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Igreja de Nossa Senhora de Fátima
Our Lady of Fatima Church
May 15-16, 2021
15-16 de Maio, 2021
7th Sunday of Easter / 7ª Domingo da Páscoa

Purificação Machado Lina Carreiro
Paul MacDonald
Nursing Home Residents Paul Nadeau
Lucy Sousa
Vitalina Roque Silva
Doug Schmidt
Bob Zujewski
Maria Ortins
Carlos Timao
Eva & Daniel Machado
Alexis Crisostomo
Maria Greaves
Luisa Loureiro
Jimmy & Melissa DaSilva Elena Materniano Emma Almeida
Maria Bernadette Pereira Vitor Rita
Pam & David Viger
Mildred Justo
Michael Santos
Marguerite Corrao
Jeanne Marie Hammond Arnoldo Alberto Maureen Murphy
Christopher Ortins
Lino DaSilva
Edward Reidy
Adriano S. Pedreira
Carlos Barbosa
William Ryan
Albertina Dutra
Filomena Flor
Aldina Santos
M. Dorothea Bettencourt Mario Carroca
Rodney Alberto
Maria Antonieta Marques Vickie Gillespie Antonio Abreu
Osvaldo, Juliana and Allyssa Rodriguez
Soares family
Carolyn Guarino
Maria de Jesus Pereira Raquel Salomão
Gabriel Cunha
Jocelyn Richards Alice Tolmei

Mass Intentions / Intenções de Missa
Dias de Semana
Requisitado/Requested:
Segunda-feira / Monday–9am
5/17
Intentions of Billy & Fatima Aguiar & son
Terca-feira / Tuesday-9am
Antonio Sousa
Maria Alice Soares – b’day rememb.
Sexta-feira / Friday –6pm
Maria Emelia Pereira
Sábado / Saturday 9:00 AM - Almas do Purgatorio

Bilingual Mass / Missa Bilíngue
Sábado/ Saturday - 5:00 PM – Vigil/Vigília
Domingo/ Sunday - 9:00 AM
Domingo/ Sunday - 11:30 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

COLETA-COLLECTION
8-9 de Maio, 2021
$1,958
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.

5:00 PM
John Lacorte
Maria Zolotas
Antonio Pascoal

5/18
esposa Delminda
filha Maria da Luz

5/21
filha Delminda Sousa
5/22

Ondina Martinho
esposa e filho

Domingo / Sunday
5/23
9:00 AM Missa em Ingles / English Mass
Adventino e Julieta Lima filha Carol Bettencourt & family
Joao e Arminda Vieira
filha Maria Silva e familia
Manuel Nuno Borges
family
Elza Bettencourt
Frank L Perley Jr.
Manuel H Cunha
wife & sons
11:30 AM Missa em Português / Portuguese Mass
Antonio, Adalgisa e Manuel Silva
e Maria Alcina
Antonina Silva
Cecilia Gil
sobrinha Teresinha Bettencourt
Antonio Veiga
Antonio e Delminda Santos
Antonio do Coito Cabral
Teresa Brites
Isaura Couto
Each day of May, the Vatican will broadcast a Rosary
from different shrines as we pray to end the pandemic.
Each broadcast will be live at 12pm. For the full rosary
schedule, locations list, and the intentions being held for
each day, visit: https://aleteia.org/2021/04/28/these-30shrines-will-lead-the-rosary-relay-for-end-of-the-pandemic/

Cada dia de Maio, o Vaticano irá transmitir um Rosário de
diferentes santuários enquanto oramos para acabar com
a pandemia. Cada transmissão será ao vivo às 12h. Para a
programação completa do rosário, a lista de locais e as
intenções que estão sendo realizadas para cada dia,
visite: https://aleteia.org/2021/04/28/these-30-shrines-willlead-the-rosary-relay-for-end-of-the-pandemic/

Year of St. Joseph: Holy Guardian of Jesus, pray for us!
Ano de São José: Santo Guardião de Jesus, rogai por nós!
St. John the Baptist Church will hold a 150th Anniversary
Memorial Organ Concert - “Come, Holy Spirit, Our Souls
Inspire” on Sunday, May 23 at 3pm. The concert is for
healing and hope, to remember those who have died in
the past year, to honor caregivers who serve us, and to
enter into God's abiding presence. Free will donation
appreciated. Live Stream link:
https://www.stjohnspeabody.org Registration required:
https://www.signupgenius.com/go/10C054DADA92DA4FE
3-come
A Igreja de São João Batista realizará um Concerto de
Órgão em Memória do 150º Aniversário - “Venha, Espírito
Santo, Nossas Almas Inspire” no Domingo, 23 de Maio às
15h. O concerto é para cura e esperança, para lembrar
aqueles que morreram no ano passado, para
homenagear os cuidadores que nos servem e para entrar
na presença permanente de Deus. Doação de livre arbítrio
sera apreciada. Link da transmissão ao vivo:
https://www.stjohnspeabody.org
Registro necessário:
https://www.signupgenius.com/go/10C054DADA92DA4FE
3-come
Listen closely to today’s Gospel. It is as if we are
eavesdropping on Jesus at prayer. Notice that He is
praying for you! He is asking God to protect you, to keep
you from the evil one and to consecrate you in the truth.
Take some quiet time today to listen again to Jesus
prayer for you. Have confidence that God hears Christ’s
prayer, that He is with you and strengthens your
discipleship.
Ouça com atenção o Evangelho de hoje. É como se
estivéssemos escutando Jesus em oração. Observe que
Ele está orando por ti! Ele está pedindo a Deus que o
proteja, que o afaste do mal e o consagre na verdade.
Reserve algum tempo hoje para ouvir novamente a
oração de Jesus por ti. Tenha confiança de que Deus
ouve a oração de Cristo, que Ele está contigo e fortalece o
seu discipulado.
The annual Catholic Appeal is
ongoing. Visit
bostoncatholicappeal.org to learn
more or make a donation. To give
now, scan the QR code.

O Apelo Católico anual está em andamento. Visite
bostoncatholicappeal.org para saber mais ou fazer
uma doação. Para dar agora, escaneie o código QR.
Although dates have not yet been confirmed by the
Vatican, the location for the next International World
Youth Day Gathering is Lisbon, Portugal, in August 2023.
The Archdiocese of Boston is partnering with Dube Travel
to provide a pilgrimage opportunity for groups and
individuals who want to attend. The pilgrimage includes a
visit to the Fatima shrine and sites To request to be added
on future updates for World Youth Day Lisbon email
cdonoghue@rcab.org.

Embora as datas ainda não tenham sido confirmadas
pelo Vaticano, o local para o próximo Encontro
Internacional do Dia Mundial da Juventude é Lisboa,
Portugal, em Agosto de 2023. A Arquidiocese de Boston
está fazendo parceria com a Dube Travel para fornecer
uma oportunidade de peregrinação para grupos e
indivíduos que desejam frequentar. A peregrinação inclui
uma visita ao santuário e locais de Fátima. Para pedir
para ser adicionado em futuras atualizações para a
Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, envie um
email para cdonoghue@rcab.org.

Many Gifts, One Spirit – Discerning your charisms for
missionary discipleship. One way the Holy Spirit builds
up the Body of Christ is through charisms, or special
graces that equip us to live out our discipleship and
mission. On Thursday, May 27 from 6-8:30pm, the
Institute for New Evangelization will hold a virtual
prayerful workshop to learn more about individual
charisms and the importance of discerning and exercising
our charisms to fully live out our discipleship, become the
people we were made to be, and bear fruit for His
mission! To participate, register at:
http://bit.ly/charismsworkshop21

Muitos Dons, Um Só Espírito - Discernir os seus carismas
para o discipulado missionário. Uma maneira pela qual o
Espírito Santo edifica o Corpo de Cristo é por meio de
carismas, ou graças especiais que nos equipam para
viver o nosso discipulado e missão. Na Quinta-feira, 27 de
Maio das 6-8:30pm, o Instituto para a Nova Evangelização
realizará um workshop virtual de oração para aprender
mais sobre os carismas individuais e a importância de
discernir e exercitar os nossos carismas para viver
plenamente nosso discipulado, nos tornarmos as pessoas
que éramos feito para ser e dar frutos para a Sua missão!
Para participar, inscreva-se em:
http://bit.ly/charismsworkshop21
Catholic TV series on Palliative Care on Mondays at 6pm;
Tuesdays at 7am, and Thursdays 2am and 11am. The
series will discuss topics in Palliative Care for patients
and families dealing with serious illness. The weekly
programs cover subjects from advance care planning to
decision-making about treatments, nutrition and
hydration, and when and how to address end-of-life care.
The Archdiocesan Office of Palliative Care and Advance
Care Planning welcomes questions and commentsplease email PalliativeCare@rcab.org. Episodes will be
rebroadcast at:
https://www.catholictv.org/talking-of-palliative-care.html
Série de TV Católica sobre Cuidados Paliativos às
Segundas-feiras às 18h; Terças-feiras às 7h e Quintasfeiras às 2h e 11h. A série discutirá tópicos em Cuidados
Paliativos para pacientes e famílias que lidam com
doenças graves. Os programas semanais abrangem
desde o planejamento de cuidados antecipados até a
tomada de decisões sobre tratamentos, nutrição e
hidratação, e quando e como abordar os cuidados no
final da vida. O Escritório Arquidiocesano de Cuidados
Paliativos e Planejamento de Cuidados Antecipados
recebe perguntas e comentários - envie um e-mail para
PalliativeCare@rcab.org. Os episódios serão
retransmitidos em:
https://www.catholictv.org/talking-of-palliative-care.html

