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 2804
Decoração da Igreja para Casamentos (Church Decorations for Weddings) – Fátima Brinco 780-479-3182
DOMINGO XV DO TEMPO COMUM ,ANO A, 12 DE JULHO , 2020

Versão em português
LEITURA I IS 55, 10-11

Eis o que diz o Senhor: «Assim como a chuva e a
neve que descem do céu não voltam para lá sem
terem regado a terra, sem a terem fecundado e
feito produzir, para que dê a semente ao
semeador e o pão para comer, assim a palavra
que sai da minha boca não volta sem ter
produzido o seu efeito, sem ter cumprido a minha
vontade, sem ter realizado a sua missão».
Palavra do Senhor.
EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
SEGUNDO S. MT 13, 1-23

Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-Se à
beira-mar. Reuniu-se à sua volta tão grande
multidão que teve de subir para um barco e
sentar-Se, enquanto a multidão ficava na
margem. Disse muitas coisas em parábolas,
nestes termos: «Saiu o semeador a semear.
Quando semeava, caíram algumas sementes ao
longo do caminho: vieram as aves e comeramnas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde
não havia muita terra, e logo nasceram, porque a
terra era pouco profunda; mas depois de nascer o
sol, queimaram-se e secaram, por não terem raiz.
Outras caíram entre espinhos e os espinhos
cresceram e afogaram-nas. Outras caíram em boa
terra e deram fruto: umas, cem; outras, sessenta;
outras, trinta por um. Quem tem ouvidos, oiça».
Os discípulos aproximaram-se de Jesus e
disseram-Lhe:
«Porque
lhes
falas
em
parábolas?». Jesus respondeu: «Porque a vós é
dado conhecer os mistérios do reino dos Céus,

mas a eles não. Pois àquele que tem dar-se-á e
terá em abundância; mas àquele que não tem, até
o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que
lhes falo em parábolas, porque vêem sem ver e
ouvem sem ouvir nem entender. Neles se cumpre
a profecia de Isaías que diz: ‘Ouvindo ouvireis,
mas sem compreender; olhando olhareis, mas
sem ver. Porque o coração deste povo tornou-se
duro: endureceram os seus ouvidos e fecharam os
seus olhos, para não acontecer que, vendo com os
olhos e ouvindo com os ouvidos e
compreendendo com o coração, se convertam e
Eu os cure’. Quanto a vós, felizes os vossos olhos
porque vêem e os vossos ouvidos porque ouvem!
Em verdade vos digo: muitos profetas e justos
desejaram ver o que vós vedes e não viram e
ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai,
então, o que significa a parábola do semeador:
Quando um homem ouve a palavra do reino e
não a compreende, vem o Maligno e arrebata o
que foi semeado no seu coração. Este é o que
recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele
que recebeu a semente em sítios pedregosos é o
que ouve a palavra e a acolhe de momento com
alegria, mas não tem raiz em si mesmo, porque é
inconstante, e, ao chegar a tribulação ou a
perseguição por causa da palavra, sucumbe logo.
Aquele que recebeu a semente entre espinhos é o
que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo
e a sedução da riqueza sufocam a palavra, que
assim não dá fruto. E aquele que recebeu a
palavra em boa terra é o que ouve a palavra e a

compreende. Esse dá fruto e produz ora cem, ora
sessenta, ora trinta por um». Palavra da
salvação.
A Voz do Pastor
Queridos irmãos, tudo bem?! Espero que todos
vocês estejam muito bem. Quero aqui agradecer a
todos os irmãos que tem nos ajudado e têm sido
generosos nesse tempo difícil que temos vivido
financeiramente, não somente a Igreja como um
todo que vive de doações e ofertas dos irmãos,
mas tantos estabelecimentos, lojas que
infelizmente tem fechado suas portas devido a
pandemia que estamos vivendo. Deixo aqui
registrado o meu muito obrigado a você que nos
ajudou no Almoço Paroquial. Deus lhe pague!
Penso que para o mês que vem possamos retomar
a Hora Santa na primeira quinta-feira do mês.
Irei consultar a Arquidiocese para isso em breve,
informarei a vocês. Muitos planos temos feito
para este ano que não foram possíveis de se
realizar, mas certamente, em breve, muita coisa
boa irá acontecer, afinal, temos um Deus que vai
a nossa frente, que cuida de mim e de você.
Neste 15º Domingo do Tempo Comum, vamos
ouvir Jesus falar sobre a parábola do Semeador.
A semente deve ser lançada à terra a mãos cheias.
O lavrador fá-lo confiadamente mesmo sabendo
de antemão que nem toda produzirá a 100% mas
apenas a 60% ou 30% na linguagem da parábola.
Precisamos de nos deixar evangelizar para
evangelizarmos. A evangelização passa sempre
pelo anúncio, pela celebração e pelo testemunho.
Evangelizar o mundo – da família, do ensino, do
trabalho, dos lazeres, da comunicação social, das
leis, da ciência e da técnica. Para ver estas
realidades com outros olhos, os olhos da fé, na
perspectiva dos valores cristãos.
Temos muito que esclarecer, que discernir e que
converter. Hoje toma-se difícil escutar a palavra
de Deus. Em oposição a esta multiplicam-se
outras palavras, as palavras dos homens que
põem a felicidade no ter e no prazer. E dá-se-lhe
mais atenção que à Palavra de Deus. Vem um
jornal, um político, vem um programa de TV, a
dizer o contrário daquilo que Cristo revelou e a
Igreja ensina e dão-lhe toda a autoridade.
É preciso evangelizar e, mais ainda, motivar as
pessoas. Dar-lhes ideias claras sobre Deus, a vida,
a graça, a religião, a liberdade, o casamento. E
depois dar-lhes razões positivas das obrigações e
das proibições que decorrem da aceitação das
verdades da fé. São Pedro di-lo doutra forma:
“estai sempre prontos para dar resposta a todo
aquele que vos perguntar acerca da esperança

que vos anima” (1 Pedro 3,15). Para que aquelas
obrigações não sejam olhadas como algo
enfadonho e sem interesse.
O preceito da missa dominical: é para honrar a
Deus, para participar, em assembleia, no
sacrifício redentor de Cristo. Rezar para quê?
Para ganhar amizade com Deus que é Pai, para O
ir conhecendo cada vez melhor. Porque não
podes ver aquele filme? Porque pode pôr em
perigo a tua pureza, porque te fará escravo do teu
corpo.
É preciso evangelizar. Sem desânimo. É longa a
conversão dos homens, distantes os seus
resultados, mas também aqui, uns semeiam e
outros colhem, Deus é que dá o incremento.
Tenha
uma semana abençoada! Deus te abençoe!
OO
ENGLISH VERSION:
FIRST READING ISAIAH 55.10-11
Thus says the Lord: “As the rain and the snow
come down from heaven, and do not return there
until they have watered the earth, making it bring
forth and sprout, giving seed to the sower and
bread to the one who eats, so shall my word be
that goes out from my mouth; it shall not return
to me empty, but it shall accomplish that which I
purpose, and succeed in the thing for which I
sent it.” The Gospel of The Lord.
Holy Gospel Matthew 13.1-9
Jesus went out of the house and sat beside the
sea. Such great crowds gathered around him that
he got into a boat and sat there, while the whole
crowd stood on the beach. And he told them
many things in parables.
“Listen! A sower went out to sow. And as he
sowed, some seeds fell on the path, and the birds
came and ate them up. Other seeds fell on rocky
ground, where they did not have much soil, and
they sprang up quickly, since they had no depth
of soil. But when the sun rose, they were
scorched; and since they had no root, they
withered away. Other seeds fell among thorns,
and the thorns grew up and choked them. Other
seeds fell on good soil and brought forth grain,
some a hundredfold, some sixty, some thirty. Let
anyone with ears listen!” Gospel of The Lord.
The voice of the Pastor
Dear brothers, how are you doing?! I hope you
are all doing very well. Here I want to thank all
the brothers who have helped us and have been
generous in this difficult time that we have lived

financially, not only the Church as a whole that
lives on donations and gifts from the brothers,
but so many establishments, stores that
unfortunately have closed their doors due to the
pandemic we are experiencing. I leave here my
thanks to you who helped us in the Parish Lunch.
God bless you!
I think that next month we can resume Holy
Hour on the first Thursday of the month. I will
consult the Archdiocese for this soon, I will
inform you. We have made many plans for this
year that were not possible to realize, but
certainly, soon, a lot of good things will happen,
after all, we have a God who is ahead of us, who
takes care of me and you.
On this 15th Sunday in Ordinary Time, we will
hear Jesus talk about the parable of the Sower.
The seed must be thrown to the ground with full
hands. The farmer does it confidently even
though he knows in advance that not all will
produce 100% but only 60% or 30% in the
language of the parable.
We need to let ourselves be evangelized in order
to evangelize. Evangelization always involves
proclamation,
celebration
and
witness.
Evangelize the world - family, education, work,
leisure, media, laws, science and technology. To
see these realities with different eyes, the eyes of
faith, from the perspective of Christian values.
We have much to clarify, to discern and to
convert. Today it is difficult to hear the word of
God. In opposition to this, other words are
multiplied, the words of men who put happiness
in having and in pleasure. And more attention is
paid to it than to the Word of God. A newspaper
comes, a politician comes, a TV show comes,
saying the opposite of what Christ has revealed
and the Church teaches and gives him all the
authority.
It is necessary to evangelize and, even more, to
motivate people. Give them clear ideas about
God, life, grace, religion, freedom, marriage. And
then give them positive reasons for the
obligations and prohibitions that arise from
accepting the truths of the faith. Saint Peter says
it in another way: “always be ready to answer
anyone who asks you about the hope that
animates you” (1 Peter 3,15). So that those
obligations are not seen as boring and
uninteresting.
The precept of Sunday Mass: it is to honor God,
to participate, in assembly, in Christ's redemptive
sacrifice. Pray for what? To gain friendship with
God who is Father, to get to know Him better and

better. Why can't you see that movie? Because it
can endanger your purity, because it will make
you a slave to your body.
It is necessary to evangelize. Without
discouragement. The conversion of men is long,
distant from their results, but here, too, some
sow and others reap, it is God who gives the
increase.
Have a blessed week! 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
Collectionbasket during mass, or call the office
780-474-2805,
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
10th

July
- St. Alexander
July 11th - St. Olga
July 12th- St. Veronica
July 13th- St. Silas
July 14th- St. Justus
July 15th - St. Benedict
July 16th - St. Valentine
Saint of the Week
St. Silas
One of the leaders of the
Church of Jerusalem,
Silas was sent with Paul
and Barnabas to Antioch
to
communicate the
decisions of the Council
of Jerusalem to the
Gentile community in
Syria. When Paul and
Barnabas quarreled over
John Mark, Silas was
chosen by Paul to
accompany him on his
second missionary journey to Syria, Cilicia, and
Macedonia. Silas was beaten and imprisoned
with Paul at Philippi, was involved with Paul in

the riot of Jews at Thessalonica that drove Paul
and Silas from the city to Beroea, remained at
Beroea with Timothy when Paul left, but rejoined
him at Corinth. The Silvanus mentioned with
Timothy by Paul and who helped him preach at
Corinth is believed to be the same as Silas, since
Silvanus is a Greek variant of the Semitic Silas.
Silvanus is also mentioned as the man through
whom Peter communicated and is considered by
some scholars to be the author of that epistle.
Tradition says he was the first bishop of Corinth
and that he died in Macedonia. His feast day is
July 13th.
Grace of the week

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.
LIMPEZA DA IGREJA
A limpeza da igreja está a cargo do grupo #2
Thank you for all volunteers
Volunteering will not make you a millionaire
money-wise, but it will make you a billionaire
blessings-wise.
By choosing to work for us without a fee, you
have proven that your time and talents are
priceless. Thanks for volunteering .

