Igreja de Nossa Senhora de Fátima
Our Lady of Fatima Church
September 26-27, 2020
26-27 de Setembro, 2020
26a Domingo do Tempo Comun
26th Sunday of Ordinary Time

Mass Intentions / Intenções de Missa
Dias de Semana
Requisitado/Requested:
Segunda-feira/ Monday– 9am
9/28
For those who have left the Church

Terça-feira/Tuesday– 9am
Sanctification of Priests

9/29

Sexta-feira / Friday - 6 PM
Suzanne Carter

10/2

Sábado / Saturday
9:00 AM –Almas do Purgatorio

10/3

5:00 PM
Manuel daCunha Santos – 13º ann

Maria e familia

Sunday/Domingo
10/4
9:00 AM Missa em Ingles / English Mass
Adventino Lima
Maryann Murtagh
William e Laurentina Espinola,
e Almas do Purgatorio
Glorinda Bettencourt
Carlos daCosta Gomes e
Maria de Fatima Diogo
Joaquina Sa
Marianne Scott
Frank L Perley Jr
10:30 AM Missa em Ingles / English Mass
Antonio e Manuel Silva e Maria Iduina
Adalgia Silva
Maria e Joao Espinola
filha Elisabete Machado
Joao daSilva Bettencourt
esposa Conceicao
Timothy Wiggin
sogros Jose e Fernanda Silveira

Prayer List

Bilingual Mass / Missa Bilíngue
Sábado/ Saturday - 5:00 PM – Vigil/Vigília
Domingo/ Sunday - 9:00 AM
Domingo/ Sunday - 10:30 AM em Português
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
Catholic Appeal 2020: Please prayerfully consider making
a gift to the 2020 Catholic Appeal. Your support will make
a significant difference as we continue serving the
Catholic faithful and all our brothers and sisters in need.
To make a donation, visit:
www.bostoncatholicappeal.org. Thank you.

COLETA-COLLECTION
September /Setembro 19-20, 2020
$1,793

Angela Trionfi
Purificação Machado Lina Carreiro
Glorinda Bettencourt
Nursing Home Residents Paul Nadeau
Tammy Stevens
Susie Dixon
Vitalina Roque Silva
Maria Ortins
Carlos Timao
Emma Almeida
Alexis Crisostomo
Maria Greaves
Luisa Loureiro
Jimmy & Melissa DaSilva Helena Martiniano
Maria Bernadette Pereira Charlene D’Arcangel
Vitor Rita
Mildred Justo
Michael Santos
Etelvina Silva
Jeanne Marie Hammond Arnoldo Alberto Maureen Murphy
Christopher Ortins
Julieta Lima
Barbara Mahoney
Adriano S. Pedreira Charlene Zerbinopoulos Carlos Barbosa
Marguerite Corrao
Jose e Albertina Dutra Luisa Kontoules
M. Dorothea Bettencourt Georgia Metropolis Mario Carroca
Maria Antonieta Marques Vickie Gillespie Odete Tavares
Osvaldo Rodrgues
Juliana and Allyssa Rodriguez
Roberta Preshong
Paul MacDonald
Carolyn Guarino
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.

St. Michael Prayer: St. Michael the Archangel, defend us
in battle. Be our safeguard 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 of the evil
spirits, who prowl about the world seeking the ruin of
souls. Amen.
Oração de São Miguel: São Miguel Arcanjo, defendei-nos
neste combate; sede a nossa guarda contra a maldade e
ciladas do demónio. Instante e humildemente vos
pedimos que Deus sobre ele impere, e vós, Príncipe da
milícia celeste, com esse poder divino precipitai no
Inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos, que
vagueiam pelo mundo para perdição das almas. Amen.

Apelo Católico de 2020: Em espírito de oração, considere
fazer uma doação para o Apelo Católico de 2020. Seu
apoio fará uma diferença significativa à medida que
continuamos servindo os fiéis Católicos e todos os
nossos irmãos e irmãs necessitados. Para fazer uma
doação, visite: www.bostoncatholicappeal.org. Obrigado
Virtual Children’s Eucharistic Holy Hour – October 7 from
1-2pm. Normally celebrated at the Cathedral of the Holy
Cross, the 15th Annual Children’s Eucharistic Holy Hour
and Rosary will be live-streamed so all students are able
to safely pray in schools or homes as we celebrate the
great Feast of the Most Holy Rosary. Sponsored by the
World Apostolate of Fatima Boston in collaboration with
the Archdiocese of Boston Catholic Schools Office.
Hora Santa Eucarística Virtual das Crianças - 7 de
Outubro das 13h00. Normalmente celebrado na Catedral
da Santa Cruz, a 15ª Annual Hora Santa Eucarística Anual
das Crianças e o Rosário serão transmitidos ao vivo para
que todos os alunos possam orar com segurança nas
escolas ou em casa enquanto juntos celebramos a grande
Festa do Santíssimo Rosário. Patrocinado pelo
Apostolado Mundial de Fátima Boston em colaboração
com o Escritório das Escolas Católicas da Arquidiocese de
Boston.
Year of the Eucharist: A prayer of St. Therese of Lisieux “It is not to remain in a golden ciborium that He comes
down each day from Heaven, but to find another Heaven,
the Heaven of our soul in which He takes delight.” Do we
think about Jesus coming into our soul with each worthy
reception of Holy Communion?
Ano da Eucaristia: Uma oração de Santa Teresinha de
Lisieux - “Não é para permanecer em um cibório dourado
que Ele desce todos os dias do Céu, mas para encontrar
outro Céu, o Céu da nossa alma, no qual Ele se deleita.”
Nós pensamos em Jesus entrando em nossa alma a cada
recepção digna da Sagrada Comunhão?
Mass in Honor of St. Therese – Thursday, October 1 at
7pm. In compliance with COVID restrictions, Mass will be
private and Live-Streamed at www.beautyofcarmel.com
Pray with the Discalced Carmelite Sisters in honoring
their Monastery Patroness. A Carmel prayer:
St Therese, loving servant of our Eucharistic Jesus, pray
that we may receive the graces we need to partake in the
hiddenness of Jesus as He comes upon our altars, help us
to deepen our faith that we may penetrate the veil that
shrouds the presence of Jesus in the Eucharist as well as
in our sisters and brothers around us. In action and in
prayer, you challenge us to follow you. May we become
more ardent in our following. Amen.
Thank you to all who worked for so many hours over the
past weeks to make our Yard Sales a success. We
received a total of $7,700 in proceeds. God bless you for
your generosity!
Obrigado a todos os que trabalharam por tantas horas
nas últimas semanas para tornar as nossas Yard Sales
um sucesso. Recebemos um total de $7,700 em receitas.
Deus o abençoe por sua generosidade!

Missa em Honra a Santa Teresinha - Quinta-feira, 1º de
Outubro às 19h. Em conformidade com as restrições do
COVID, o Missa será privado e transmitido ao vivo em
www.beautyofcarmel.com. Ore com as Irmãs Carmelitas
Descalças em homenagem à Padroeira do Monastério.
Uma oração do Carmelo: Santa Teresinha, serva
amorosa de nosso Jesus Eucarístico, reza para que
possamos receber as graças de que precisamos para
participar do ocultamento de Jesus quando Ele vem
sobre os nossos altares. Ajuda-nos a aprofundar a nossa
fé para que possamos penetrar o véu que envolve a
presença de Jesus na Eucaristia, bem como em nossas
irmãs e irmãos ao nosso redor. Na ação e na oração, nos
desafia a segui-lo. Que possamos nos tornar mais
ardentes em nosso seguimento. Amén.
How to Bring Your Loved Ones Back to the Church by Fr.
Chris Alar. There are four simple ways to bring those you
love back to church and practicing their faith.
1. Have a Mass said for them
2. Pray the Rosary and the Chaplet of Divine Mercy for
them each day
3. Show joy in the practice of your faith. Nothing brings
someone back like witnessing the joy of another
person who is practicing their faith.
4. Offer up your sufferings to God that they may find
their way home to the Church
Como trazer seus entes queridos de volta para a Igreja, de
Padre Chris Alar. Existem quatro maneiras simples de
trazer aqueles que ama de volta à igreja e praticar sua fé.
1. Ofrece uma Missa por eles
2. Reza o Rosário e o Terço da Divina Misericórdia por
eles todos os dias
3. Mostre alegria na prática de sua fé. Nada traz alguém
de volta como testemunhar a alegria de outra pessoa
que está praticando a sua fé.
4. Ofereça seus sofrimentos a Deus para que eles
possam encontrar o caminho para a casa da Igreja
Religious Education: We will be beginning in-person
classes in October. Please pass along this information to
those who have not been with us in the past months.
More details will be outlined in the coming weeks.
Registration forms will be mailed next week.
Educação Religiosa: Estaremos começando as aulas
presenciais em Outubro. Por favor, repasse esta
informação para aqueles que não estiveram conosco nos
últimos meses. Mais detalhes serão descritos nas
próximas semanas. Os formulários de inscrição serão
enviados na próxima semana.
Saint John’s Seminary’s celebration of 20 years of its Lay
Formation Program - Reflections on the Rosary: Free, virtual
event on Saturday, October 10 at 7pm. Learn more about
Marian Spirituality in October, the month dedicated to the
Holy Rosary, from speakers like Cardinal Sean O'Malley, Fr.
Willy Raymond and more. Register at:
https://www.sjs.edu/rosaryreflection
Celebração dos 20 anos do Programa de Formação de Leigos
do Seminário de São João - Reflexões sobre o Rosário:
Evento virtual gratuito no Sábado, 10 de Outubro às 19h.
Aprenda mais sobre a Espiritualidade Mariana em Outubro,
o mês dedicado ao Santo Rosário, com oradores como o
Cardeal Sean O'Malley, Padre Willy Raymond e mais.
Registre-se: https://www.sjs.edu/rosaryreflection

