Igreja de Nossa Senhora de Fátima
Our Lady of Fatima Church
June 27-28, 2020
27-28 de Junho, 2020
13a Domingo da Tempo Comun
13th Sunday of Ordinary Time

Mass Intentions / Intenções de Missa
Dias de Semana
Requisitado/Requested:
Segunda-feira/ Monday– 9am
6/29
Mass for all parishioners

Terça-feira/Tuesday– 9am
Mass for all parishioners

6/30

Sexta-feira / Friday - 6 PM
Almas do Purgatorio

7/3

Sábado / Saturday
9:00 AM
Mass for all parishioners

7/4

5:00 PM
For healing in our country
Sunday/Domingo
7/5
9:00 AM Missa em Ingles / English Mass
William e Laurentina Espinola e Almas
do Purgatorio
Glorinda Bettencourt
Carlos daCosta Gomes
e Maria Fatima Diogo
Joaquina Sa
Elza Bettencourt
Conceicao Oliveira
Lucille Levesque
Frank L Perley Jr
Maria e Joao Espinola
filha Elisabete Machado
Joao da Silva Bettencourt
esposa Conceicao
Antonio e Manuel Silva e Maria Iduina
Adalgisa Silva
Jose daCosta Feitor
filho Jose Feitor

Prayer List

Bilingual Mass / Missa Bilíngue
Sábado/ Saturday
5:00 PM – Vigil/Vigília
Domingo/ Sunday
9:00 AM
Dias De Semana – Missa em Português
Segunda, Terca e Sabado – 9am
Sexta-feira - 6pm
Adoração Ao Santíssimo/ Holy Hour
5pm –Sextas-Feira / Friday
3pm –Domingo / Sunday
Confissão / Confession
4:00 – 4:45 PM - Sábado/Saturday
ou por marcação/or by appointment

Angela Trionfi
Purificação Machado Lina Carreiro
Glorinda Bettencourt
Nursing Home Residents
Ruth Hill
Tammy Stevens
Manuel Cardoso
Vitalina Roque Silva
Maria Ortins
Jocelyn Richard
Carlos Timao
Barbara Sullivan
Alexis Crisostomo Maria Greaves
Jimmy & Melissa DaSilva Donna Hurh
Helena Martiniano
Harper Reis (5 yrs)
Maria Bernadette Pereira
Vitor Rita
Mildred Justo
Michael Santos
Etelvina Silva
Jeanne Marie Hammond Arnoldo Alberto Maureen Murphy
Christopher Ortins
David & Julieta Lima
Adriano S. Pedreira Charlene Zerbinopoulos Carlos Barbosa
Marguerite Corrao
Jose e Albertina Dutra Luisa Kontoules
M. Dorothea Bettencourt Georgia Metropolis Paul Nadeau
If you would like a name included here, please contact the office.
Se quiser um nome incluído nesta lista, entre em contato com o
escritório.

COLETA-COLLECTION
June/Junho 20-21, 2020
$1,504
The Peabody Knights of Columbus are appreciative for
Pope Francis recognizing a miracle attributed to founder
Fr. Michael J. McGivney, clearing the way for his
beatification. Due to Pope Francis’ action, Fr. McGivney is
elevated to Blessed and one step closer to sainthood.
Os Cavaleiros de Colombo de Peabody agradecem o Papa
Francisco por reconhecer um milagre atribuído ao
fundador Senhor Padre Michael J. McGivney, abrindo o
caminho para a sua beatificação. Devido à ação do Papa
Francisco, o Padre McGivney é Beatificado e um passo
mais perto da canonização.

Do you believe that Jesus is really, truly present in the
Eucharist? Cardinal Seán O’Malley has announced a Year
of the Eucharist to bolster the faith of those who already
believe in the Real Presence of Jesus in the Eucharist and
to encourage those who struggle with this belief. Over the
course of the next year, the Cardinal invites all Catholics
in the Archdiocese of Boston to learn more about the
Eucharist and to spend more time before the Eucharistic
Lord, asking Him to reveal Himself to you.

Acredita que Jesus está realmente presente na
Eucaristia? O Cardeal Seán O'Malley anunciou um Ano da
Eucaristia para fortalecer a fé daqueles que já acreditam
na Presença Real de Jesus na Eucaristia e incentivar
aqueles que lutam com essa crença. Ao longo do
próximo ano, o Cardeal convida todos os Católicos da
Arquidiocese de Boston a aprender mais sobre a
Eucaristia e a passar mais tempo diante do Senhor
Eucarístico, pedindo que Ele se revele a ti.

Prayer for Preparation for Eucharistic Adoration
By Venerable Bruno Lanteri, Founder of the Oblates of the
Virgin Mary
O my gracious God, make my act of adoration pleasing to
you. This marvelous and simple act, as I give you all that I
am and unite myself to all that you are. Oh Jesus! I am at
your feet; let me find you in my prayer. Oh Jesus! Speak
to my heart that I may abandon myself and my concerns
to you. May I give all of myself to you; all my thoughts, all
my feelings, my desires and all that is within me and
without. I leave all to You, oh Lord. Make of me what You
will, oh my God. I give to You my life, not only the life I
live in exile on earth but also my hope for life in eternity. I
leave You my salvation. I put my will in Your hands and
give to You the power You gave to me over my actions.
Make me according to Your heart and create in me a pure
heart, a docile and obedient heart. Strengthen my faith
that I may run after You and after Your sweetness. Oh my
God, make my heart right that I may love You with all of
it, with that heart which You form in me by Your grace.
May I surrender everything to You and have nothing left
but myself, so that I may surrender that too, the one gift I
know You desire. Amen.

Oração de Preparação para a Adoração Eucarística
Por Venerável Bruno Lanteri, Fundador dos Oblatos da
Virgem Maria
Ó meu Deus gracioso, faça meu ato de adoração
agradável para Ti. Este ato maravilhoso e simples, pois
eu lhe dou tudo o que sou e me uno a tudo o que de Ti é.
Ai Jesus! Estou aos seus pés; deixe-me encontrá-lo em
minha oração. Ai Jesus! Fale ao meu coração para que eu
possa abandonar a mim e minhas preocupações com Ti.
Posso me entregar totalmente a Ti; todos os meus
pensamentos, todos os meus sentimentos, meus desejos
e tudo o que está dentro e fora de mim. Deixo tudo para
Ti, ó Senhor. Faça de mim o que quiser, oh meu Deus.
Dou a Ti a minha vida, não apenas a vida que vivo no
exílio na terra, mas também minha esperança de vida na
eternidade. Deixo-te a minha salvação. Ponho minha
vontade em suas mãos e dou a Ti o poder que Ti me deu
sobre minhas ações. Faça-me de acordo com o Seu
coração e crie em mim um coração puro, um coração
dócil e obediente. Fortalece minha fé para que eu corra
atrás de Ti e de Sua doçura. Oh meu Deus, conserte meu
coração para que eu possa te amar com tudo isso, com
aquele coração que Ti forma em mim por Sua graça.
Posso entregar tudo a Ti e não ter mais nada além de
mim mesmo, para que eu também entregue esse, o único
presente que sei que Tu desejas. Amén.

Catholic Appeal 2020: Please support the annual Catholic
Appeal. The success of the Appeal is vital to provide
assistance to our parishes, schools, and communities in a
variety of ways. Every gift, regardless of the size, is
meaningful and can make an impact, especially to those
impacted by COVID-19. Your participation in this
campaign is very much appreciated by our parish and the
thousands that are served throughout the Archdiocese.
Apelo Católico de 2020: Por favor, apoiem o Apelo
Católico anual. O sucesso do Apelo é vital para prestar
assistência às nossas paróquias, escolas e comunidades
de várias maneiras. Toda oferta, independentemente do
tamanho, é significativo e pode causar impacto,
especialmente para aqueles afetados pelo COVID-19. A
sua participação nesta campanha é muito apreciada pela
nossa paróquia e pelos milhares que são servidos através
da Arquidiocese.
Religious Education News
When we were brutally interrupted by COVID-19, we had
completed roughly 60% of our classes. For our students
preparing to receive the Eucharist for the first time and
for those preparing for Confirmation, a good deal of
preparation is yet to be completed. We are reviewing
various options to complete the preparation so the
Liturgies can be scheduled. Please watch for more
details. In the interim, please take this time to daily
review prayers and matters of faith with your children. If
you need any resources, please let us know. We look
forward to seeing you at Holy Mass on Saturday at 5pm
or on Sunday at 9am.

Human nature grows tired of always doing the same
thing. But it is God’s will that this occur because of the
opportunity of practicing two great virtues: first is
perseverance, which will bring us to our goal. The other
is steadfastness, which overcomes the difficulties on the
way. – St. Vincent de Paul
A natureza humana se cansa de sempre fazer a mesma
coisa. Mas é a vontade de Deus que isso ocorra devido à
oportunidade de praticar duas grandes virtudes: a
primeira é a perseverança, que nos levará ao nosso
objetivo. O outro é a firmeza, que supera as dificuldades
no caminho. - São Vicente de Paulo
Notícias sobre Educação Religiosa:
Quando fomon interrompidos brutalmente o COVID-19,
concluímos cerca de 60% de nossas aulas. Para nossos
alunos que se preparam para receber a Eucaristia pela
primeira vez e para aqueles que se preparam para a
Confirmação, ainda há muito a ser feito. Estamos
analisando várias opções para concluir a preparação para
que as Liturgias possam ser agendadas. Por favor, assista
para mais detalhes. Enquanto isso, reserve um tempo
para repassar diariamente as orações e questões de fé
com seus filhos. Se precisar de algum recurso, informenos. Esperamos ver-te na Santa Missa no Sabado as 5pm
or no Domingo as 9am.

