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 V DA PÁSCOA ,ANO A, 10 MAIO , 2020

Versão em português
LEITURA I ACTOS 6,1-7

Naqueles dias, aumentando o número dos
discípulos, os helenistas começaram a murmurar
contra os hebreus, porque no serviço diário não
se fazia caso das suas viúvas. Então os Doze
convocaram a assembleia dos discípulos e
disseram: «Não convém que deixemos de pregar
a palavra de Deus, para servirmos às mesas.
Escolhei entre vós, irmãos, sete homens de boa
reputação, cheios do Espírito Santo e de
sabedoria, para lhes confiarmos esse cargo.
Quanto a nós, vamos dedicar-nos totalmente à
oração e ao ministério da palavra». A proposta
agradou a toda a assembleia; e escolheram
Estêvão, homem cheio de fé e do Espírito Santo,
Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e
Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaramnos aos Apóstolos e estes oraram e impuseram as
mãos sobre eles. A palavra de Deus ia-se
divulgando cada vez mais; o número dos
discípulos aumentava consideravelmente em
Jerusalém e obedecia à fé também grande
número de sacerdotes. Palavra do Senhor.
EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
SEGUNDO JO 14, 1-12

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
«Não se perturbe o vosso coração. Se acreditais
em Deus, acreditai também em Mim. Em casa de
meu Pai há muitas moradas; se assim não fosse,
Eu vos teria dito que vou preparar-vos um lugar?
Quando Eu for preparar-vos um lugar, virei
novamente para vos levar comigo, para que, onde

Eu estou, estejais vós também. Para onde Eu vou,
conheceis o caminho». Disse-Lhe Tomé:
«Senhor, não sabemos para onde vais: como
podemos conhecer o caminho?». Respondeu-lhe
Jesus: «Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vai ao Pai senão por Mim. Se Me
conhecêsseis, conheceríeis também o meu Pai.
Mas desde agora já O conheceis e já O vistes».
Disse-Lhe Filipe: «Senhor, mostra-nos o Pai e
isto nos basta». Respondeu-lhe Jesus: «Há tanto
tempo que estou convosco e não Me conheces,
Filipe? Quem Me vê, vê o Pai. Como podes tu
dizer: ‘Mostra-nos o Pai’? Não acreditas que Eu
estou no Pai e o Pai está em Mim? As palavras
que Eu vos digo, não as digo por Mim próprio;
mas é o Pai, permanecendo em Mim, que faz as
obras. Acreditai-Me: Eu estou no Pai e o Pai está
em Mim; acreditai ao menos pelas minhas obras.
Em verdade, em verdade vos digo: quem acredita
em Mim fará também as obras que Eu faço e fará
obras ainda maiores, porque Eu vou para o Pai».
Palavra da salvação.
Voz do Pastor
Neste Domingo, vamos celebrar o Dia das
Mães. Quero aqui elevar a Deus um louvor e
agradecimento pelo dom da Maternidade.
Certamente, nele, experimentamos ainda que de
maneira frágil, o Amor de Deus. Parabéns a todas
as mamães! Deus abençoe vocês!
Neste dia 13 teremos a transmissão da Missa pelo
Facebook às 10 a.m.. Acompanhe da sua casa e
celebremos nossoa padroeira. A Festa Social e

religiosa com maior dignidade, faremos no final
de semana próximo ao dia 13 de Outubro. Um
excelente final de semana a todos.
Orações Mês de Maio

E porque assim sou Vosso, ó incomparável Mãe,
guardai-me e defendei-me como propriedade
vossa.
Lembrai-Vos que Vos pertenço, terna Mãe,
Senhora Nossa. Ah, guardai-me e defendei-me
como coisa própria Vossa.
Consagração ao Imaculado Coração de
Maria

Francisco e Jacinta
Jacinta e Francisco, Pastorinhos de Fátima,
queremos aprender convosco o caminho que nos
leva a uma vida de verdadeira união com
Jesus.Ensina-nos Jacinta, a amar os outros com
todo o nosso coração,a reconhecer neles o Amor
de Deus e a dar a vida para que nenhum se
perca.Ensina-nos a desejar tão intensamente
como tu a conversão dos pecadores,a começar
por cada um de nós.Ensina-nos, Francisco, o teu
enorme amor, fiel e silencioso, por Jesus.Faz-nos
desejar cada vez mais a sua companhia na oração
e identificar-noscom a dor do seu Coração ferido
pela ingratidão dos homens.Pastorinhos de
Fátima, pela vossa mão queremos entrar cada vez
mais no coração de Maria, nosso refúgio, que nos
há de conduzir até Deus. Amém.
Anjo
"Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos.
Peço-Vos perdão para os que não creem, não
adoram, não esperam e não Vos amam".
"Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo,
adoro-vos profundamente e ofereço-vos o
preciosíssimo Corpo, Sangue, Alma e Divindade
de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários
da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e
indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. E
pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo
Coração e do Coração Imaculado de Maria, peçoVos a conversão dos pobres pecadores".
Consagração a Nossa Senhora
Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço
todo a Vós, e em prova da minha devoção para
convosco, Vos consagro neste dia e para sempre,
os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o
meu coração e inteiramente todo o meu ser.

Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao
Vosso Coração Imaculado nos consagramos, em
ato de entrega total ao Senhor. Por Vós seremos
levados a Cristo. Por Ele e com Ele seremos
levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e
faremos tudo para que o mundo creia que Jesus
Cristo é o Enviado do Pai. Com Ele queremos
levar o Amor e a Salvação até aos confins do
mundo. Sob a proteção do Vosso Coração
Imaculado seremos um só povo com Cristo.
Seremos testemunhas da Sua ressurreição. Por
Ele seremos levados ao Pai, para glória da
Santíssima Trindade, a Quem adoramos,
louvamos e bendizemos. Amém.
OO

ENGLISH VERSION:
FIRST READING ACTS 6.1-7
Now during those days, when the disciples were
increasing in number, the Hellenists complained
against the Hebrews because their widows were
being neglected in the daily distribution of food.
And the twelve called together the whole
community of the disciples and said, “It is not
right that we should neglect the word of God in
order to wait on tables. Therefore, brothers,
select from among yourselves seven men of good
standing, full of the Spirit and of wisdom, whom
we may appoint to this task, while we, for our
part, will devote ourselves to prayer and to
serving the word.”
What they said pleased the whole community,
and they chose Stephen, a man full of faith and
the Holy Spirit, together with Philip, Prochorus,
Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicolaus, a
convert of Antioch. They had these men stand
before the Apostles, who prayed and laid their
hands on them.
The word of God continued to spread; the
number of the disciples increased greatly in
Jerusalem, and a great many of the priests
became obedient to the faith. The word of The
Lord.

Holy Gospel John 14.1-12
Jesus said to his disciples: “Do not let your hearts
be troubled. Believe in God, believe also in me. In
my Father’s house there are many dwelling
places. If it were not so, would I have told you
that I go to prepare a place for you? And if I go
and prepare a place for you, I will come again and
will take you to myself, so that where I am, there
you may be also. And you know the way to the
place where I am going.”
Thomas said to him, “Lord, we do not know
where you are going. How can we know the way?”
Jesus said to him, “I am the way, and the truth,
and the life. No one comes to the Father except
through me. If you know me, you will know my
Father also. From now on you do know him and
have seen him.”
Philip said to him, “Lord, show us the Father, and
we will be satisfied.” Jesus said to him, “Have I
been with you all this time, Philip, and you still
do not know me? Whoever has seen me has seen
the Father. How can you say, ‘Show us the
Father’? Do you not believe that I am in the
Father and the Father is in me? The words that I
say to you I do not speak on my own; but the
Father who dwells in me does his works. Believe
me that I am in the Father and the Father is in
me; but if you do not, then believe me because of
the works themselves. Very truly, I tell you, the
one who believes in me will also do the works
that I do and, in fact, will do greater works than
these, because I am going to the Father.”
The Gospel of The Lord.
The voice of the Pastor
This Sunday, we will celebrate Mother's Day.
Here I want to raise a praise and thanks to God
for the gift of Motherhood. Certainly, in it, we
experience, albeit in a fragile way, the Love of
God. Congratulations to all moms! God bless you!
On this 13th, we will have the Mass broadcast on
Facebook at 10 a.m.. Follow it from your home
and we are going to celebrate our Lady of Fatima.
The Social and Religious Fest with greater
dignity, we will have on the weekend close to the
13th of October. An excellent weekend for
everyone.
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.
Saints of the Week
May 9th –St. John of Chalons
May 10th –St. Peter Van
May 11th –St. Walter
May 12th –St. Dominic de la Calzada
May 13th – St. Glyceria
May 14th – St. Just
May 15th – St. Bertha
Grace of the week
Leader: Lord
Jesus, we thank
you for your OR
Word. You have
gone to prepare
a place for those
who love you.
(John 14:1-5)
All: Lord,
we
desire to be with
you.

Leader: Lord
Jesus, we thank
you for your
Word. You have
revealed
the
Father to us
through
your
deeds.
(John
14:6-12)
All: Lord,
thank you for
your perfect life.

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.
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