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. Sérgio Luiz Mafra Santos
Web site: https://ourladyoffatima.caedm.ca
Email: olfchurch@shaw.ca
HORÁRIO DAS MISSAS:
Terça-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 9:00 hs às 17:00 hs.
Confissões: Após as Missas ou com hora marcada no ofício
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.

Aluguer da Sala (Hall rentals for church events) - Mariano Dâmaso 780- 474-5130 Office for others
events-780 474 2805
Decoração da Igreja para Casamentos (Church Decorations for Weddings) – Fátima Brinco 780-479-3182
DOMINGO III DA QUARESMA, ANO A, 15 DE MARÇO, 2020

Versão em português
LEITURA I EX 17, 3-7

Naqueles dias, o povo israelita, atormentado pela
sede, começou a altercar com Moisés, dizendo:
«Porque nos tiraste do Egipto? Para nos deixares
morrer à sede, a nós, aos nossos filhos e aos
nossos rebanhos?». Então Moisés clamou ao
Senhor, dizendo: «Que hei-de fazer a este povo?
Pouco falta para me apedrejarem». O Senhor
respondeu a Moisés: «Passa para a frente do
povo e leva contigo alguns anciãos de Israel.
Toma na mão a vara com que fustigaste o Rio e
põe-te a caminho. Eu estarei diante de ti, sobre o
rochedo, no monte Horeb. Baterás no rochedo e
dele sairá água; então o povo poderá beber».
Moisés assim fez à vista dos anciãos de Israel. E
chamou àquele lugar Massa e Meriba, por causa
da altercação dos filhos de Israel e por terem
tentado o Senhor, ao dizerem: «O Senhor está ou
não no meio de nós?». Palavra do Senhor.
EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
SEGUNDO S. MATEUS JO 4, 5-42

Naquele tempo, chegou Jesus a uma cidade da
Samaria, chamada Sicar, junto da propriedade
que Jacob tinha dado a seu filho José, onde
estava o poço de Jacob. Jesus, cansado da
caminhada, sentou-Se à beira do poço. Era por
volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria
para tirar água. Disse-lhe Jesus: «Dá-Me de
beber». Os discípulos tinham ido à cidade
comprar
alimentos.
Respondeu-Lhe
a
samaritana: «Como é que Tu, sendo judeu, me
pedes de beber, sendo eu samaritana?». De facto,

os judeus não se dão com os samaritanos. Disselhe Jesus: «Se conhecesses o dom de Deus e
quem é Aquele que te diz: ‘Dá-Me de beber’, tu é
que Lhe pedirias e Ele te daria água viva».
Respondeu-Lhe a mulher: «Senhor, Tu nem
sequer tens um balde, e o poço é fundo: donde Te
vem a água viva? Serás Tu maior do que o nosso
pai Jacob, que nos deu este poço, do qual ele
mesmo bebeu, com os seus filhos e os seus
rebanhos?». Disse-Lhe Jesus: «Todo aquele que
bebe desta água voltará a ter sede. Mas aquele
que beber da água que Eu lhe der nunca mais
terá sede: a água que Eu lhe der tornar-se-á nele
uma nascente que jorra para a vida eterna».
«Senhor, – suplicou a mulher – dá-me dessa
água, para que eu não sinta mais sede e não
tenha de vir aqui buscá-la». Disse-lhe Jesus: «Vai
chamar o teu marido e volta aqui». Respondeulhe a mulher: «Não tenho marido». Jesus
replicou: «Disseste bem que não tens marido,
pois tiveste cinco e aquele que tens agora não é
teu marido. Neste ponto falaste verdade». Disselhe a mulher: «Senhor, vejo que és profeta. Os
nossos antepassados adoraram neste monte, e
vós dizeis que é em Jerusalém que se deve
adorar». Disse-lhe Jesus: «Mulher, acredita em
Mim: Vai chegar a hora em que nem neste monte
nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o
que não conheceis; nós adoramos o que
conhecemos, porque a salvação vem dos judeus.
Mas vai chegar a hora – e já chegou – em que os
verdadeiros adoradores hão-de adorar o Pai em

espírito e verdade, pois são esses os adoradores
que o Pai deseja. Deus é espírito e os seus
adoradores devem adorá-l’O em espírito e
verdade». Disse-Lhe a mulher: «Eu sei que há-de
vir o Messias, isto é, Aquele que chamam Cristo.
Quando vier, há-de anunciar-nos todas as
coisas». Respondeu-lhe Jesus: «Sou Eu, que
estou a falar contigo». Nisto, chegaram os
discípulos e ficaram admirados por Ele estar a
falar com aquela mulher, mas nenhum deles Lhe
perguntou: «Que pretendes? », ou então:
«Porque falas com ela?». A mulher deixou a
bilha, correu à cidade e falou a todos: «Vinde ver
um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não
será Ele o Messias?». Eles saíram da cidade e
vieram ter com Jesus. Entretanto, os discípulos
insistiam com Ele, dizendo: «Mestre, come». Mas
Ele respondeu-lhes: «Eu tenho um alimento para
comer que vós não conheceis». Os discípulos
perguntavam uns aos outros: «Porventura
alguém Lhe trouxe de comer?». Disse-lhes Jesus:
«O meu alimento é fazer a vontade d’Aquele que
Me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós
que dentro de quatro meses chegará o tempo da
colheita? Pois bem, Eu digo-vos: Erguei os olhos
e vede os campos, que já estão loiros para a ceifa.
Já o ceifeiro recebe o salário e recolhe o fruto
para a vida eterna e, deste modo, se alegra o
semeador juntamente com o ceifeiro. Nisto se
verifica o ditado: ‘Um é o que semeia e outro o
que ceifa’. Eu mandei-vos ceifar o que não
trabalhastes. Outros trabalharam e vós
aproveitais-vos do seu trabalho». Muitos
samaritanos daquela cidade acreditaram em
Jesus, por causa da palavra da mulher, que
testemunhava: «Ele disse-me tudo o que eu fiz».
Por isso os samaritanos, quando vieram ao
encontro de Jesus, pediram-Lhe que ficasse com
eles. E ficou lá dois dias. Ao ouvi-l’O, muitos
acreditaram e diziam à mulher: «Já não é por
causa das tuas palavras que acreditamos. Nós
próprios ouvimos e sabemos que Ele é realmente
o Salvador do mundo». Palavra da salvação.
L IMPEZA DA IGREJA

A limpeza da igreja está a cargo do grupo #2
A voz do Pastor
Meus irmãos, quero hoje apenas agradecer o
cuidado e o carinho de muitos irmãos nestes dias
em que estive doente. Obrigado por todo suporte
e solidariedade. Continuo me recuperando.
Agradeço também toda ajuda mensal no Projeto
da Festa da Malassada. Tem dado muito certo!
Lembro que toda essa ajuda é um extra e que

precisamos colaborar e ajudar as outras
Comissões e Impérios que trabalham em prol da
nossa Comunidade. Todos trabalhamos juntos!
Deus abençoe vocês!
Avisos

•

Confissões da Páscoa no dia 2 de Abril de
2020 entre as 18.30h e as 21h.
Tríduos de S. José
•
•
•
•

Dia 16 Março às 19h
Dia 17 Março às 19h
Dia 18 Março às
19h
Dia 19 Março missa
solene às 19h

OO

ENGLISH VERSION:
FIRST READING EXODUS 17.3-7
In the wilderness the people thirsted for water;
and the people complained against Moses and
said, “Why did you bring us out of Egypt, to kill
us and our children and livestock with thirst?” So
Moses cried out to the Lord, “What shall I do
with this people? They are almost ready to stone
me.” The Lord said to Moses, “Go on ahead of the
people, and take some of the elders of Israel with
you; take in your hand the staff with which you
struck the Nile, and go. I will be standing there in
front of you on the rock at Horeb. Strike the rock,
and water will come out of it, so that the people
may drink.” Moses did so, in the sight of the
elders of Israel. He called the place Massah and
Meribah, because the children of Israel
quarrelled and tested the Lord, saying, “Is the
Lord among us or not?” The word of the Lord.
HOLY GOSPEL SAINT JOHN 4.5-15, 19-26, 39A,
40-42
Jesus came to a Samaritan city called Sychar,
near the plot of ground that Jacob had given to
his son Joseph. Jacob’s well was there, and Jesus,

tired out by his journey, was sitting by the well. It
was about noon. A Samaritan woman came to
draw water, and Jesus said to her, “Give me a
drink.” (His disciples had gone to the city to buy
food.) The Samaritan woman said to him, “How
is it that you, a Jew, ask a drink of me, a woman
of Samaria?” (Jews do not share things in
common with Samaritans.) Jesus answered her,
“If you knew the gift of God, and who it is that is
saying to you, ‘Give me a drink,’ you would have
asked him, and he would have given you living
water.” The woman said to him, “Sir, you have no
bucket, and the well is deep. Where do you get
that living water? Are you greater than our father
Jacob, who gave us the well, and with his
children and his flocks drank from it?” Jesus said
to her, “Everyone who drinks of this water will be
thirsty again, but the one who drinks of the water
that I will give will never be thirsty. The water
that I will give him will become in him a spring of
water gushing up to eternal life.” The woman said
to him, “Sir, give me this water, so that I may
never be thirsty or have to keep coming here to
draw water.” “I see that you are a Prophet. Our
ancestors worshipped on this mountain, but you
say that the place where people must worship is
in Jerusalem.” Jesus said to her, “Woman,
believe me, the hour is coming when you will
worship the Father neither on this mountain nor
in Jerusalem. You worship what you do not
know; we worship what we know, for salvation is
from the Jews. But the hour is coming, and is
now here, when the true worshippers will
worship the Father in spirit and truth, for the
Father seeks such as these to worship him. God is
spirit, and those who worship him must worship
in spirit and truth.” The woman said to him, “I
know that the Messiah is coming” (who is called
the Christ). “When he comes, he will proclaim all
things to us.” Jesus said to her, “I am he, the one
who is speaking to you.” Many Samaritans from
that city believed in Jesus. So, when they [the
Samaritans] came to him, they asked him to stay
with them; and he stayed there two days. And
many more believed because of his word. They
said to the woman, “It is no longer because of
what you said that we believe, for we have heard
for ourselves, and we know that this is truly the
Saviour of the world.” Gospel of The Lord.
The voice of the Pastor
Dear brothers and Sisters, today I would like to
just thank you, all the care and affection of many
brothers, in these days in which I was sick. Thank
you for all the support and solidarity. I am still

recovering. I also thank you all, for the monthly
donation and participation in the Malassadas
Project. It is working really well! Remember, that
all this aid, is an extra and that we need to
collaborate and help the other committees and
empires that working on behalf of our
Community. All working together! God bless
you!"
Volunteers for Church Cleaning
Our Parish needs more volunteers to clean the
Church. We have currently 5 groups, with a small
number of volunteers. If you have the time,
please call the office in order to register and
support the maintenance. It will be very
appreciated.
New to Our Lady of Fatima Parish?
Wish to register? Please fill the registration from
near the entrance, and leave it on the Collection
basket during mass, or call the office 780-4742805, or email us: olfchurch@shaw.ca. You
will receive a donation envelopes box, with your
member number and we will record your donations
for Tax receipts.
WEEKLY ADVERTISEMENT ON THE
BULETTIN
Do you wish/need to advertise for a week or more
here in the bulletin? From now on it will be
possible. Please contact the Church office at 780
4742805 for more details.
Church News
• Easter confission April 1st between 6.30
pm and 9 pm.
Malassadas Project
We want to thank you
everyone, who had
volunteered and
attended the Malassadas
Feast and contributed for
the Donation Box. The
total raised in the month
of February and the Feast is $ 8,595.25! God
Bless you all!
RECEIVABLES/RECEITAS: MARCH 7 – MARCH 13
2020
Total

$2,151.00

Expenses/Despesas
Total
$ 714.82
Total
Gain / Positive
$1,436.18
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