu
Almeida
-Famíliares dos associados da Sagrada
Família/ Zeladora m Eamon
AUDIÊNCIA GERAL: OS RITOS INTRODUTÓRIOS DA
SANTA EUCARISTIA
A Santa Missa compõe-se de duas partes: a Liturgia
da Palavra e a Liturgia Eucarística, tão intimamente
unidas entre si que formam um único ato de culto, um
único corpo que não se pode separar. Mas, para
melhor a viver e saborear em toda a sua beleza,
vejamos separadamente os vários momentos e sinais
que compõem a Eucaristia, a começar pelos ritos
introdutórios: a entrada, a saudação, o ato
penitencial, o Kyrie eleison, o hino da Glória e a
oração chamada Coleta. A finalidade geral destes ritos
introdutórios é fazer com que os fiéis congregados
formem comunidade e se disponham a escutar com fé
a Palavra de Deus e a celebrar dignamente a
Eucaristia. No termo da procissão de entrada, o
celebrante chega ao presbitério, saúda o altarcom
uma inclinação e, em sinal de veneração, beija-o e
incensa-o, porque o altar é sinal de Cristo, que,
oferecendo o seu corpo na cruz, tornou-Se altar,
vitima e sacerdote. Em seguida, o sacerdote e
restantes membros da assembleia fazem o sinal da
cruz: com este sinal, não só recordamos o nosso
Batismo, mas afirmamos também que a oração
litúrgica se realiza em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo, desenrola-se no espaço da Santíssima
Trindade, que é espaço de comunhão infinita; toda a
oração tem como origem e fim o amor de Deus Uno e
Trino que se manifestou e nos foi doado na Cruz de
Cristo. Depois o sacerdote dirige a saudação litúrgica
à assembleia: O Senhor esteja convosco!. E contigo
também: responde-lhe o povo de Deus. Assim se
exprime a fé comum e o mútuo desejo de estar com o
Senhor e viver em união com toda a comunidade.

Queridos peregrinos de língua portuguesa, a todos vos
saúdo, desejando-vos um encontro pessoal com o
Salvador. Nestes dias, vemo-Lo deitado na
manjedoura, mas é na Eucaristia que Ele Se deixa
encontrar pessoalmente. Em cada Missa, prepara-se
não só o Natal de Deus no mundo, mas também o
nascimento do ser humano no seio de Deus. Desejo
um Natal assim a cada um de vós e às vossas famílias,
que de coração abenço.
PRÓXIMOS EVENTOS DA IGREJA

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

A limpeza da igreja está a cargo do grupo #5
ENGLISH VERSION:
HOLY GOSPEL OF JESUS CHRIST ACCORDING TO
SAINT LUKE 9,28B-36.
Jesus took Peter, John, and James and went up the
mountain to pray. While he was praying his face
changed in appearance and his clothing became
dazzling white. And behold, two men were conversing
with him, Moses and Elijah, who appeared in glory
and spoke of his exodus that he was going to
accomplish in Jerusalem. Peter and his companions
had been overcome by sleep, but becoming fully
awake, they saw his glory and the two men standing
with him. As they were about to part from him, Peter
said to Jesus, "Master, it is good that we are here; let
us make three tents, one for you, one for Moses, and
one for Elijah." But he did not know what he was
saying. While he was still speaking, a cloud came and
cast a shadow over them, and they became frightened
when they entered the cloud. Then from the cloud
came a voice that said, "This is my chosen Son; listen
to him." After the voice had spoken, Jesus was found
alone. They fell silent and did not at that time tell
anyone what they had seen.
INTENTIONS FOR SUNDAY, MARCH 17 AT
10:30AM
† For the soul of José Cordeiro/ requested by his
wife and children
† For the soul of José Moniz (22nd
Anniversary of passing)/ requested by his cousin
Idalina Costa
† For the souls of Isilda Maria Maciel, his wife,
parents Roberto and Maria Carmo Maciel, inlaws Manuel and Maria de Jesus Cipriano/
requested by Victor Maciel and children.
CONSULADO DE VANCOUVER
O Consulado de Vancouver está vindo a Edmonton a
partir de 4 de Abril a 6 de Abril, e será localizado no
Portuguese Seniors localizado em: 6620 121 Ave. Os
tempos dia estarão disponíveis são: 4 e 5 de abril das
8:00h às 20:00h. A partir de 6 de abril 8:00h às
14:00h

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 os cerimônias
fúnebres do João Manuel Macedo,
bem como a todas as manifestações
de apoio.

UPCOMING CHURCH EVENTS

Baptisms:, None
Weddings: None
SAINTS FOR THIS WEEK
Mar. 16 St. Abban
Mar. 17 St. Patrick
Mar. 18 St Cyril of Jerusalem
Mar. 19 St. Adrian
Mar. 20 Bl. John of Parma
Mar. 21 St. Enda
Mar. 22 St. Lea
SAINT OF THE DAY
St. Patrick of Ireland is one of the world's most
popular saints. He was born in Roman Britain and
when he was fourteen or so, he was captured by Irish
pirates during a raiding party and taken to Ireland as
a slave to herd and tend sheep. At the time, Ireland
was a land of Druids and pagans but Patrick turned to
God and wrote his memoir, The Confession. In the
Confession, he wrote: "The love of God and his fear
grew in me more and more, as did the faith, and my
soul was raised, so that, in a single day, I have said as
many as a hundred prayers and in the night, nearly
the same. I prayed in the woods and on the mountain,
even before dawn. I felt no hurt from the snow or ice
or rain." Patrick's captivity lasted until he was twenty,
when he escaped after having a dream from God in
which he was told to leave Ireland by going to the
coast. There he found some sailors who took him back
to Britain and was reunited with his family. A few
years after returning home, Patrick saw a vision he
described in his memoir: "I saw a man coming, as it
were from Ireland. His name was Victoricus, and he
carried many letters, and he gave me one of them. I
read the heading: 'The Voice of the Irish.' As I began
the letter, I imagined in that moment that I heard the
voice of those very people who were near the wood of
Foclut, which is beside the western sea-and they cried
out, as with one voice: 'We appeal to you, holy servant
boy, to come and walk among us. "The vision
prompted his studies for the priesthood. He was
ordained by St. Germanus, the Bishop of Auxerre,
whom he had studied under for years, and was later
ordained a bishop and sent to take the Gospel to

Ireland. Patrick arrived in Slane, Ireland on March
25, 433. There are several legends about what
happened next, with the most prominent claiming he
met the chieftan of one of the druid tribes, who tried
to kill him. After an intervention from God, Patrick
was able to convert the chieftain and preach the
Gospel throughout Ireland. There, he converted many
people -eventually thousands - and he began building
churches across the country. He often used
shamrocks to explain the Holy Trinity and entire
kingdoms were eventually converted to Christianity
after hearing Patrick's message. Patrick preached and
converted all of Ireland for 40 years. He worked many
miracles and wrote of his love for God in Confessions.
After years of living in poverty, traveling and
enduring much suffering he died March 17, 461. He
died at Saul, where he had built the first Irish church.
He is believed to be buried in Down Cathedral,
Downpatrick. His grave was marked in 1990 with a
granite stone. In His Footsteps: Patrick was a humble,
pious, gentle man, whose love and total devotion to
and trust in God should be a shining example to each
of us. So complete was his trust in God, and of the
importance of his mission, he feared nothing -not
even death. "The Breastplate," Patrick's poem of faith
and trust in God: "Christ be within me, Christ behind
me, Christ before me, Christ beside me, Christ to win
me, Christ to comfort and restore me, Christ beneath
me, Christ above me, Christ inquired, Christ in
danger, Christ in hearts of all that love me, Christ in
mouth of friend and stranger."
THIRD 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: . MAR. 03- 09, 2019
Sunday Collect/Colecta do Domingo
$ 1,395.00
Building Fund
272.00
Collection/Colecta (Together We Serve)
105.00
Donations/Oferta
0.00
Miscellaneous (reimb.for priests 1st flight arrrival)3,206.15
Hall Rental/Sala
0.00
Mass Intentions
150.00
Advertisements
500.00
Weddings/Funerals
400.00
Total
$ 6,028 .15
Expenses/Despesas
Snow Clearing
$ 1,785.00
Telephone/Cable/Utilities
2,592.71
Together We Serve
541.00
Office Supplies (labels& Clips)
39.87
Janitorial Supplies (Garbage Bags/Tool Holder) 145.02
Catechism Gifts(books for children)
551.08
Total
$ 5,654.68
Net Gain/Positivo
$ 373.47
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