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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
8:30 p.m. - 9:00 a.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 - Quinta-feira: 6:45 p.m.
Sexta-feira: 8:00 a.m.
Holy Days - Dias Santos
8:00 a.m. - English
6:45 p.m. - Português
Holy Hour - Hora Santa:
8:30 a.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 - Thursday
Segunda-feira - Quinta-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
3rd Sunday in Ordinary Time - January 23, 2022

Tina.Atilho@raveis.com
Cell: 203.260.2294

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

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

Espaço disponível



Weekly Offertory:
  01/16/2022 2021
Sunday Offertory: $ 3,745.00       $ 2,134.00
Online Giving: $    365.25       $      95.75
       __________                  _________

 Total:  $ 4,110.25       $ 2,229.75

Intenções da Missa:
Sábado, 22 de Janeiro
5:30 p.m. Terço.
6:00 p.m.
–José Salgado - Maria Salgado e família.
–John, Julia, José e Rosa Afonso - João 
Afonso e Nancy.
–Maria Lucas e Ana Maria Lucas - Sara 
Angelo e amigos.
–Albino Coutinho (aniv.) - Maria Ambrose.
–50 anos de casamento de Antonio e 
Germana Rosa.
Domingo, 23 de Janeiro
8:00 a.m.
–Ernesto Medeiros - Maria Medeiros
(esposa).
–Alberto Teixeira - mãe.
–Artur Gonçalves - amigos.
–Maria José Santos e marido - Maria 
Sanches.
–Maria Emilia Monteiro - Maria Moura.
–pais, marido, genro e toda a família de 
Fernanda Afonso e filha.
9:30 a.m.
Pro Populo (Para o Povo).
Não aceitamos intenções nesta Missa
11:00 a.m. English Mass
–Izaura Alves Rosa - family.
–Francisco Duque & family - family.
–Maria Pereira Carvalho da Silva & Carlos 
Pereira da Silva - filha e família.
Segunda-Feira, 24 de Janeiro
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Agostinho Batista - Valentina Batista.
–Boanerges Lourenço - Maria Lourenço.
Laís dos Santos (aniv.) - família.
Terça-Feira, 25 de Janeiro
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–alma dos pais de Adelaide Alves.
7:30 p.m. Ultréia.
Quarta-Feira, 26 de Janeiro
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Paroquianos (vivos e falecidos).
Quinta-Feira, 27 de Janeiro
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–pais, irmã e cunhado de Maria Coutinho.
Sexta-Feira, 28 de Janeiro
8:00 a.m.
–Luís Gonçalves - esposa e filhos.

Sábado, 29 de Janeiro
5:30 p.m. Terço.
6:00 p.m.
–José Salgado - Maria Salgado e família.
–John, Julia, José e Rosa Afonso - João 
Afonso e Nancy.
–Maria Lucas e Ana Maria Lucas - Sara 
Angelo e amigos.
–João Rosa e Amélia Seara - Augusta 
Rosa e filhos.
–João Fernandes Rodrigues (7º dia) - 
família.
Domingo, 30 de Janeiro
8:00 a.m.
–Ernesto Medeiros - Maria Medeiros
(esposa).
–Izaura Alves Rosa - família.
–Pe. Artur Gonçalves e família - Adriano.
9:30 a.m.
Pro Populo (Para o Povo).
Não aceitamos intenções nesta Missa
11:00 a.m. English Mass
–Maria Candida Faria Silva (1 month
Anniv.) - Christian & Chelsea Santos.
–Odette Vieira - Maria Vaz.

Liturgia da Palavra
Primeira Leitura: Ne 8, 2-4a.5-6.8-10 

Leitura do Livro de Neemias:
Naqueles dias, o sacerdote Esdras trouxe 
o Livro da Lei perante a assembleia de 
homens e mulheres e todos os que eram 
capazes de compreender. Era o primeiro 
dia do sétimo mês. Desde a aurora até ao 
meio dia, fez a leitura do Livro, no largo 
situado diante da Porta das Águas, diante 
dos homens e mulheres e todos os que 
eram capazes de compreender. Todo o 
povo ouvia atentamente a leitura do Livro 
da Lei. O escriba Esdras estava de pé 
num estrado de madeira feito de
propósito. Estando assim em plano
superior a todo o povo, Esdras abriu o 
Livro à vista de todos; e quando o abriu, 
todos se levantaram. Então Esdras 
bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo 
o povo respondeu, erguendo as mãos: 
«Amen! Amen!». E prostrando-se de rosto 
por terra, adoraram o Senhor. Os levitas 
liam, clara e distintamente, o Livro da Lei 
de Deus e explicavam o seu sentido, de 
maneira que se pudesse compreender a 
leitura. Então o governador Neemias, o 
sacerdote e escriba Esdras, bem como os 
levitas, que ensinavam o povo, disseram a 
todo o povo: «Hoje é um dia consagrado 
ao Senhor vosso Deus. Não vos
entristeçais nem choreis». – Porque todo o 
povo chorava, ao escutar as palavras da 
Lei –. Depois Neemias acrescentou: «Ide 
para vossas casas, comei uma boa
refeição, tomai bebidas doces e reparti 
com aqueles que não têm nada

preparado. Hoje é um dia consagrado a 
nosso Senhor; portanto, não vos
entristeçais, porque a alegria do Senhor é 
a vossa fortaleza».  
Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

Salmo Responsorial - Sl 18
As vossas palavras, Senhor, são
espírito e vida. 
A lei do Senhor é perfeita, ela reconforta a 
alma; as ordens do Senhor são firmes, 
dão sabedoria aos simples. 
As vossas palavras, Senhor, são
espírito e vida.
Os preceitos do Senhor são rectos e
alegram o coração; os mandamentos do 
Senhor são claros e iluminam os olhos.
As vossas palavras, Senhor, são
espírito e vida.
O temor do Senhor é puro e permanece 
eternamente; os juízos do Senhor são 
verdadeiros, todos eles são rectos.
As vossas palavras, Senhor, são
espírito e vida.
Aceitai as palavras da minha boca e os 
pensamentos do meu coração estejam na 
vossa presença: Vós, Senhor, sois o meu 
amparo e redentor.
As vossas palavras, Senhor, são
espírito e vida.

Segunda Leitura: 1 Cor 12, 12-14.27
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. 
Paulo aos Coríntios:
Irmãos: Assim como o corpo é um só e 
tem muitos membros e todos os
membros do corpo, apesar de numerosos, 
constituem um só corpo, assim sucede 
também em Cristo. Na verdade, todos 
nós – judeus e gregos, escravos e homens 
livres – fomos baptizados num só Espírito 
para constituirmos um só corpo e a todos 
nos foi dado a beber um só Espírito. De 
facto, o corpo não é constituído por um só 
membro, mas por muitos. Vós sois corpo 
de Cristo e seus membros, cada um por 
sua parte. 
Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

Aclamação:
Refrão: Aleluia. O Senhor enviou-me a 
anunciar a boa nova aos pobres, a
proclamar aos cativos a redenção.
Refrão...

Evangelho:   Lc 1, 1-4; 4, 14-21
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas:

Naquele tempo, realizou-se um casamento 
Já que muitos empreenderam narrar os 
factos que se realizaram entre nós, como 
no-los transmitiram os que, desde o início, 
foram testemunhas oculares e ministros da 
palavra, também eu resolvi, depois de ter 
investigado cuidadosamente tudo desde 
as origens, escrevê-las para ti, ilustre 
Teófilo, para que tenhas conhecimento 
seguro do que te foi ensinado. Naquele 
tempo, Jesus voltou da Galileia, com a 
força do Espírito, e a sua fama
propagou-se por toda a região. Ensinava 
nas sinagogas e era elogiado por todos. 
Foi então a Nazaré, onde Se tinha criado. 
Segundo o seu costume, entrou na
sinagoga a um sábado e levantou-Se para 
fazer a leitura. Entregaram-Lhe o livro do 
profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou 
a passagem em que estava escrito: «O 
Espírito do Senhor está sobre mim, porque 
Ele me ungiu para anunciar a boa nova 
aos pobres. Ele me enviou a proclamar a 
redenção aos cativos e a vista aos cegos, 
a restituir a liberdade aos oprimidos e a 
proclamar o ano da graça do Senhor». 
Depois enrolou o livro, entregou-o ao 
ajudante e sentou-Se. Estavam fixos 
em Jesus os olhos de toda a sinagoga. 
Começou então a dizer-lhes: «Cumpriu-se 
hoje mesmo esta passagem da Escritura 
que acabais de ouvir».   
Palavra da Salvação.
Glória a vós, Senhor!

Liturgy of the Word
1st Reading: Neh 8:2-4a, 5-6, 8-10 

A reading from the Book of the prophet 
Nehemiah:
Ezra the priest brought the law before 
the assembly, which consisted of men, 
women, and those children old enough 
to understand. Standing at one end of 
the open place that was before the Water 
Gate, he read out of the book from
daybreak till midday, in the presence of the 
men, the women, and those children old 
enough to understand; and all the people 
listened attentively to the book of the law.
Ezra the scribe stood on a wooden
platform that had been made for the
occasion. He opened the scroll so that 
all the people might see it — for he was 
standing higher up than any of the people 
—; and, as he opened it, all the people 
rose. Ezra blessed the LORD, the great 
God, and all the people, their hands raised 
high, answered, “Amen, amen!” Then they 
bowed down and prostrated themselves 
before the LORD, their faces to the ground.
Ezra read plainly from the book of the law 
of God, interpreting it so that all could 
understand what was read. Then
Nehemiah, that is, His Excellency, and 

Ezra the priest-scribe and the Levites who 
were instructing the people said to all the 
people: “Today is holy to the LORD your 
God. Do not be sad, and do not weep”—
for all the people were weeping as they 
heard the words of the law. He said further: 
“Go, eat rich foods and drink sweet drinks,
and allot portions to those who had nothing 
prepared; for today is holy to our LORD.
Do not be saddened this day, for rejoicing 
in the LORD must be your strength!”
The word of the Lord.
Thanks be to God!

Responsorial Psalm - Ps 19
Your words, Lord, are Spirit and life. 
The law of the LORD is perfect, refreshing 
the soul; The decree of the LORD is
trustworthy, giving wisdom to the simple.
Your words, Lord, are Spirit and life.
The precepts of the LORD are right,
rejoicing the heart; The command of the 
LORD is clear, enlightening the eye.
Your words, Lord, are Spirit and life.
The fear of the LORD is pure, enduring
forever; The ordinances of the LORD are 
true, all of them just.
Your words, Lord, are Spirit and life.
Let the words of my mouth and the thought 
of my heart find favor before you, O LORD, 
my rock and my redeemer.
Your words, Lord, are Spirit and life.

2nd Reading: 1 Cor 12:12-14, 27
A reading from the first Letter of Saint Paul 
to the Corinthians:
Brothers and sisters: As a body is one 
though it has many parts, and all the parts 
of the body, though many, are one body,
so also Christ. For in one Spirit we were 
all baptized into one body, whether Jews 
or Greeks, slaves or free persons, and we 
were all given to drink of one Spirit. Now 
the body is not a single part, but many. 
You are Christ’s body, and individually 
parts of it.
The word of the Lord.
Thanks be to God!

Gospel Aclamation:
Alleluia. The Lord sent me to bring glad 
tidings to the poor, and to proclaim liberty 
to captives. Alleluia

Gospel: Jn 2:1-11
A reading from the holy Gospel according 
to Luke:
Since many have undertaken to compile 
a narrative of the events that have been 
fulfilled among us, just as those who were 

eyewitnesses from the beginning and min-
isters of the word have handed them down 
to us, I too have decided, after
investigating everything accurately anew, 
to write it down in an orderly sequence for 
you, most excellent Theophilus, so that you 
may realize the certainty of the
teachings you have received. Jesus
returned to Galilee in the power of the 
Spirit, and news of him spread throughout 
the whole region. He taught in their
synagogues and was praised by all. He 
came to Nazareth, where he had grown up, 
and went according to his custom into the 
synagogue on the sabbath day. He stood 
up to read and was handed a scroll of the 
prophet Isaiah. He unrolled the scroll and 
found the passage where it was written: 
The Spirit of the Lord is upon me, because 
he has anointed me to bring glad tidings 
to the poor. He has sent me to proclaim 
liberty to captives and recovery of sight to 
the blind, to let the oppressed go free, and 
to proclaim a year acceptable to the Lord. 
Rolling up the scroll, he handed it back to 
the attendant and sat down, and the eyes 
of all in the synagogue looked intently at 
him. He said to them, “Today this Scripture 
passage is fulfilled in your hearing.”
The Gospel of the Lord.
Praise to you Lord, Jesus Christ!

Espaço do Pároco:
Queridos irmãos e irmãs!
 Quero agradecer à cada um que 
participou na formação para os leitores, 
em uma noite fria tivemos quase trinta
pessoas que vieram e outras que não 
puderam chegar pelo mal tempo.
 Esta leitura de hoje começa com 
a introdução em que o evangelista expõe 
o método que seguiu para se informar 
sobre o Evangelho que vai escrever, e faz 
a dedicatória do mesmo a um tal Teófilo, 
nome que significa “Amigo de Deus”. 
Depois, começa a sua narração, referindo 
o princípio do ministério público de Jesus. 
A cena passa-se na sinagoga de Nazaré, 
numa celebração de Sábado. É digno de 
nota este facto: Jesus inicia o seu
ministério numa celebração, e nela Se 
apresenta como sendo Aquele a quem 
a leitura se refere. De facto, o Senhor é 
Aquele a quem toda a Sagrada Escritura 
se refere e Aquele que, em cada
celebração litúrgica, é significado e
tornado presente pela própria celebração, 
pois que “é Ele quem fala quando na 
Igreja se lêem as Sagradas escrituras” 
(Concílio SC 7). 
Pe. Rogério.

23 de Janeiro de 2022


