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Our Mission:
Our Lady of Fatima
is our guide to be

a prayerful community
here to cultivate the
Portuguese heritage,

working together
to be a welcoming,

loving,
diverse church

growing disciples
rooted in the

Gospel.

Nossa Missão:
Nossa Senhora de Fátima é 

nossa guia para
formarmos uma

Comunidade orante,
cultivando as tradições 

Portuguesas, trabalhando 
juntos para sermos mais 

acolhedores na diversidade 
das Culturas, no amor ao 

próximo, formando
discípulos enraizados

no Evangelho. 

Confessions - Confissões
• Saturday - Sábado
5:00 p.m.  - 5:50 p.m.
• 1st. Friday - 1ª Sexta-feira
6:00 p.m. - 6:30 p.m.
Or by appointment - Por agendamento

Eucharistic Celebrations
Celebração da Eucaristia
Saturday Vigil Mass - Sábado Vespertina
6:00 p.m. - Português
Sunday - Domingo
8:00 a.m. - Português
9:30 a.m. - Português
11:00 a.m. - English
Monday - Friday
Segunda-feira - Sexta-feira
6:45 p.m. - Português
Holy Days - Dias Santos
8:00 a.m. - English
6:45 p.m. - Português
Holy Hour - Hora Santa:
5:45 p.m. Every First Friday of the month.
12:00 p.m. 1st and 3rd Wednesday of 
the month.
12:00 p.m. 1ª e 3ª Quarta-feira do mês.
Rosary - Terço:
Monday - Friday
Segunda-feira - Sexta-feira
6:20 p.m - Português
Saturday - Sábado
6:30 p.m - Português
The Sacrament of Baptism
Sacramento to Batismo
• Please contact the Office during office 
hours.
• Favor contactar a Reitoria no horário 
da Secretaria.
The Sacrament of Marriage
Sacramento do Matrimônio
• Please contact the Office at least
6 months prior of the wedding.
• Favor contactar a Reitoria no mínimo
6 meses de antescedência.
The Sacrament of the Sick
Sacramento dos Enfermos
• Please contact the Rectory and let us 
know if someone is sick or has been
hospitalized. We can add them to the 
prayer list in the bulletin as requested.
• Favor contactar a Reitoria e nos
informe sobre caso de infermidade ou
internamento hospitalar. Nós podemos 
adc. na lista de orações do bulletin.

Welcome • Bem-vindo
45th Week of Pandemic - 2º Sunday in Ordinary Time - January 17, 2021

Tina.Atilho@raveis.com
Cell: 203.260.2294

179 North Broad Street, Milford, CT 06460
Ask me about buying a home in Florida

AIR DINAMICS
Specialized in Central Systems

Heating - Ventilation - Air Conditioning
Free Estimates

ph: 203-579-4444

CARLA M. MONTEIRO D.M.D.
Dentista

Falamos Português
1825 Barnum Avenue, Stratford, CT

ph: 203-375-6090

CAMPOS CONSTRUCTION
Residential & Commercial/Free Estimates
Asphalt, Concrete and Excavation/ Fully Insured

5 Roosevelt St., Bridgeport, CT
ph: 203-335-7593

LOUIS A. AFONSO
Advogado

3324 Main Street, Bridgeport, CT
ph: 203-374-2121

MADISON KEG & SPIRITS
Wine, Liquor & Cold Beer

Joao & Ilda Alves
Monday - Saturday 10 a.m. - 9 p.m.; Sunday 10 a.m. - 5 p.m.

917 Madison Ave., Bridgeport, CT
ph: 203-335-4388

LAW OFFICE MARIA G.
LABAREDAS

5218 Main Street, Trumbull, CT
ph: 203-880-5008

EUROPEAN BOUTIQUE
Tudo o que você precisa para

batizados e comunhões
1115 Madison Avenue, Bridgeport, CT

ph: 203-384-8631

THREE T’S LLCTHREE T’S LLC
Installation & Services
Irrigation Contractors

Irmãos Teixeira
ph: 203-336-8152

FALTON JEWELERS
19K, 18K, 14K, Gold, Diamonds, Settings
Jose Falcão - Owner - www.faltomjewelers.com
108 Church St.,Naugatuck, CT 203-729-8693

207 Main St. 06810, Danbury, CT 203-743-6287

BRANCO ELECTRIC, LLC
Commercial e Residential

Berto Branco

ph: 203-220-2204

SAS Drywall LLC
Residential and Commercial

. Sheetrock and Taping

. Acoustic Ceilings

. Metal Framing

Manuel Ferreira 
SASDrywall@gmail.com
Cell: (203 913-3623
Fax: (203) 870-8382

840 South Avenue • Bridgeport  06604
333-0016    334-0410   Fax # 367-8587 

EMAIL nunesauto@aol.com

JOHN M. A. NASCIMENTO, M.D., FACP., FACR.
3203 Main Street, Bridgeport, CT

By Appointment ph: 203-371-0009

OUR LADY OF FATIMA
Bridgeport, CT

Pedimos à nossa comunidade que apoie os
nossos patrocinadores.

O nosso boletim depende deles. Obrigado.

Espaço disponível Maria I. Rosa
MROSA@WEBSTERBANK.COM
CELLPHONE: 203 218-5134

BUSINESS: 203.445.2751
FAX: 203.445.2756

495 MONROE TURNPIKE
MONROE, CT 06468

1638 Capitol Ave,   Bridgeport,   CT 06604
Tel. (203) 368-2828     Cell (203) 913-2341



Weekly Offertory:
  01/10/2020 2020
Sunday Offertory: $ 3,840.00       $ 3,072.00
Online Giving: $    145.60       $        0.00
  __________      _________
 Total: $ 3,985.60       $ 3,072.00

Intenções da Missa:
Sábado, 16 de Janeiro
5:30 p.m. Terço.
6:00 p.m.
–José Salgado - Maria Salgado e família.
–John, Júlia, José e Rosa Afonso - João 
Afonso e Nancy.
–família de Carlota Monteiro.
–Antonio Teixeira, pais e sogros - esposa 
e filha.
–Irene Pita Chapoto - irmão, família e 
amigos. 
Domingo, 17 de Janeiro
8:00 a.m.
–Gilda Oliveira - Carlos Oliveira.
–João Maria Gonçalves - Maria Sanches 
(esposa).
–Domingos Alves Carneiro (7º dia) - família 
Cruz.
9:30 a.m.
–Pelo povo.
(Não aceitaremos mais intenções para 
esta Missa)
11:00 a.m.
–Francisco Duque & family.
–Maria Augusta Alves (4th month Anniv.) - 
family.
–Maria Rosa Esteves e João A. Rosa - 
família e amigos.
Segunda-Feira, 18 de Janeiro
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Paroquianos, vivos e falecidos.
Terça-Feira, 19 de Janeiro
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–João Martins - Teresa Martins. 
Quarta-Feira, 20 de Janeiro
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–João Pires - Maria da Graça Pires.
–Boanerges Lourenço - Maria Lourenço.
–Francisco Brito (7º dia) - Jeanine Morais.
Quinta-Feira, 21 de Janeiro
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Elizabeth Neves Viveiros (1 ano) - família.
Sexta-Feira, 22 de Janeiro
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Albino Coutinho (aniv.) - família.

Cânticos Para a Liturgia Dominical
Entrada: Toda terra Vos adore, Senhor, e 
entoe hinos ao vosso nome, ó Altíssimo. 
Toda a terra Vos adore, Senhor.
1º Aclamai a Deus, terra inteira, cantai 
a glória do seu nome, celebrai os seus 
louvores, dizei a Deus: “Maravilhosas são 
as vossas obras.
2º Ante a grandeza do vosso poder, 
curvam-se os vossos inimigos. A terra 
inteira Vos adore e celebre, entoe hinos ao 
vosso nome”.
Ofertório: Senhor, aceita nosso vinho e 
nosso pão; que eles mereçam teu amor e 
salvação. (bis)
1º Pai eterno, as oferendas do teu povo: 
sua vida colocada em tuas mãos! Que 
por elas venha ao mundo um tempo novo, 
onde todos sejam vistos como irmãos.
2º Tu serás o Bom Pastor à nossa frente, 
dando rumo à caminhada dos irmãos! Que 
teu Reino seja verdadeiramente de justiça, 
de verdade e salvação.
Comunhão: O Pão da vida, a comunhão 
nos une a Cristo e aos irmãos. E nos 
ensina a abrir as mãos, para partir, repartir 
o pão.
1º Lá no deserto, a multidão, com fome 
segue o Bom Pastor. Com sede busca a 
nova Palavra: Jesus tem pena e reparte o 
pão.
2º Na Páscoa Nova Lei, Jesus, amou-nos 
até o fim, Partiu o pão, disse “Isto é meu 
Corpo, Por vós entregue: tomai, e comei!
3º Se neste Pão, nesta Comunhão, Jesus, 
por nós, dá a própria vida, Vamos também 
repartir os dons, Doar a vida por nosso 
irmão.
Ação de Graças: O amor de Deus repousa 
em mim O amor de Deus me consagrou! O 
amor de Deus me enviou a anunciar a paz 
e o bem! (2x)
1º O amor de Deus me escolheu para 
estender o reinado de Cristo entre as 
nações e proclamar feliz Boa Nova aos 
seus pobres. Por isso eu exulto em Deus 
meu Salvador.
2º O amor de Deus me escolheu para 
estender o reinado de Cristo entre as 
nações e consolar as almas dos pobres 
que sofrem. Por isso eu exulto em Deus 
meu Salvador.
Final: Povo Teu somos, ó Senhor, pois Tu 
nos libertaste, pela Palavra e pelo Amor 
com que nos resgatastes.
1º És maravilha sem igual: – Um Deus 
ao homem dado, Numa partilha fraternal 
Vivendo, lado a lado!

2º Tu vens, Senhor, p’ra reunir Os homens 
num só povo, Que vão contigo construir 
Novos céus: mundo novo!

Liturgia da Palavra
Primeira Leitura: 1 Sam 3, 3b-10.19 

Leitura do Primeiro Livro de Samuel:
Naqueles dias, Samuel dormia no templo 
do Senhor, onde se encontrava a arca de 
Deus. O Senhor chamou Samuel e ele
respondeu: «Aqui estou». E, correndo 
para junto de Heli, disse: «Aqui estou, 
porque me chamaste». Mas Heli
respondeu: «Eu não te chamei; torna a 
deitar-te». E ele foi deitar-se. O Senhor 
voltou a chamar Samuel. Samuel
levantou-se, foi ter com Heli e disse: «Aqui 
estou, porque me chamaste». Heli
respondeu: «Não te chamei, meu filho;
torna a deitar-te». Samuel ainda não
conhecia o Senhor, porque, até então, 
nunca se lhe tinha manifestado a palavra 
do Senhor. O Senhor chamou Samuel 
pela terceira vez. Ele levantou-se, foi ter 
com Heli e disse: «Aqui estou, porque me 
chamaste». Então Heli compreendeu que 
era o Senhor que chamava pelo jovem. 
Disse Heli a Samuel: «Vai deitar-te; e se 
te chamarem outra vez, responde: ‘Falai, 
Senhor, que o vosso servo escuta’».
Samuel voltou para o seu lugar e
deitou-se. O Senhor veio, aproximou-Se e 
chamou como das outras vezes: «Samuel, 
Samuel!» E Samuel respondeu: «Falai, 
Senhor, que o vosso servo escuta».
Samuel foi crescendo; o Senhor estava 
com ele e nenhuma das suas palavras 
deixou de cumprir-se. 
Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

Salmo Responsorial - Sl 39
Eu venho, Senhor, para fazer a vossa 
vontade. 
Esperei no Senhor com toda a confiança 
e Ele atendeu-me. Pôs em meus lábios um 
cântico novo, um hino de louvor ao nosso 
Deus. 
Eu venho, Senhor, para fazer a vossa 
vontade.
Não Vos agradaram sacrifícios nem 
oblações, mas abristes-me os ouvidos; 
não pedistes holocaustos nem expiações, 
então clamei: «Aqui estou». 
Eu venho, Senhor, para fazer a vossa 
vontade.
«De mim está escrito no livro da Lei que 
faça a vossa vontade. Assim o quero, 
ó meu Deus, a vossa lei está no meu 
coração».
Eu venho, Senhor, para fazer a vossa 

vontade.
«Proclamei a justiça na grande
assembleia, não fechei os meus lábios, 
Senhor, bem o sabeis. Não escondi a 
justiça no fundo do coração, proclamei a 
vossa bondade e fidelidade».
Eu venho, Senhor, para fazer a vossa 
vontade.
Segunda Leitura: 1 Cor 6, 13c-15a.17-20
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. 
Paulo aos Coríntios:
Irmãos: O corpo não é para a imoralidade, 
mas para o Senhor, e o Senhor é para o 
corpo. Deus, que ressuscitou o Senhor, 
também nos ressuscitará a nós pelo seu 
poder. Não sabeis que os vossos corpos 
são membros de Cristo? Aquele que se 
une ao Senhor constitui com Ele um só 
Espírito. Fugi da imoralidade. Qualquer 
outro pecado que o homem cometa é 
exterior ao seu corpo; mas o que pratica a 
imoralidade peca contra o próprio corpo. 
Não sabeis que o vosso corpo é templo 
do Espírito Santo, que habita em vós e vos 
foi dado por Deus? Não pertenceis a vós 
mesmos, porque fostes resgatados por 
grande preço: glorificai a Deus no vosso 
corpo.        
Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

Aclamação:
Refrão:  Aleluia...
Encontramos o Messias, que é Jesus 
Cristo. Por Ele nos veio a graça e a
verdade. Refrão...

Evangelho:  Jo 1, 35-42
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João:
Naquele tempo, estava João Baptista com 
dois dos seus discípulos e, vendo Jesus 
que passava, disse: «Eis o Cordeiro de 
Deus». Os dois discípulos ouviram-no 
dizer aquelas palavras e seguiram Jesus. 
Entretanto, Jesus voltou-Se; e, ao ver que 
O seguiam, disse-lhes: «Que procurais?». 
Eles responderam: «Rabi – que quer dizer 
‘Mestre’ – onde moras?». Disse-lhes Jesus: 
«Vinde ver». Eles foram ver onde morava 
e ficaram com Ele nesse dia. Era por volta 
das quatro horas da tarde. André, irmão 
de Simão Pedro, foi um dos que ouviram 
João e seguiram Jesus. Foi procurar 
primeiro seu irmão Simão e disse-lhe:
«Encontrámos o Messias» – que quer 
dizer ‘Cristo’ –; e levou-o a Jesus. Fitando 
os olhos nele, Jesus disse-lhe: «Tu és 
Simão, filho de João. Chamar-te-ás Cefas» 
– que quer dizer ‘Pedro’.     
Palavra da Salvação.
Glória a vós, Senhor!

Reflection
Samuel is the first in a long line of
prophets in biblical Israel. He lived in the 
11th century B.C., at a time when the Ark 
of the Covenant was kept in a tabernacle 
at Shiloh. Dedicated to the Lord’s service 
by his parents, the boy Samuel had been 
living at the shrine since he was a toddler. 
In today’s reading, Samuel hears a voice 
calling to him in the night and thinks it is 
Eli, but it turns out that God is calling him. 
Eli tells Samuel to answer the Lord, so that 
God may give him whatever message he 
intends. 
Samuel does as Eli instructs, and the 
Scriptures go on to say that, Samuel grew 
up, and the Lord was with him, not
permitting any word of his to be without 
effect. As a prophet, his role was not so 
much to predict the future but to speak 
God’s word to the people and to offer 
advice to Israel’s first two kings.
Saint Paul also spoke God’s word to his 
people. Today we heard part of his
message to the Corinthians, reminding 
them that The body … is not for immorality, 
but for the Lord. The Church in Corinth was 
dealing with several cases of public
immorality, and they wrote to the Apostle 
seeking advice. He reminds them, and 
us, that the body is a temple of the Holy 
Spirit. It is these very bodies that God will 
transform and raise on the Last Day. So 
we should treat them with the dignity they 
deserve.
In the Gospel today, two followers of John 
the Baptist, including Andrew, hear John 
refer to Jesus as the Lamb of God. And 
so they leave John and follow Jesus. As 
Samuel was led to God’s voice by Eli’s
directions, so, too, are Andrew and the
other disciple led to Jesus by John’s 
words.
When he sees them, Jesus asks them, 
What are you looking for? Their response 
is simply to ask where he is staying and 
he invites them to come, and you will see. 
The evangelist tells us that they stayed 
with him that day. We don’t know what 
transpired during their time together, but 
it was enough to lead Andrew to go and 
tell his brother Simon, We have found the 
Messiah. He, too, goes to Jesus. When 
Jesus meets Simon he gives him the name 
Cephas, which is translated Peter.
As God called Samuel and as Jesus called 
his disciples, so have we been called. We 
are temples of the Holy Spirit, made for 
the Lord. Here we take the Lord into our 
bodies, so that we might become more 
like him, and that we might ourselves be 
prophets of the Good News of our Lord.

Espaço do Pároco
Queridos paroquianos,
 A Igreja sempre se
preocupou com a segurança e o bem 
estar de nossas crianças e tem
trabalhado incansavelmente para garantir 
todo esforço necessário deve ser feito 
para nenhum mal atinja nossas crianças. 
Por isso peço que todos os voluntários
façam o Curso Virtus, para os que já
fizeram, por favor certifiquem-se quando 
devem atualizá-los. Teremos a
oportunidade de fazê-lo em português 
para aqueles que se sentem mais
confortável, será no dia 23 de Janeiro 
(sábado) às 10 a.m. no salão da igreja. Por 
favor se registrem por e-mail ou telefone.
 O Consulado de Portugal em 
Naugatuck, informa que vai estar aberto 
no dia 23 de Janeiro, das 8 a.m. às 7 
p.m. e dia 24 de Janeiro, das 8 a.m. às 
2 p.m. para a votação para Presidente 
da República. Todos os interessados em 
votar, deverão comparecer no posto
consular, em 3 Union Street, Naugatuck, 
CT 06770, com um documunto de
identificação válido (BI, Cartão Cidadão/ 
Passaporte/ Carta de Condução).
Pe. Rogério

São Miguel Arcanjo
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no 
combate, sede o nosso refúgio contra as 
maldades e ciladas do demônio.
Ordene-lhe, Deus, instantemente o
pedimos. E vós, príncipe da milícia 
celeste, pela virtude divina, precipitai no 
inferno a satanás e aos outros espíritos 
malignos que andam pelo mundo para 
perder as almas. Amém.

Saint Michael Prayer
Saint Michael the Archangel, defend us in 
battle. Be our defense against the
wickedness and snares of the Devil. May 
God rebuke him, we humbly pray and do 
thou, O Prince of the heavenly hosts, by 
the power of God, cast into hell Satan, and 
all evil spirits, who prowl about the world 
seeking the ruin of souls. Amen.

17 de Janeiro de 2021


