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 XVII DO TEMPO COMUM ,ANO A, 26 DE JULHO , 2020

Versão em português
LEITURA I 1 REIS 3, 5.7-12

Naqueles dias, o Senhor apareceu em sonhos a
Salomão durante a noite e disse-lhe: «Pede o que
quiseres». Salomão respondeu: «Senhor, meu
Deus, Vós fizestes reinar o vosso servo em lugar
do meu pai David e eu sou muito novo e não sei
como proceder. Este vosso servo está no meio do
povo escolhido, um povo imenso, inumerável,
que não se pode contar nem calcular. Dai,
portanto, ao vosso servo um coração inteligente,
para governar o vosso povo, para saber distinguir
o bem do mal; pois, quem poderia governar este
vosso povo tão numeroso?». Agradou ao Senhor
esta súplica de Salomão e disse-lhe: «Porque foi
este o teu pedido, e já que não pediste longa vida,
nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas
sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o
teu desejo. Dou-te um coração sábio e
esclarecido, como nunca houve antes de ti nem
haverá depois de ti». Palavra do Senhor.
EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
SEGUNDO S. MT 13, 44-52

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
«O reino dos Céus é semelhante a um tesouro
escondido num campo. O homem que o
encontrou tornou a escondê-lo e ficou tão
contente que foi vender tudo quanto possuía e
comprou aquele campo. O reino dos Céus é
semelhante a um negociante que procura pérolas
preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, foi
vender tudo quanto possuía e comprou essa
pérola. O reino dos Céus é semelhante a uma

rede que, lançada ao mar, apanha toda a espécie
de peixes. Logo que se enche, puxam-na para a
praia e, sentando-se, escolhem os bons para os
cestos e o que não presta deitam-no fora. Assim
será no fim do mundo: os Anjos sairão a separar
os maus do meio dos justos e a lançá-los na
fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de
dentes.
Entendestes
tudo
isto?»
Eles
responderam-Lhe: «Entendemos». Disse-lhes
então Jesus: «Por isso, todo o escriba instruído
sobre o reino dos Céus é semelhante a um pai de
família que tira do seu tesouro coisas novas e
coisas velhas». Palavra da salvação.
A Voz do Pastor
Queridos irmãos, espero que todos vocês estejam
muito bem! Estamos num processo de avanços
na reabertura e volta de muitas atividades em
nossa cidade. Ainda assim, não podemos nunca
perder de vista os cuidados necessários do
distanciamento social e do álcool em gel além da
máscara, é claro para a manutenção da nossa
saúde e bem-estar.
Agradecemos mais uma vez a todos os nossos
benfeitores que de uma maneira ou outra tem
nos ajudado neste período. Esperamos em breve
termos mais notícias e atualizações da nossa
Arquidiocese para este tempo.
Lembro que todo domingo estou na rádio com o
sr. Alberto no programa Aguarela Portuguesa,
onde falamos sobre muitas coisas, damos
informações e atualizações a respeito da Igreja e
de nossa Paróquia. Não deixe de ouvir.

Irmãos, continuamos neste Domingo, a escutar
Jesus falando-nos do Reino dos Céus. Saindo do
barco à beira-mar, chegando em casa, ele nos
conta ainda três parábolas, mas vou aqui
comentar apenas as duas primeiras: o Reino dos
Céus é como um tesouro escondido num campo;
um homem o encontra e, cheio de alegria, vende
tudo e o adquire! O Reino dos Céus é como uma
pérola de grande valor; o homem vende tudo e,
fascinado por sua beleza, vende tudo e a
adquire… Observem, irmãos, que Jesus nos quer
fazer compreender que quem encontra o Reino,
sai de si! Encontra o sentido da vida, encontra
aquilo por que vale a pena viver. Quem de
verdade encontra o Reino, e quem o experimenta,
muda para sempre sua existência: Rapidamente
vende tudo, fica cheio de alegria! Encontrar o
Reino é encontrar Jesus, e encontrar Jesus de
verdade é encontrar a razão de viver, o sentido da
existência… é encontrar-se consigo mesmo!
Quem encontra o Reino assim, se encontra, parte
de si mesmo e vai viver de verdade! Quantos
cristãos experimentaram isso, quantos fizeram-se
loucos, pareceram loucos, por amor de Cristo!
Quantos jogaram fora amores, família, projetos,
bens materiais… O que os levou a isso? O que
aconteceu com Santo Antão, que vendeu todos os
bens e deu aos pobres e foi viver no deserto,
sozinho? O que aconteceu com Francisco de
Assis? O que aconteceu com Santa Teresa de
Calcutá ou com Santa Dulce dos pobres? O que
aconteceu com aquele moço que largou tudo e foi
ser religioso, com aquela moça sem juízo que
entrou numa comunidade de vida religiosa? O
que aconteceu com aquele casal, que mudou seu
modo de viver, seu círculo de amizade, que
deixou suas badalações? O que aconteceu com
São Maximiliano Kolbe, que entregou a vida no
lugar de um pai de família? Com o Bemaventurado Anchieta, que deixou sua pátria e se
embrenhou no Brasil selvagem para anunciar
Cristo aos índios? O que aconteceu com todos
esses? Eles descobriram o tesouro, eles
encontraram uma pérola de valor imensurável,
eles experimentaram a paz, a doçura, a verdade
do Reino dos Céus!
E você?! Já descobriu em Jesus a pérola preciosa,
o tesouro escondido no campo que você tanto
tem buscado?? Eu espero que sim.
Tenham todos um excelente final-de-semana.
Deus te abençoe!

OO

ENGLISH VERSION:
FIRST READING
Jesus spoke to the crowds: “The kingdom of
heaven is like treasure hidden in a field, which
someone found and hid; then in his joy he goes
and sells all that he has and buys that field.
“Again, the kingdom of heaven is like a merchant
in search of fine pearls; on finding one pearl of
great value, he went and sold all that he had and
bought it.
“Again, the kingdom of heaven is like a net that
was thrown into the sea and caught fish of every
kind; when it was full, they drew it ashore, sat
down, and put the good into baskets but threw
out the bad." The Word of the Lord
Holy Gospel Matthew 3.5-12
At Gibeon the Lord appeared to Solomon in a
dream by night; and God said, “Ask what I should
give you.” And Solomon said, “You have shown
great and steadfast love to your servant my father
David, because he walked before you in
faithfulness, in righteousness, and in uprightness
of heart toward you; and you have kept for him
this great and steadfast love, and have given him
a son to sit on his throne today.
“And now, O Lord my God, you have made your
servant king in place of my father David,
although I am only a little child; I do not know
how to go out or come in. And your servant is in
the midst of the people whom you have chosen, a
great people, so numerous they cannot be
numbered or counted. Give your servant
therefore an understanding mind to govern your
people, able to discern between good and evil; for
who can govern this, your great people?”
It pleased the Lord that Solomon had asked this.
God said to him, “Because you have asked this,
and have not asked for yourself long life or riches,
or for the life of your enemies, but have asked for
yourself understanding to discern what is right, I
now do according to your word. Indeed I give you
a wise and discerning mind; no one like you has
been before you and no one like you shall arise
after you.” Gospel of The Lord.
The voice of the Pastor
Dear brothers, I hope you are all doing very well!
We are in the process of advancing the reopening
and return of many activities in our city. Even so,
we must never lose sight of the necessary care for
social distance and gel alcohol in addition to the

mask, of course for the maintenance of our health
and well-being.
We thank once again all of our benefactors who,
in one way or another, have helped us during this
period. We hope to have more news and updates
from our Archdiocese soon for this time.
I remember that every Sunday I am on the radio
with Mr. Alberto in the program Aguarela
Portuguesa, where we talk about many things,
give information and updates about the Church
and our Parish. Be sure to listen.
Brothers, we continue this Sunday to hear Jesus
speaking to us about the Kingdom of Heaven.
Leaving the boat by the sea, coming home, he still
tells us three parables, but I will comment here
only the first two: the Kingdom of Heaven is like
a treasure hidden in a field; a man finds it and,
full of joy, sells everything and acquires it! The
Kingdom of Heaven is like a pearl of great value;
man sells everything and, fascinated by its
beauty, sells everything and acquires it ... Notice,
brothers, that Jesus wants to make us understand
that whoever finds the Kingdom, leaves himself!
Find the meaning of life, find what is worth living
for. Whoever truly finds the Kingdom, and
whoever experiences it, changes its existence
forever: Quickly sells everything, is filled with
joy! To find the Kingdom is to find Jesus, and to
find Jesus for real is to find the reason for living,
the meaning of existence ... it is to find yourself!
Whoever finds the Kingdom like this, finds
himself, part of himself and will live for real! How
many Christians have experienced this, how
many have gone crazy, seem crazy, for Christ's
sake! How many threw away love, family,
projects, material goods ... What led you to this?
What happened to Santo Antão, who sold all the
goods and gave to the poor and went to live in the
desert, alone? What happened to Francisco de
Assis? What happened to Santa Teresa de
Calcutta or Santa Dulce of the poor? What
happened to that young man who left everything
and went to be religious, with that senseless girl
who entered a community of religious life? What
happened to that couple, who changed their way
of life, their circle of friendship, who left their
hype? What happened to Saint Maximilian Kolbe,
who gave his life instead of a family man? With
Blessed Anchieta, who left his homeland and
went into wild Brazil to announce Christ to the
Indians? What happened to all of these? They
discovered the treasure, they found a pearl of
immeasurable value, they experienced peace,
sweetness, the truth of the Kingdom of Heaven!

Is that you?! Have you discovered in Jesus the
precious pearl, the hidden treasure in the field
that you have been looking for so much ?? I hope
so.
Everyone has an excellent weekend. 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.
Grace of the week
Leader: Lord Jesus, we thank you for your
Word. Your kingdom is more valuable than
anything else in this life. (Matthew 13:44)
All: May we think of you first in all things, Lord.
OR
Leader: Lord Jesus, we thank you for
your Word. You search the world for people who
will embrace your kingdom. (Matthew 13:47-49)
All: Lord, we choose to follow you.
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 #4
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 .

