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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
7th Sunday of Easter - May 29, 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

Space Available

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.

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 disponívelDavid Alves
Associate, Realtor
LIC: RES.0756626

Cell 203-613-2627
844-322-7325- X16

Office 203-763-1900
David@EAC-Properties.com

Office 203-259-2172
www.EAC-PROPERTIES.com

Follow Us @EACProps



Weekly Offertory:
  05/22/2022 2021
Sunday Offertory: $ 4,579.00       $ 4,442.00
Online Giving: $    320.40       $    143.60
       __________                  _________

 Total:  $ 4,899.40       $ 4,585.60

Intenções da Missa:
Sábado, 28 de Maio
6:00 p.m.
–José Salgado - Maria Salgado e família.
–John, Julia, José e Rosa Afonso - João 
Afonso e Nancy.
–Luís Gonçalves - esposa e filhos.
–João Rosa e Amélia Seara - Augusta 
Rosa e filhos.
–Vanessa dos Santos - família e amigos.
–Antonio e Clotilde da Cruz - Rosa da 
Cruz.
–Izabel Chaves e José Antunes e familia - 
Henriqueta Veiga.
–Ana e Serafim Gonçalves - de filhos e 
amigos.
–Marcelino da Cunha - família.
–À Nossa Senhora de Fátima - Maria 
Pereira.
Domingo, 29 de Maio
8:00 a.m.
–Ernesto Medeiros - Maria Medeiros
(esposa).
–Alberto Teixeira - mãe.
–Acácio de Oliveira - amigos.
–Artur Gonçalves - amigos.
–pelas almas do Purgatório - Fernanda 
Lage.
–Vanessa dos Santos - família e amigos.
–Maria José Santos e marido - Adriano.
–Antonio Branco - filhas.
–Antonio Braga e esposa - (filho) David.
–Laurinda e Abílio Ramada - (filho) Paulo.
–Luís Gonçalves - Gracie e Ashley
Nascimento.
–Acácio Pereira - esposa e filhos.
–Izaura Alves Rosa - família.
9:30 a.m.
Pro Populo (Para o Povo).
Não aceitamos intenções nesta Missa
11:00 a.m. English Mass
–Esmeralda Moreiras - Gil Moreiras.
–João Rodrigues - family and friends.
–Ana Pereira Rodrigues Jorge - family and 
friends.
–Manuel Rodas - filhos, família e amigos.
Segunda-Feira, 30 de Maio
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Vanessa dos Santos - família e amigos.
Terça-Feira, 31 de Maio
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Vanessa dos Santos - família e amigos.
7:30 p.m. Ultréia.

Quarta-Feira, 01 de Junho
12:00 p.m. Hora Santa (morimbundos)
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m. 
–Vanessa dos Santos - família e amigos.
–Armando Camara, Jr. - Maria Celina 
Camara.
–Etelvina de Almeida e José de Almeida - 
(filhas) Teresa Nunes e Júlia Solis.
Quinta-Feira, 02 de Junho
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m. Ascensão do Senhor
–Vanessa dos Santos - família e amigos.
–Intenções de Fernando e Luísa
Fernandes.
–pais, irmã e cunhado de Maria Coutinho.
Sexta-Feira, 03 de Junho
8:00 a.m. Missa e Adoração do Santíssimo
–Vanessa dos Santos - família e amigos.
–José Jorge, Juliana Jorge, Ricardina 
Veríssimo, João dos Santos - Isabel e 
Domingos dos Santos.
–família de Carlota Monteiro.
Sábado, 04 de Junho
6:00 p.m.
–José Salgado - Maria Salgado e família.
–John, Julia, José e Rosa Afonso - João 
Afonso e Nancy.
–José Martins - Ana Martins.
–Antonio, Arminda Barros e Gina Teixeira - 
Maria Teixeira.
–Vanessa dos Santos - família e amigos.
–Anabela Rua (7º Dia) - família.
Domingo, 05 de Junho
8:00 a.m.
–Ernesto Medeiros - Maria Medeiros
(esposa).
–em honra ao Santo Cristo.
–Acácio de Oliveira - amigos.
–Adriano Lucinda Santos - Maria Sanches.
–pelas almas do Purgatório - Fernanda 
Lage.
–Vanessa dos Santos - família e amigos.
–João e Rosa Jardim e família, Manuel 
Diniz, Germano Jardim, Manuel Antonio 
Ferreira e família - Maria Ferreira.
–João e Arminda Morais - Sebastiana 
Pinto.
–familiares de Alexandre e Celeste
Albuquerque.
–Benta Pires e família - Fátima Gonçalves.
–Acácio Pereira - esposa e filhos.
9:30 a.m.
Pro Populo (Para o Povo).
Não aceitamos intenções nesta Missa
11:00 a.m. English Mass
–Esmeralda Moreiras - Gil Moreiras.
–João Rodrigues - family and friends.
–Ana Pereira Rodrigues Jorge - family and 
friends.
–Emilia Barros - Filomena Gonçalves.
–Izaura Alves Rosa - family.

–Belmiro Barreira and José Barreira - Elza 
Barreira.
–José Martins - Ana Martins (wife).
–Francisco Fuque and Family - esposa e 
filhas.
–Morimbundos - Maria Cruz.
–pelas intenções de todos os familiares 
dos Açorianos, vivos e falecidos.

Liturgia da Palavra
Primeira Leitura: Actos 7, 55-60 

Leitura dos Atos dos Apóstolos:
Naqueles dias, Estêvão, cheio do Espírito 
Santo, de olhos fitos no Céu, viu a glória 
de Deus e Jesus de pé à sua direita e 
exclamou: «Vejo o Céu aberto e o Filho do 
homem de pé à direita de Deus». Então
levantaram um grande clamor e taparam 
os ouvidos; depois atiraram-se todos 
contra ele, empurraram-no para fora da 
cidade e começaram a apedrejá-lo. As 
testemunhas colocaram os mantos aos 
pés de um jovem chamado Saulo.
Enquanto o apedrejavam, Estêvão orava, 
dizendo: «Senhor Jesus, recebe o meu
espírito». Depois ajoelhou-se e bradou 
com voz forte: «Senhor, não lhes atribuas 
este pecado». Dito isto, expirou.
Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

Salmo Responsorial - Sl 96
O Senhor é rei, o Altíssimo sobre toda a 
terra. 
O Senhor é rei: exulte a terra, rejubile a 
multidão das ilhas; a justiça e o direito são 
a base do seu trono.
O Senhor é rei, o Altíssimo sobre toda a 
terra.
Os céus proclamam a sua justiça, e todos 
os povos contemplam a sua glória, todos 
os deuses se prostram diante do Senhor.
O Senhor é rei, o Altíssimo sobre toda a 
terra.
Vós, Senhor, sois o Altíssimo sobre toda a 
terra, estais acima de todos os deuses.
O Senhor é rei, o Altíssimo sobre toda a 
terra.
Segunda Leitura: Ap 22, 12-14.16-17.20
Leitura do Livro do Apocalipse:
Eu, João, ouvi uma voz que me dizia: «Eis 
que venho em breve e trago comigo a 
recompensa, para dar a cada um segundo 
as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ómega, 
o Primeiro e o Último, o Princípio e o Fim. 
Felizes os que lavam as suas vestes, para 
terem direito à árvore da vida e poderem 
entrar, pelas portas, na cidade. Eu, Jesus, 
enviei o meu Anjo, para vos dar
testemunho no que diz respeito às Igrejas. 

Eu sou o rebento da descendência de
David, a estrela brilhante da manhã». 
O Espírito e a Esposa dizem: «Vem!». E 
aquele que ouvir diga: «Vem!». Quem tem 
sede, venha; e quem a deseja, receba 
de graça a água da vida. Aquele que dá 
testemunho destas coisas diz: «Sim, Eu 
venho em breve». Amen! Vem, Senhor 
Jesus! 
Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

Aclamação:
Refrão: Aleluia. Repete-se. Não vos 
deixareis órfãos, diz o Senhor: vou partir, 
mas virei de novo e alegrar-se-á o vosso  
coração. Refrão...

Evangelho:   Jo 17, 20-26
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João:
Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao 
Céu e disse: «Pai santo, não peço
somente por eles, mas também por
aqueles que vão acreditar em Mim por 
meio da sua palavra, para que eles sejam 
todos um, como Tu, Pai, o és em Mim e 
Eu em Ti, para que também eles sejam 
um em Nós e o mundo acredite que Tu 
Me enviaste. Eu dei-lhes a glória que Tu 
Me deste, para que sejam um, como Nós 
somos um: Eu neles e Tu em Mim, para 
que sejam consumados na unidade, e o 
mundo reconheça que Tu Me enviaste e 
que os amaste como a Mim. Pai, quero 
que onde Eu estou, também estejam 
comigo os que Me deste, para que vejam 
a minha glória, a glória que Me deste, por 
Me teres amado antes da criação do
mundo. Pai justo, o mundo não Te
conheceu, mas Eu conheci-Te, e estes 
reconheceram que Tu Me enviaste.
Dei-lhes a conhecer o teu nome e dá-lo-ei 
a conhecer, para que o amor com que Me 
amaste esteja neles, e Eu esteja neles». 
Palavra da Salvação.
Glória a vós, Senhor!

Liturgy of the Word
1st Reading: Acts 7:55-60 

A reading from the Acts of the Apostles:
Stephen, filled with the Holy Spirit, looked 
up intently to heaven and saw the glory of 
God and Jesus standing at the right hand 
of God, and Stephen said, “Behold, I see 
the heavens opened and the Son of Man 
standing at the right hand of God.” But 
they cried out in a loud voice, covered their 
ears, and rushed upon him together.
They threw him out of the city, and began 
to stone him. The witnesses laid down their 
cloaks at the feet of a young man named 
Saul. As they were stoning Stephen, he 

called out, “Lord Jesus, receive my spirit.”
Then he fell to his knees and cried out in 
a loud voice, “Lord, do not hold this sin 
against them;” and when he said this, he 
fell asleep.
The word of the Lord.
Thanks be to God!

Responsorial Psalm - Sl 97
The Lord is king, the most high over all 
the earth. 
The LORD is king; let the earth rejoice; 
let the many islands be glad. Justice and 
judgment are the foundation of his throne.
The Lord is king, the most high over all 
the earth.
The heavens proclaim his justice, and all 
peoples see his glory. All gods are
prostrate before him.
The Lord is king, the most high over all 
the earth.
You, O LORD, are the Most High over all 
the earth, exalted far above all gods.
The Lord is king, the most high over all 
the earth.
2nd Reading: Rev 22:12-14, 16-17, 20

A reading from the book of Revelation:
I, John, heard a voice saying to me:
“Behold, I am coming soon. I bring with me 
the recompense I will give to each
according to his deeds. I am the Alpha 
and the Omega, the first and the last,
the beginning and the end.” Blessed are 
they who wash their robes so as to have 
the right to the tree of life and enter the city 
through its gates. “I, Jesus, sent my angel 
to give you this testimony for the churches.
I am the root and offspring of David, the 
bright morning star.” The Spirit and the 
bride say, “Come.” Let the hearer say, 
“Come.” Let the one who thirsts come
forward, and the one who wants it receive 
the gift of life-giving water. The one who 
gives this testimony says, “Yes, I am
coming soon.” Amen!  Come, Lord Jesus!
The word of the Lord.
Thanks be to God!

Gospel Aclamation:
R. Alleluia, alleluia. I will not leave you 
orphans, says the Lord. I will come back to 
you, and your hearts will rejoice.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel: Jn 17:20-26
A reading from the holy Gospel according 
to John:
Lifting up his eyes to heaven, Jesus 
prayed saying: “Holy Father, I pray not only 
for them, but also for those who will believe 

in me through their word, so that they may 
all be one, as you, Father, are in me and I 
in you, that they also may be in us, that the 
world may believe that you sent me. And I 
have given them the glory you gave me,
so that they may be one, as we are one,
I in them and you in me, that they may be 
brought to perfection as one, that the world 
may know that you sent me, and that you 
loved them even as you loved me. Father, 
they are your gift to me. I wish that where 
I am they also may be with me, that they 
may see my glory that you gave me,
because you loved me before the
foundation of the world. Righteous Father, 
the world also does not know you, but I 
know you, and they know that you sent me. 
I made known to them your name and I will 
make it known, that the love with which you 
loved me may be in them and I in them.”
The Gospel of the Lord.
Praise to you Lord, Jesus Christ!

29 de Maio de 2022


