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 IV DA PÁSCOA ,ANO A, 26 ABRIL , 2020

Versão em português
LEITURA I ACTOS 2, 14A.36-41

No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os onze
Apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo: «Saiba
com absoluta certeza toda a casa de Israel que
Deus fez Senhor e Messias esse Jesus que vós
crucificastes». Ouvindo isto, sentiram todos o
coração trespassado e perguntaram a Pedro e aos
outros Apóstolos: «Que havemos de fazer,
irmãos?». Pedro respondeu-lhes: «Convertei-vos
e peça cada um de vós o Baptismo em nome de
Jesus Cristo, para vos serem perdoados os
pecados. Recebereis então o dom do Espírito
Santo, porque a promessa desse dom é para vós,
para os vossos filhos e para quantos, de longe,
ouvirem o apelo do Senhor nosso Deus». E com
muitas outras palavras os persuadia e exortava,
dizendo: «Salvai-vos desta geração perversa». Os
que aceitaram as palavras de Pedro receberam o
Baptismo e naquele dia juntaram-se aos
discípulos cerca de três mil pessoas. Palavra do
Senhor.
EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
SEGUNDO S. JO 10, 1-10

Naquele tempo, disse Jesus: «Em verdade, em
verdade vos digo: Aquele que não entra no
aprisco das ovelhas pela porta, mas entra por
outro lado, é ladrão e salteador. Mas aquele que
entra pela porta é o pastor das ovelhas. O
porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas conhecem a
sua voz. Ele chama cada uma delas pelo seu nome
e leva-as para fora. Depois de ter feito sair todas
as que lhe pertencem, caminha à sua frente e as

ovelhas seguem-no, porque conhecem a sua voz.
Se for um estranho, não o seguem, mas fogem
dele, porque não conhecem a voz dos estranhos».
Jesus apresentou-lhes esta comparação, mas eles
não compreenderam o que queria dizer. Jesus
continuou: «Em verdade, em verdade vos digo:
Eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que vieram
antes de Mim são ladrões e salteadores, mas as
ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem
entrar por Mim será salvo: é como a ovelha que
entra e sai do aprisco e encontra pastagem. O
ladrão não vem senão para roubar, matar e
destruir. Eu vim para que as minhas ovelhas
tenham vida e a tenham em abundância».
Palavra da salvação.
Voz do Pastor
Queridos irmãos, o ponto mais alto da Palavra de
Deus, para este domingo, encontra-se no texto do
Evangelho de São João 10, 9-10: “Eu sou a porta.
Quem entrar por Mim será salvo: é como a ovelha
que entra e sai do aprisco e encontra pastagem. O
ladrão não vem senão para roubar, matar e
destruir. Eu vim para que as minhas ovelhas
tenham vida e a tenham em abundância”.
Jesus é a Porta do Aprisco pela qual todos nós
devemos passar. E tenhamos certeza, a porta
continua estreita. Pense nisso!
Aproveitemos também neste dia para rezarmos
pelas vocações sacerdotais, para que o Senhor
suscite santas vocações ao sacerdócio. Oremos e
colaboremos sempre com aqueles que são
chamados a pastorear o rebanho de Deus. E

claro, não deixe de rezar por mim para que
cumpra a minha missão com fidelidade a
Vontade de Deus e da sua Igreja. Deus te
abençoe!
Mês de Maio
Oração 1:
Ó Maria,
Vós sempre
resplandeceis sobre o
nosso caminho
como um sinal de
salvação e de esperança.
Confiamo-nos a Vós, Saúde dos Enfermos,
que permanecestes, junto da cruz, associada ao
sofrimento de Jesus,
mantendo firme a vossa fé.Vós, Salvação do Povo
Romano,
sabeis do que precisamos
e temos a certeza de que no-lo providenciareis
para que, como em Caná da Galileia,
possa voltar a alegria e a festa
depois desta provação.Ajudai-nos, Mãe do Divino
Amor,
a conformar-nos com a vontade do Pai
e a fazer aquilo que nos disser Jesus,
que assumiu sobre Si as nossas enfermidades
e carregou as nossas dores
para nos levar, através da cruz,
à alegria da ressurreição. Amém.À vossa
proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus;
não desprezeis as nossas súplicas na hora da
prova
mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem
gloriosa e bendita.
Oração 2:
«À vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de
Deus».
Na dramática situação atual, carregada de
sofrimentos e angústias que oprimem o mundo
inteiro, recorremos a Vós, Mãe de Deus e nossa
Mãe, refugiando-nos sob a vossa
proteção.Ó Virgem Maria, volvei para nós os
vossos olhos misericordiosos nesta pandemia do
coronavírus e confortai a quantos se sentem
perdidos e choram pelos seus familiares mortos
e, por vezes, sepultados duma maneira que fere a
alma. Sustentai aqueles que estão angustiados
por pessoas enfermas de quem não se podem
aproximar, para impedir o contágio. Infundi
confiança em quem vive ansioso com o futuro

incerto e as consequências sobre a economia e o
trabalho.Mãe de Deus e nossa Mãe, alcançai-nos
de Deus, Pai de misericórdia, que esta dura prova
termine e volte um horizonte de esperança e paz.
Como em Caná, intervinde junto do vosso Divino
Filho, pedindo-Lhe que conforte as famílias dos
doentes e das vítimas e abra o seu coração à
confiança.Protegei os médicos, os enfermeiros, os
agentes de saúde, os voluntários que, neste
período de emergência, estão na vanguarda
arriscando a própria vida para salvar outras
vidas. Acompanhai a sua fadiga heroica e dai-lhes
força, bondade e saúde.Permanecei junto
daqueles que assistem noite e dia os doentes, e
dos sacerdotes que procuram ajudar e apoiar a
todos, com solicitude pastoral e dedicação
evangélica.Virgem Santa, iluminai as mentes dos
homens e mulheres de ciência, a fim de
encontrarem as soluções justas para vencer este
vírus.Assisti os Responsáveis das nações, para
que atuem com sabedoria, solicitude e
generosidade, socorrendo aqueles que não têm o
necessário para viver, programando soluções
sociais e econômicas com clarividência e espírito
de solidariedade.Maria Santíssima tocai as
consciências para que as somas enormes usadas
para aumentar e aperfeiçoar os armamentos
sejam, antes, destinadas a promover estudos
adequados para prevenir catástrofes do gênero
no futuro.Mãe amadíssima, fazei crescer no
mundo o sentido de pertença a uma única grande
família, na certeza do vínculo que une a todos,
para acudirmos, com espírito fraterno e solidário,
a tanta pobreza e inúmeras situações de miséria.
Encorajai a firmeza na fé, a perseverança
noserviço, a constância na oração.
Ó Maria, Consoladora dos aflitos, abraçai todos
os vossos filhos atribulados e alcançai-nos a graça
que Deus intervenha com a sua mão omnipotente
para nos libertar desta terrível epidemia, de
modo que a vida possa retomar com serenidade o
seu curso normal.Confiamo-nos a Vós, que
resplandeceis sobre o nosso caminho como sinal
de salvação e de esperança, ó clemente, ó
piedosa, ó doce Virgem Maria. Amém.

OO

ENGLISH VERSION:
FIRST READING ACTS 2.14A, 36B-41
When the day of Pentecost had come, Peter,
standing with the eleven, raised his voice and
addressed the crowd. “Let the entire house of
Israel know with certainty that God has made
him both Lord and Christ, this Jesus whom you
crucified.”
Now when the people heard this, they were cut to
the heart and said to Peter and to the other
Apostles, “Brothers, what should we do?” Peter
said to them, “Repent, and be baptized every one
of you in the name of Jesus Christ so that your
sins may be forgiven; and you will receive the gift
of the Holy Spirit. For the promise is for you, for
your children, and for all who are far away,
everyone whom the Lord our God calls to him.”
And he testified with many other arguments and
exhorted them, saying, “Save yourselves from this
corrupt generation.” So those who welcomed his
message were baptized, and that day were added
about three thousand souls. The word of The
Lord.
Holy Gospel John 10.1-10
Jesus said: “Very truly, I tell you, anyone who
does not enter the sheepfold by the gate but
climbs in by another way is a thief and a bandit.
The one who enters by the gate is the shepherd of
the sheep. The gatekeeper opens the gate for him,
and the sheep hear his voice. He calls his own
sheep by name and leads them out. When he has
brought out all his own, he goes ahead of them,
and the sheep follow him because they know his
voice. They will not follow a stranger, but they
will run from him because they do not know the
voice of strangers.” Jesus used this figure of
speech with them, but they did not understand
what he was saying to them. So again, Jesus said
to them, “Very truly, I tell you, I am the gate for
the sheep. All who came before me are thieves
and bandits; but the sheep did not listen to them.
I am the gate. Whoever enters by me will be
saved, and will come in and go out and find
pasture. The thief comes only to steal and kill and
destroy. I came that they may have life, and have
it abundantly.” The Gospel of The Lord.
The voice of the Pastor
Dear brothers and Sisters, the highest point of
the Word of God for this Sunday is found in the
text of the Gospel of St. John 10, 9-10: “I am the
door. Whoever enters through Me will be saved:

it is like a sheep that enters and leaves the fold
and finds pasture. The thief comes only to steal,
kill and destroy. I came so that my sheep may
have life and have it in abundance”.
Jesus is the Gate of the Sheep through which we
must all pass. And let's be sure, the door is still
narrow. Think about it!
Let us also, take advantage of this day to pray for
priestly vocations, so that the Lord may raise up
Holy vocations to the priesthood. Let us pray and
collaborate always with those who are called to
shepherd the flock of God. And of course, be sure
to pray for me to fulfill my mission faithfully to
the Will of God and his Church. 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.
Saints of the Week
2nd

May
–St. Zoe
rd
May 3 –St. Philip
May 4th –St. Florian
May 5th –St. Brito
May 6th -St. Benedicta
May 7th - St. Flavius
May 8th – St. Victor Maurus
Grace of the week
Leader: Lord
Jesus, we thank
you for your
Word. You go
ahead of your
people, and they
know your
voice. (John
10:4)

OR

Leader: Lord
Jesus, we thank
you for your
Word. You are
the gate that
leads to
salvation and
abundant life.
(John 10:7-10)

All: We trust
you, Lord, and
we love you.

All: Lord,
teach us to
follow your
way.

Canada and US Bishops to reconsecrate
their nations to Mary
The Bishops of Canada and the United
States will join in prayer on 1 May to
reconsecrate their respective nations to the
Virgin Mary.
On Friday, May 1, the bishops of Canada and the
United States will be reconsecrating their
respective nations to the care and protection of the
Blessed Virgin Mary, in response to the coronavirus
pandemic. Both Bishops’ Conferences have
announced that their countries will be
reconsecrated to our Lady under the title “Mary,
Mother of the Church”.
Each year, during the month of May, the Church
seeks the special intercession of the Mother of God.
The Pope highlighted this in a letter that he sent to
all the faithful last Friday, calling for renewed
Marian devotion.
Pope encourages faithful to pray Rosary at home
In a letter to his brother Bishops, the President of
the United States Conference of Catholic Bishops
(USCCB), Archbishop Jose Gomez of Los Angeles,
wrote that “this year, we seek the assistance of Our
Lady all the more earnestly as we face together the
effects of the global pandemic”.
“Based on discussion with the leadership of the
Canadian Catholic Conference of Bishops, the
Executive Committee of the USCCB met and
affirmed the fitness of May 1, 2020, as an
opportunity for the bishops of the United States to
reconsecrate our nation to Our Lady and to do so
under the title, Mary, Mother of the Church,”
Archbishop Gomez said, adding that they would be
doing so “on the same day that our brother bishops
to the north consecrate Canada under the same
title.”
“This will give the Church the occasion to pray for
Our Lady’s continued protection of the vulnerable,
healing of the unwell, and wisdom for those who
work to cure this terrible virus,” said Archbishop
Gomez.
The title “Mary, Mother of the Church” was given to
the Blessed Mother by Pope St. Paul VI at the
Second Vatican Council. In 2018, Pope Francis
added the feast of “Mary, Mother of the Church” to

the Church’s liturgical calendar, with the rank of a
memorial.
Shortly after this announcement, the bishops of
Italy announced that they would also be
reconsecrating their country to the protection of
the Virgin Mary, after having received over 300
letters asking them to do so.

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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