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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
Post-Pandemic - 2nd Sunday of Easter - April 11, 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:
  04/04/2021 2020
Holy Thursday: $    596.00       $    139.00
Easter Offertory: $ 5,647.00       $ 3,600.00
Sunday Offertory: $ 5,148.00       $ 2,588.00
Online Giving: $    152.60       $        0.00
(Sunday +  Online Giving)      __________                  _________

 Total:  $ 5,300.60       $ 2,588.00

Intenções da Missa:
Sábado Santo, 10 de Abril
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.
Domingo de Páscoa, 11 de Abril
8:00 a.m.
–Gilda Oliveira - Carlos Oliveira.
–Alberto G. Santos - Amélia T. Santos e 
filhos.
–Maria José Santos e marido - Celeste.
–Henrique Teixeira e familiares de
Deolinda Teixeira.
9:30 a.m.
–Pro Populo (Para o Povo).
Não aceitamos intenções nesta Missa
11:00 a.m.
–Francisco Duque & family - family and 
friends.
Segunda-Feira, 12 de Abril
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–pela almas do Purgatório - Fernanda 
Lage.
–Lucinda Pereira - Ana Maria Pereira.
Terça-Feira, 13 de Abril
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–João Paiva da Silva - amigos e filhos.
–Armando Câmara, Sr. - Maria Celina 
Camara.
–Carlos Costa, John Batista, Tony Batista, 
Eugenio Batista, Antonio Pinto.
–Antonio Gomes e Adelia Barreiro - filhas.
7:30 p.m. Grupo de Oração.
Quarta-Feira, 14 de Abril
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Adelino Barreira e Miguel Barreira - 
Idalina Barreira.
–Rogério Batista, Albino Morgado, Ivone 
Morgado e José Morgado - Deolinda
Batista e filhas.
Quinta-Feira, 15 de Abril
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Paroquianos (vivos e falecidos).
Sexta-Feira, 16 de Abril

6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–João Pires - Maria da Graça Pires.
–Antonio Teixeira, pais e sogros - esposa 
e filhas.
Cânticos Para a Liturgia Dominical

Entrada: Senhor, nós temos fome, Senhor 
nós temos sede...não uma fome de pão, 
não uma sede de água! São razões de 
viver, o que nos falta!
1º De um mar ao outro mar, de um extremo 
ao outro extremo buscamos, Senhor, a 
Vossa palavra mas não a encontramos. 
2º Ninguém fala de Ti... ninguém nos pode 
ensinar: Queremos profetas que apontem 
caminhos para nos guiarem.
Ofertório: 1º Senhor Vos ofertamos o que 
somos e o que temos Aleluia
Nossa vida de alegria ofertamos a cada 
dia Aleluia
Senhor Vos ofertamos o que temos e o que 
somos, nossa vida, nosso amor.
2º Neste vinho e neste pão ‘stá o nosso 
coração. Aleluia
com o pão ‘stá nosso amor, como o vinho, 
nossa dor. Aleluia 
Comunhão: 1º Como o Senhor nos amou, 
jamais, alguém pode amar, no dia da 
grande Ceia, os pés aos seus Ele foi lavar; 
“Sabeis o que Eu vos fiz. Eu que sou
Mestre e Senhor Eu vos dei o meu
exemplo de amor!
É o Meu Corpo: tomai e comei. É o Meu 
Sangue: tomai e bebei, Porque eu sou a 
Vida, porque eu sou o Amor! – Ó Senhor 
faz-nos viver no Teu amor.
2º Como o Senhor nos amou, jamais
alguém pode amar; seu amor era tão 
grande  que na cruz nos quis salvar; seu 
amor era tão forte que da morte triunfou, 
do seu túmulo o Senhor ressuscitou!
3º Glória ao Pai que nos criou, glória ao 
Filho Redentor, glória ao Espírito da vida 
que nos dá o Seu amor. Unidos por este 
pão que o Senhor transformou! demos 
graças ao Senhor que nos salvou!
Ação de Graças: Cantai comigo, povos 
da terra e anjos do céu: Glória ao Senhor, 
Aleluia! glória ao Senhor, aleluia.
1º Povos da terra, louvai ao Senhor, Anjos 
e Santos, cantai seu louvor.
2º Nuvens do espaço, louvai ao Senhor, 
Estrelas do espaço, cantai seu louvor.
Final: 1º Unidos no amor de Cristo
Salvador, convertidos p’la Palavra do
Senhor; confortados pelo Pão do nosso 
Deus, nós iremos proclamar:
Glória, glória, aleluia (3 vezes)

Jesus ressuscitou
2º Vamos, Senhor, com Teu amor dentro 
de nós cantaremos a alegria de viver. Pois 
levaremos o sorriso, o testemunho aos que 
amas sem saberem.

Liturgia da Palavra
Primeira Leitura: Actos 4, 32-35 

Leitura dos Actos dos Apóstolos:

A multidão dos que haviam abraçado a fé 
tinha um só coração e uma só alma; ninguém 
chamava seu ao que lhe pertencia, mas tudo 
entre eles era comum. Os Apóstolos davam 
testemunho da ressurreição do Senhor Jesus 
com grande poder e gozavam todos de grande 
simpatia. Não havia entre eles qualquer
necessitado, porque todos os que possuíam
terras ou casas vendiam-nas e traziam o 
produto das vendas, que depunham aos pés 
dos Apóstolos. Distribuía-se então a cada um 
conforme a sua necessidade.

Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

Salmo Responsorial - Sl 117
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, 
porque é eterna a sua misericórdia.
Diga a casa de Israel: é eterna a sua
misericórdia. Diga a casa de Aarão: é 
eterna a sua misericórdia. Digam os que 
temem o Senhor: é eterna a sua
misericórdia.
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, 
porque é eterna a sua misericórdia.
A mão do Senhor fez prodígios, a mão do 
Senhor foi magnífica. Não morrerei, mas 
hei-de viver, para anunciar as obras do 
Senhor. Com dureza me castigou o
Senhor, mas não me deixou morrer. 
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, 
porque é eterna a sua misericórdia.
A pedra que os construtores rejeitaram 
tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do 
Senhor: é admirável aos nossos olhos. 
Este é o dia que o Senhor fez: exultemos e 
cantemos de alegria. 
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, 
porque é eterna a sua misericórdia.

Segunda Leitura: 1 Jo 5, 1-6
Leitura da Primeira Epístola de São João:

Caríssimos: Quem acredita que Jesus é o
Messias, nasceu de Deus, e quem ama Aquele 
que gerou ama também Aquele que nasceu 
d’Ele. Nós sabemos que amamos os filhos de 
Deus quando amamos a Deus e cumprimos os 
seus mandamentos, porque o amor de Deus 
consiste em guardar os seus mandamentos. 
E os seus mandamentos não são pesados, 
porque todo o que nasceu de Deus vence o 
mundo. Esta é a vitória que vence o mundo: 
a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo 
senão aquele que acredita que Jesus é o Filho 

de Deus? Este é o que veio pela água e pelo 
sangue: Jesus Cristo; não só com a água, mas 
com a água e o sangue. É o Espírito que dá 
testemunho, porque o Espírito é a verdade.

Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

Aclamação:
Refrão: Aleluia.
Disse o Senhor a Tomé: «Porque Me viste, 
acreditaste; felizes os que acreditam sem terem 
visto».  Refrão...

Evangelho: Jo 20, 19-31
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São João:

Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, 
estando fechadas as portas da casa onde os 
discípulos se encontravam, com medo dos
judeus, veio Jesus, apresentou-Se no meio 
deles e disse-lhes: «A paz esteja convosco». 
Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os 
discípulos ficaram cheios de alegria ao verem 
o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: «A paz 
esteja convosco. Assim como o Pai Me enviou, 
também Eu vos envio a vós». Dito isto, soprou 
sobre eles e disse-lhes: «Recebei o Espírito 
Santo: àqueles a quem perdoardes os pecados 
ser-lhes-ão perdoados; e àqueles a quem os 
retiverdes ser-lhes-ão retidos». Tomé, um dos 
Doze, chamado Dídimo, não estava com eles 
quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros
discípulos: «Vimos o Senhor». Mas ele
respondeu-lhes: «Se não vir nas suas mãos o 
sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar 
dos cravos e a mão no seu lado, não
acreditarei». Oito dias depois, estavam os 
discípulos outra vez em casa, e Tomé com 
eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, 
apresentou-Se no meio deles e disse: «A paz 
esteja convosco». Depois disse a Tomé: «Põe 
aqui o teu dedo e vê as minhas mãos; aproxima 
a tua mão e mete-a no meu lado; e não sejas 
incrédulo, mas crente». Tomé respondeu-Lhe: 
«Meu Senhor e meu Deus!». Disse-lhe Jesus: 
«Porque Me viste acreditaste: felizes os que 
acreditam sem terem visto». Muitos outros
milagres fez Jesus na presença dos seus 
discípulos, que não estão escritos neste livro. 
Estes, porém, foram escritos para acreditardes 
que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para 
que, acreditando, tenhais a vida em seu nome.

Palavra da Salvação.
Glória a vós, Senhor!

1st Reading: Acts 4:32-35 
A reading from the Acts of the Apostles:

The community of believers was of one heart 
and mind, and no one claimed that any of his 
possessions was his own, but they had
everything in common. With great power the 
apostles bore witness to the resurrection of the 
Lord Jesus, and great favor was accorded them 
all. There was no needy person among them, for 
those who owned property or houses would sell 
them, bring the proceeds of the sale, and put 
them at the feet of the apostles, and they were 
distributed to each according to need. 
The word of the Lord.

Thanks be to God!

Responsorial Psalm - Sl 118
Give thanks to the Lord for he is good, his 
love is everlasting. 

Let the house of Israel say, “His mercy endures 
forever.” Let the house of Aaron say, “His mercy 
endures forever.” Let those who fear the LORD 
say, “His mercy endures forever.” 

Give thanks to the Lord for he is good, his 
love is everlasting.

I was hard pressed and was falling, but the 
LORD helped me. My strength and my courage 
is the LORD, and he has been my savior.
The joyful shout of victory in the tents of the just:  

Give thanks to the Lord for he is good, his 
love is everlasting.

The stone which the builders rejected has 
become the cornerstone. By the LORD has this 
been done; it is wonderful in our eyes. This is 
the day the LORD has made; let us be glad and 
rejoice in it. 

Give thanks to the Lord for he is good, his 
love is everlasting.

2nd Reading: 1 Jn 5:1-6
A reading from the first Letter of Saint John:

Beloved: Everyone who believes that Jesus is 
the Christ is begotten by God, and everyone 
who loves the Father loves also the one
begotten by him. In this way we know that we 
love the children of God when we love God and 
obey his commandments. For the love of God is 
this, that we keep his commandments. And his 
commandments are not burdensome, for
whoever is begotten by God conquers the 
world. And the victory that conquers the world is 
our faith. Who indeed is the victor over the world 
but the one who believes that Jesus is the Son 
of God? This is the one who came through water 
and blood, Jesus Christ, not by water alone, but 
by water and blood. The Spirit is the one that 
testifies, and the Spirit is truth.

The word of the Lord.
Thanks be to God!

Gospel Aclamation:
You believe in me, Thomas, because you have 
seen me, says the Lord; Blessed are those who 
have not seen me, but still believe!

Gospel: Jn 20:19-31
A reading from the holy Gospel according to 
John:

On the evening of that first day of the week,
when the doors were locked, where the
disciples were, for fear of the Jews, Jesus 
came and stood in their midst and said to them, 
“Peace be with you.” When he had said this, he 
showed them his hands and his side. The
disciples rejoiced when they saw the Lord. 
Jesus said to them again, “Peace be with you. 
As the Father has sent me, so I send you.” And 
when he had said this, he breathed on them and 
said to them, “Receive the Holy Spirit. Whose 
sins you forgive are forgiven them, and whose 
sins you retain are retained.” Thomas, called 

Didymus, one of the Twelve, was not with them 
when Jesus came. So the other disciples said 
to him, “We have seen the Lord.” But he said 
to them, “Unless I see the mark of the nails in 
his hands and put my finger into the nailmarks 
and put my hand into his side, I will not believe.” 
Now a week later his disciples were again inside
and Thomas was with them. Jesus came,
although the doors were locked, and stood in 
their midst and said, “Peace be with you.” Then 
he said to Thomas, “Put your finger here and 
see my hands, and bring your hand and put it 
into my side, and do not be unbelieving, but
believe.” Thomas answered and said to him, 
“My Lord and my God!” Jesus said to him, 
“Have you come to believe because you have 
seen me? Blessed are those who have not seen 
and have believed.” Now Jesus did many other 
signs in the presence of his disciples that are 
not written in this book. But these are written 
that you may come to believe that Jesus is the 
Christ, the Son of God, and that through this 
belief you may have life in his name.

The Gospel of the Lord.
Praise to you Lord, Jesus Christ!

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.

Espaço do Pároco
Queridos paroquianos,
 Acredito que todos vão concordar 
que tivemos uma Semana Santa intensa em 
nossa paróquia, mas não foi uma intensidade 
cansativa, ao contrário, foi de vida, alegria e
esperança na certeza que Cristo ressucitou! 
Nada disso seria possível sem a sua
participação. Muito obrigado!
 Nós esperamos que 100% das
famílias registradas em nossa paróquia
participem da Campanha Anual Católica 2021. 
Sabemos que o sacrifício é diferente para 
cada paroquiano mas gostaríamos de ver a 
participação de toda a nossa comunidade. Por 
favor em suas orações considere em participar 
dessa Campanha, fazendo a sua promessa ou 
em uma única doação. Por favor visite o nosso 
website www.olf-bridgeport.org e clique no 
link, ou envie uma mensagem de texto com a 
palavra APPEAL para (474) 241-7849 no seu 
Smart phone, ou envie sua doação pelo correio 
para o Catholic Center no 238 Jewett Avenue, 
Bridgeport, CT 06606. A sua doação é muito 
bem vinda e ajudará muito nesta campanha!
Pe. Rogério Perri.

11 de Abril de 2021


