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 V DA QUARESMA C,

07 DE ABRIL 2019

Versão em português
LEITURA DO LIVRO DE ISAÍAS 43, 16-21.
O Senhor abriu outrora caminhos através do mar,
veredas por entre as torrentes das águas. Pôs em
campanha carros e cavalos, um exército de valentes
guerreiros; e todos caíram para não mais se
levantarem, extinguiram-se como um pavio que se
apaga. Eis o que diz o Senhor: Não vos lembreis mais
dos acontecimentos passados, não presteis atenção às
coisas antigas. Olhai: vou realizar uma coisa nova, que
já começa a aparecer; não a vedes? Vou abrir um
caminho no deserto, fazer brotar rios na terra árida.
Os animais selvagens – chacais e avestruzes –
proclamarão a minha glória, porque farei brotar água
no deserto, rios na terra árida, para matar a sede ao
meu povo escolhido, o povo que formei para Mim e
que
proclamará
os
meus
louvores.
Palavra do Senhor.
EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO
SÃO JOÃO 15, 1-3.11-32

Naquele tempo, Jesus foi para o monte das Oliveiras.
Mas de manhã cedo, apareceu outra vez no templo e
todo o povo se aproximou d’Ele. Então sentou-Se e
começou a ensinar. Os escribas e os fariseus
apresentaram a Jesus uma mulher surpreendida em
adultério, colocaram-na no meio dos presentes e
disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi
surpreendida em flagrante adultério. Na Lei, Moisés
mandou-nos apedrejar tais mulheres. Tu que dizes?.
Falavam assim para Lhe armarem uma cilada e terem
pretexto para O acusar. Mas Jesus inclinou-Se e
começou a escrever com o dedo no chão. Como
persistiam em interrogá-l’O, ergueu-Se e disse-lhes:
«Quem de entre vós estiver sem pecado atire a
primeira pedra». Inclinou-Se novamente e continuou
a escrever no chão. Eles, porém, quando ouviram tais

palavras, foram saindo um após outro, a começar
pelos mais velhos, e ficou só Jesus e a mulher, que
estava no meio. Jesus ergueu-Se e disse-lhe: Mulher,
onde estão eles? Ninguém te condenou?. Ela
respondeu: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus:
Nem Eu te condeno. Vai e não tornes a pecar.
Palavra da salvação.PT
INTENÇÕES DA MISSA – SABADO
06 DE ABRIL, 17H

† João da Silva Pereira e Maria Eduarda da
Silva Pereira/ família
† José Victoria Araujo (10 anos anniversario
de morte), David Modesto Araujo e almas do
purgatório/Maria Araujo-Nickel e família
† José Botelho Laureano e José Pacheco
Laureano/ Maria Laureano
† José Craveiro, Luis e Maria José Craveiro,
Joaquim e Maria de Jesus Marcelo, Maria de
Jesus Craveiro e Conceição Gaspar/ seus filhos,
irmãos e sobrinhos Carlos e Lúcia Craveiro
† Albertino Santos Nunes, José Carvalho
Gordo, Carlos Nunes Pires e Candida Barata
Nogueira/Deolinda Nunes
† José da Ponte Santos e Joana Santos/ filhos e
netos
† Adelino Maré da Ponte, Severina da Ponte,
Sarafim Raposo e Silvino Raposo/ filhos
† Almas do purgatório, Pela intenção da
pessoa que manda dizer e pela seu marido,
filhas, genros e netos/ pessoa devota
† Adelaide da Costa/ filho Manuel e Phylis
† João Vieira Silveira/ Maria Pimentel
† Adelaide De Medeiros e Maria do Carmo
Costa/ amigos

† Artur Arruda/ esposa Conceição Arruda
- Ação de graças a Santo Expedido por uma graça
receibida/ pessoa devota
- Em desagravo ao Sagrado Coração de Jesus e
ao Imaculado Coração de Maria pelos pecados
do mundo e pedindo a conversão dos
pecadores e ação de graças a minha família/
Maria Jesus Esteves Silva
-Famíliares dos associados da Sagrada
Família/ Zeladora
INTENÇÕES DA MISSA – DOMINGO
07 DE ABRIL, 9H

† João Antunes, Maria Dantas e Pedro
Rodrigues/ Custodia Rodrigues
† João da Silva Pereira e Maria Eduarda da
Silva Pereira/ família
† Rosa Dias/ Agostinho Dias e filhos
† Nelson Farias/ pais e irmão
† Maria Constatina Teixeira e por alma do
João De Melo/ esposa
† Maria Brilmantina Afonso, pais, sogros
Joaquim Lourenço Afonso, João Rodrigues
Cunha/ Sergio Afonso
† Antónia Ribeiro e todos almas do familiares
falecidos/ Manuela Marques
-Ação de graças a Deus pela minha saúde e a
saúde dos membros da família/ Ernestina
CordeiroTranslate
-Famíliares dos associados da Sagrada Família/
Zeladora m Eamon

PAPA FRANCISCO: RITO DE LAVA-PÉS EM CASA DE
DETENÇÃO

A visita do Santo Padre
prevê um encontro com
os detentos, com alguns
convidados e com os
agentes
da
polícia
penitenciária. Para o
momento do lava-pés,
foram escolhidos doze detentos. A casa de detenção
foi inaugurada em 1991. Além de um departamento de
semiliberdade, a prisão é composta por dois pavilhões
de quatro andares, um dos quais foi construído mais
tarde e inaugurado em 2012. O antigo pavilhão abriga
no máximo dois prisioneiros por sela, enquanto o
novo acomoda no máximo quatro prisioneiros. Segue
a programação do Papa Francisco no dia 18 de abril:
15.30 - Saída de Santa Marta de carro 16h30 Chegada à Casa Circondariale de Velletri. O Santo
Padre sera recebido por pelas seguintes pessoas:
Dra. Maria Donata Iannantuono - Diretora;
Dra.
Pia
Palmeri
Diretora
Adjunta;
Dra. Maria Luisa Abbossida - Comandante da Polícia
na Prisão; Padre Franco Diamante - Capelão. O Santo
Padre saudará as Representações do Pessoal Civil, da
Polícia e dos Detentos, depois seguirá para uma
capela onde se paramentará e iniciará a Santa Missa

as 17h com o rito de lava-pés. No final da celebração o
papa receberá a saudação da diretora, com uma troca
de presentes. As 19h o Santo Padre deixará a "Casa
Circondariale di Villetri" e regressará ao Vaticano.
D OMINGO DE RAMOS
ABRIL 14 DE 2019

ALMOÇO DE

mordomas
Fátima Correia,
Lurdes Lopes e o grupo de Festas
de Nossa Senhora de Fátima
convida todos pelo almoço no dia
14 do Abril , Domingo de Ramos
as 1:30. Ementa/Menu: Leitão á
Barrada,Bacalhau á Braz,
Galinha Assada, Batatas, ,
Arroz, Saladas, Vegetais,
Queijos, Sobremesas variadas, chá e café.
Bilhetess para adultos: $25.00;para crianças
entre 6 e 10 anos: $12.50. CONTACTAR:
Fátima Correia (780) 819-6155, Lurdes Lopes
(780)220-2118, Fatima Brinco (780) 479-3182,
Monica Gomes (587) 783.8353
ALTERAÇÕES NO ESCRITÓRIO DA IGREJA

Com efeito imediato, o escritório passará a funcionar
por marcações previas, feitas por telefone ou email.
No mês de Abril, entrou ao servico uma nova
secretária, que se encontra em estágio, e por esse
motivo toda a concentração nas novas tarefas sao
essencias. A partir do mês de Maio, o escritrório da
Paróquia irá estar em funcionamento 3 dias por
semana.
CONFISSÕES DE PÁSCOA
Confissões de Páscoa será na terça-feira, 16 de abril com
início a 18:30h às 21:00h
PRÓXIMOS EVENTOS DA IGREJA

Batismos: Miley Melo-Mahinay filha do Kristian
Mahinay e Jennifer Melo, sabado no dia 13 de abrilo as 17h
Casamento: Nenhum esta semana
LIMPEZA DA IGREJA

A limpeza da igreja está a cargo do grupo #3
ENGLISH VERSION:
HOLY GOSPEL OF JESUS CHRIST ACCORDING TO
SAINT JOHN 8,1-11.

Jesus went to the Mount of Olives. But early in the
morning he arrived again in the temple area, and all
the people started coming to him, and he sat down
and taught them. Then the scribes and the Pharisees
brought a woman who had been caught in adultery
and made her stand in the middle. They said to him,
"Teacher, this woman was caught in the very act of
committing adultery. Now in the law, Moses
commanded us to stone such women. So what do you
say?" They said this to test him, so that they could
have some charge to bring against him. Jesus bent
down and began to write on the ground with his
finger. But when they continued asking him, he

straightened up and said to them, "Let the one among
you who is without sin be the first to throw a stone at
her." Again he bent down and wrote on the ground.
And in response, they went away one by one,
beginning with the elders. So he was left alone with
the woman before him. Then Jesus straightened up
and said to her, "Woman, where are they? Has no one
condemned you? "She replied, "No one, sir." Then
Jesus said, "Neither do I condemn you. Go, (and)
from now on do not sin no more."
INTENTIONS FOR SUNDAY, APRIL 07 AT 10:30AM

† For the souls of João Cordeiro (20 th
anniversary of passing) and for wife Leonilde
Cordeiro/ requested by the Costa family
D OMINGO DE RAMOS
ABRIL 14 DE 2019

ALMOÇO DE

The Stewardeses
Fátima Correia,
Lurdes Lopes and the Commision are
inviting all our community for the
special lunch being Held on April 14th
at 1:30pm. Menu: Roasted piglet,
Bras style Cod with potatoes
and eggs, Roasted chicken,, ,
Rice,
Salads,
Vegetables,
cheeses, Various Deserts and
tea and coffee. Ticket prices are as follows: Adults
$25.00, children from 6 to 10 are $12.50. Please
contact: Fátima Correia (780) 819-6155, Lurdes Lopes
(780)220-2118, Fatima Brinco (780) 479-3182,
Monica Gomes (587) 783.8353

OFFICE APPOINTMENTS
Effective Immediately, The office will not accept walk
in visits. All appointments must be done by phone or
email. The reason is that this month of April is a
training month and afterwards the office will only be
open 3 days a week.
EASTER CONFESSIONS
Confessions will be on Tuesday April 16th commencing at
6:30pm to 9:00pm
UPCOMING CHURCH EVENTS

Baptisms: Miley Melo-Mahinay daughter of Kristian
Mahinay & Jennifer Melo, Saturday, April 13th at 5:00pm
Weddings: None
SAINTS FOR THIS WEEK
Apr. 06 St. William of Eskilsoe
Apr. 07 St. John Baptist de la Salle
Apr. 08 St Julie Billiart
Apr. 09 St. Waldetrudis
Apr. 10 St. Michael de Sanctis
Apr. 11 St. Marguerite d’Ýouville
Apr. 12 St. Julius

SAINT OF THE WEEK
St. Julie (Julia) Billiart was born in 1751 and died in 1816.
As a child, playing "school" was Julie's favorite game. When
she was sixteen, to help support her family, she began to
teach "for real". She sat on a haystack during the noon
recess and told the biblical parables to the workers. Julie
carried on this mission of teaching throughout her life, and

the Congregation she founded continues her work. Julie
was the fifth of seven children. She attended a little one
room school in Cuvilly. She enjoyed all of her studies, but
she was particularly attracted to the religion lessons taught
by the parish priest. Recognizing something "special" in
Julie, the priest secretly allowed her to make her First
Communion at the age of nine, when the normal age at that
time, was thirteen. She learned to make short mental
prayers and to develop a great love for Jesus in the
Eucharist. A murder attempt on her father shocked her
nervous system badly. A period of extremely poor heath for
Julie began, and was to last for thirty years. For twenty-two
of these years she was completely paralyzed. All of her
sufferings and pain she offered up to God. When the
French Revolution broke out, Julie offered her home as a
hiding place for loyal priests. Because of this, Julie became
a hunted prey. Five times in three years she was forced to
flee in secret to avoid compromising her friends who were
hiding her. At this time she was privileged to receive a
vision. She saw her crucified Lord surrounded by a large
group of religious women dressed in a habit she had never
seen before. An inner voice told her that these would be her
daughters and that she would begin an institute for the
Christian education of young girls. She and a rich young
woman founded the Sisters of Notre Dame de Namur. At
Amiens, the two women and a few companions began living
a religious life in 1803. In 1804, Julie was miraculously
cured of her illness and walked for the first time in twentytwo years. In 1805, Julie and three companions made their
profession and took their final vows. She was elected as
Mother General of the young Congregation. In 1815,
Mother taxed her ever poor health by nursing the wounded
and feeding the starving left from the battle of Waterloo.
For the last three months of her life, she again suffered
much. She died peacefully on April 8, 1816 at 64 years of
age. Julie was beatified on May 13, 1906, and was
canonized by Pope Paul VI in 1969. Her feast day is April
8th.
PALM SUNDAY
Reading, Isaiah 50,4-7., Psalms, 22(21),8-9.17-18a.1920.23-24., Philippians 2,6-11., Luke 22,14-71.23,1-56.

RECEIVABLES/RECEITAS: . MAR. 24- 30, 2019
Sunday Collect/Colecta do Domingo
Building Fund
Collection/Colecta (Together We Serve)
Donations/Oferta
Hall Rental/Sala
Mass Intentions
Micellaneous
Advertisements
Weddings/Funerals
Total

$ 1,855.00
535.00
75.00
0.00
0.00
380.00
1,555.00
0.00
500.00
$ 4,400.00

Expenses/Despesas
Holy Cross November 2019)
$ 37.00
Program Support (monthly)
52.00
Direct Energy
129.26
Gifts and Flowers for Catechists
336.43
Total
$
554.69
Net Loss/Nagative
$ 3,845.31
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