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, 17 MAIO , 2020

Versão em português
LEITURA I ACTOS 8, 5-8.14-17

Naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade da
Samaria e começou a pregar o Messias àquela
gente. As multidões aderiam unanimemente às
palavras de Filipe, ao ouvi-las e ao ver os
milagres que fazia. De muitos possessos saíam
espíritos impuros, soltando enormes gritos, e
numerosos paralíticos e coxos foram curados. E
houve muita alegria naquela cidade. Quando os
Apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram
dizer que a Samaria recebera a palavra de Deus,
enviaram-lhes Pedro e João. Quando chegaram
lá, rezaram pelos samaritanos, para que
recebessem o Espírito Santo, que ainda não tinha
descido sobre eles: só estavam baptizados em
nome do Senhor Jesus. Então impunham-lhes as
mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Palavra
do Senhor.
EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
SEGUNDO S. JOÃO 14, 15-21

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
«Se Me amardes, guardareis os meus
mandamentos. E Eu pedirei ao Pai, que vos dará
outro Paráclito, para estar sempre convosco: Ele
é o Espírito da verdade, que o mundo não pode
receber, porque não O vê nem O conhece, mas
que vós conheceis, porque habita convosco e está
em vós. Não vos deixarei órfãos: voltarei para
junto de vós. Daqui a pouco o mundo já não Me
verá, mas vós ver-Me-eis, porque Eu vivo e vós
vivereis. Nesse dia reconhecereis que Eu estou no
Pai e que vós estais em Mim e Eu em vós. Se

alguém aceita os meus mandamentos e os
cumpre, esse realmente Me ama. E quem Me ama
será amado por meu Pai e Eu amá-lo-ei e
manifestar-Me-ei a ele». Palavra da salvação.
Voz do Pastor
Queridos irmãos, muitos perguntam quando
acontecerá a reabertura das Igrejas aqui em
Edmonton. Para essa pergunta, ainda não temos
respostas. Por enquanto, tudo permanece no
mesmo. Temos visto os esforços do governo em
frear a dispersão do vírus. Parece que está dando
certo. Contudo, ainda não fui comunicado pela
Arquidiocese
sobre
qualquer
mudança.
Aguardemos, portanto, as informações do
Governo da nossa Província e da nossa
Arquidiocese quanto a isso.
Vamos continuar em oração na nossa Igreja
doméstica. Aproveitemos o tempo que temos
para aprendermos coisas novas, fazermos
atividades físicas, curtirmos nossa família e
cuidarmos da saúde. Lembre-se que todos os dias
às 10h temos a Missa com transmissão on-line na
nossa página no Facebook. Deus te abençoe!
O Papa na Audiência Geral: rezar é o
mistério mais íntimo de nós mesmos
"As emoções rezam, mas não se pode dizer que a
oração seja apenas emoção. A inteligência reza,
mas rezar não é apenas um ato intelectual. O
corpo reza, mas pode-se falar com Deus até
mesmo na mais grave invalidez. Portanto, é todo
o ser humano que reza, o seu “coração” reza",
disse Francisco em sua catequese. Na catequese

da Audiência Geral desta quarta-feira (13/05),
realizada na Biblioteca do Palácio Apostólico, por
causa da pandemia de coronavírus, o Papa
Francisco deu continuidade ao tema da oração,
iniciado na semana passada.
“A oração pertence a todos: aos homens de todas
as religiões, e provavelmente também àqueles
que não professam nenhuma”, disse Francisco,
reiterando que “a oração nasce no segredo de nós
mesmos, naquele lugar interior que muitas vezes
os autores espirituais costumam chamar de
“coração”.”
Portanto, rezar não é algo periférico em nós, não
é uma nossa faculdade secundária e marginal,
mas é o mistério mais íntimo de nós mesmos. É
esse mistério que reza. As emoções rezam, mas
não se pode dizer que a oração seja apenas
emoção. A inteligência reza, mas rezar não é
apenas um ato intelectual. O corpo reza, mas
pode-se falar com Deus até mesmo na mais grave
invalidez. Portanto, é todo o ser humano que
reza, se o seu “coração” reza.
Segundo o Papa, “a oração é um impulso, é uma
invocação que vai além de nós mesmos: algo que
nasce no íntimo de nossa pessoa e se estende,
porque sente a saudade de um encontro.
Devemos sublinhar isso: sente a saudade de um
encontro, aquela saudade que é mais que uma
necessidade, mais que uma necessidade; é uma
estrada, a saudade de um encontro.
“A oração é a voz de um “eu” que tateia,
que procede tateando, procurando um
“Tu”. O encontro entre o “eu” e o “Tu” não
pode ser feito com calculadoras. É um
encontro humano e se procede tateando,
muitas vezes, para encontrar o “Tu” que o
meu “eu” procura”.”
“O Pontífice frisou que o “cristianismo baniu da
ligação com Deus toda relação “feudal”. No
patrimônio de nossa fé, não há expressões como
‘submissão’, ‘escravidão’ ou ‘vassalagem’; mas
palavras como ‘aliança’, ‘amizade’, ‘promessa’,
‘comunhão’, ‘proximidade'.”
Deus é o amigo, o aliado, o esposo. Na
oração, se estabelece uma relação de confidência
com Ele, tanto é verdade que, no “Pai-Nosso”,
Jesus nos ensinou a fazer uma série de pedidos a
Deus. Podemos pedir a Deus tudo, explicar tudo,
contar tudo. Não importa se na relação com Deus
sentimos que somos falhos: não somos bons
amigos, não somos filhos agradecidos, não somos
esposos fiéis. Ele continua nos querendo bem.

“É o que Jesus demonstra definitivamente na
Última Ceia, quando diz: “Este cálice é a nova
aliança do meu sangue, que é derramado por
vocês.” Nesse gesto, Jesus antecipa o mistério da
cruz no cenáculo. Deus é um aliado fiel: se os
homens deixam de amar, Ele continua a amá-lo,
mesmo que o amor o leve ao Calvário. Deus está
sempre perto da porta do nosso coração. Espera.
Espera que abramos a porta a ele. E às vezes bate,
no coração; mas não é um invasor: espera. A
paciência de Deus conosco: é a paciência de um
pai, de alguém que nos ama muito. Eu diria que é
a paciência de um pai e uma mãe, todos juntos.
Sempre perto do nosso coração, e quando ele
bate, o faz com ternura e com muito amor”, frisou
Francisco.
Papa concluiu sua catequese, pedindo-nos para
tentar rezar assim, “entrando no mistério da
Aliança. A colocar-nos através da oração nos
braços misericordiosos de Deus, sentir-nos
envolvidos nesse mistério de felicidade que é a
vida trinitária, a sentir-nos convidados que não
mereciam tanta honra e a repetir a Deus, no
estupor da oração: é possível que Tu apenas
conheces o amor? Conhece somente o amor e não
ódio? Esse é o Deus ao qual nos dirigimos. Este é
o
núcleo incandescente de toda oração cristã”.
OO
ENGLISH VERSION:
FIRST READING ACTS 8.5-8, 14-17
In those days: Philip went down to the city of
Samaria and proclaimed the Christ to them. The
crowds with one accord listened eagerly to what
was said by Philip, hearing and seeing the signs
that he did, for unclean spirits, crying with loud
shrieks, came out of many who were possessed;
and many others who were paralysed or lame
were cured. So there was great joy in that city.
Now when the Apostles at Jerusalem heard that
Samaria had accepted the word of God, they sent
Peter and John to them. The two went down and
prayed for them that they might receive the Holy
Spirit; (for as yet the Spirit had not come upon
any of them; they had only been baptized in the
name of the Lord Jesus). Then Peter and John
laid their hands on them, and they received the
Holy Spirit. The word of The Lord.
Holy Gospel St. John 14.15-21
Jesus said to his disciples: “If you love me, you
will keep my commandments. And I will ask the
Father, and he will give you another Advocate, to
be with you forever. This is the Spirit of truth,
whom the world cannot receive, because it

neither sees him nor knows him. You know him,
because he abides with you, and he will be in you.
“I will not leave you orphaned; I am coming to
you. In a little while the world will no longer see
me, but you will see me; because I live, you also
will live. On that day you will know that I am in
my Father, and you in me, and I in you.
“The one who has my commandments and keeps
them is the one who loves me; and the one who
loves me will be loved by my Father, and I will
love them and reveal myself to them.”
The Gospel of The Lord.
The voice of the Pastor
Dear brothers, many ask when the churches will
reopen here in Edmonton. For that question, we
still have no answers. For now, everything
remains the same. We have seen the
government's efforts to stop the spread of the
virus. It seems to be working. However, I have
not yet been notified by the Archdiocese of any
changes. Let us therefore wait for information
from the Government of our Province and our
Archdiocese on this matter.
We will continue to pray in our domestic Church.
Let us take the time we have to learn new things,
do physical activities, enjoy our family and take
care of our health. Remember that every day at
10am we have Mass with online transmission on
our Facebook page. God bless you!
Pope encourages devotion to Our Lady of
Fatima

During the General Audience, Pope Francis urges
the faithful to pray to Our Lady, reminding us
that 13 May is the feast of Our Lady of Fatima.
“Today we celebrate the liturgical memorial of
Our Lady of Fatima,” said Pope Francis in his
greetings to Polish-speaking listeners at the
weekly General Audience.“We turn our thoughts

to the apparitions and its message transmitted
throughout the world,” he added.
Pope Francis recalled the attack on the life of
Pope St. John Paul II. He pointed out that his
predecessor
experienced
“the
maternal
intervention of the Holy Virgin” in sparing his
life.
The Pope also said that Monday, 18 May, marks
the 100th anniversary of JPII’s birth. The Pope
said he will celebrate his morning Mass on the
altar over the Saint’s tomb in St. Peter’s Basilica.
“Let us thank God for giving us this saintly
Bishop of Rome,” he said, “and ask him to
help us: that he might help this Church of
Rome to convert and strive ahead.”
Pope Francis then went on to pray for peace in
the world, the end of the coronavirus pandemic,
and the spirit of penance and conversion for the
world through the intercession of Our Lady.
The Pope invited the Italian-speaking faithful to
have constant recourse to Our Lady’s help, so
that everyone might persevere in the love of God
and neighbour. He prayed especially for the
young, the elderly, the sick and the newlyweds.
Invitation to pray the Rosary
In his greetings to the Portuguese-speaking
faithful, Pope Francisurged Catholics to try to live
out this month of May with a more intense and
faithful daily prayer. He reminds us that the
prayer of the Rosary is one of the desires
repeatedly expressed by the Madonna at Fatima.
“Under her protection, the pains and afflictions
of life will be more bearable,” he said.
Love of neighbour
Addressing the German-speaking faithful, Pope
Francis reminded us that the many examples of
the love of God for us are a “strong invitation to
love all the people we meet,” especially in this
time of social-distancing due to Covid-19. He
prayed that the Holy Spirit might fill us with
charity and joy.

Our Lady of Fatima
Between May and October 1917, Our Lady
appeared several times to three Portuguese
children – Francisco and Jacinta Marto, and
their cousin, Lucia dos Santos, in a cove near
Fatima, in Portugal. In those apparitions, Our

Lady asked the children to pray the Rosary for
the world and for the conversion of sinners.
Pope St. John Paul II visited Fatima three times
– in 1982, 1991 and 2000. During his 2000 visit,
he beatified Jacinta and Francisco. The liturgical
memorial of Our Lady of Fatima is celebrated on
13 May annually.

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 16th - St. Fidouls
May 17th –St. Paschal Baylon
May 18th –St. Pope John I
May 19th –St. Celestine
May 20th – St. Hilary
May 21st – St. Mateo Correa Magallanes
May 22nd – St. Rita
St. of the week
St.
Mateo
Correa
Magallanes As a parish priest,
Father
Mateo
Correa
Magallanes, of Tepechitlan,
Mexico, administered First
Holy Communion to a youth
who years later was to become a
martyr, Blessed Miguel Pro. As
it happened, Father Correa
himself was to die for the faith in the same year
as his communicant. In 1927, during the Mexican
government's continuing persecution of the
Catholic Church, Father Correa was arrested by
soldiers as he was bringing Viaticum to an
invalid. Immediately the priest consumed the
Host he was carrying to save it from desecration.
After spending several days in custody, Father

Correa was asked by a military officer, General
Eulogio Ortiz, to hear the confessions of some
imprisoned members of an insurgency
movement, the Cristeros. The devoted priest did
not decline this opportunity to administer the
sacrament. But afterward, General Ortiz
demanded of Father Correa, under pain of death,
that he reveal the contents of the confessions.
Father Correa refused, answering, "But don't you
know, general, that a priest must guard the secret
of confession? I am ready to die." He was shot to
death on February 6, 1927.
Grace of the week
Leader: Lord Jesus, we thank you for your Word.
You are present with those who love you and keep
your commandments. (John 14:15-23)
All: May we love you more perfectly.
OR
Leader: Lord Jesus, we thank you for your
Word. You do not abandon us, but you have sent
the Spirit of Truth to be among us. (John 14:16-18)
All: We embrace the guidance of your Spirit, Lord.
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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