Our Lady of Fatima Church
7ª Domingo de Pascoa
7th Sunday of Easter
Primeira Leitura/First Reading:
Atos / Acts 7:55-60
Segunda Leitura/Second Reading:
Revelação/Revelation 22:12-14,16-17,20
Evangelho/Gospel: João/John 17:20-26

COLETAS-COLLECTIONS

Semana Passada/Last Week
Maio / May 25-26, 2019
1st Coleta/Collection
Nª Srª de Fátima
Our Lady of Fátima

$1,892
Esta Semana/This Week
Junho / June 1-2, 2019
st
1 Coleta/Collection
2nd Coleta/Collection
Nª Srª de Fátima
Necessidades de Paroquia
Our Lady of Fátima
Parish Needs Fund

Próxima Semana/Next Week
Junho / June 8-9, 2019
st
1 Coleta/Collection
2nd Coleta/Collection
Nª Srª de Fátima
Coleta para o Seminário
Our Lady of Fátima
Seminary Collection

Prayer List
Angela Trionfi
Purificação Machado Isabelina Santos
Glorinda Bettencourt
Nursing Home Residents
Jim Leclerc
Manuel & Maria A. Paiva
Bert Maria
Deolinda Sylvia
Christopher Sullivan
Dana, Lynn, David & Nancy Dickerman
Micheline Vareika
Fatima Soares
Barbara Sullivan
Jimmy & Melissa DaSilva Donna Hurh
Maria Alice Oliveira
Maria Gil
Odete Tavares
Maria Terra
Darren Santos
Harper Reis (5 yrs) Lina Carreiro
Mildred Justo
+Jeanette Capela Alice Bettencourt
Al & Barbara Pike
Michael Santos
Samara Amaral
Rachel Eager
Nancy Silveira
Etelvina Silva
Arnoldo Alberto
Betty Ann Ritcey
Rita Santangelo
Eva e Daniel Machado Millie Schmidt
Maria Ortins
Maria Greaves
Jeanne Marie Hammond Antonio Pascoal
Adriano Sousa Pedreira Jocelyn Richard Mr. Melo
Bianca Melo Conrad
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.

PRÓXIMOS EVENTOS:
June 8
June 9
June 22
June 22
June 23
July 6

UPCOMING EVENTS:
Day of Portugal / Dia de Portugal
Pentecost
First Confession-First Communion Practice-10am

Youth Group BBQ
First Communion 11:30am followed by
Corpus Christi Procession
Yard Sale

Join us every Monday before Mass at 8:30am to pray the
Rosary for the Unborn. It will be said in Portuguese.

June 1 & 2, 2019

Igreja de Nossa Senhora de Fatima
Mass Intentions / Intenções de Missa
Dias de Semana
Requisitado/Requested:
Segunda-feira/ Monday – 9am
6/3
All cancer patients
Terça-feira/Tuesday – 9am
For those living with diseases without a cure

6/4

Quarta-feira/Wednesday
Nao havera Missa/No Mass

6/5

Quinta-feira / Thursday
Nao havera Missa/No Mass

6/6

Sexta-feira / Friday - 6:00 PM
Almas do Purgatorio

6/7

Sábado / Saturday
9:00 AM
Elisabeth Lonergan, Antonio Felix
e Rosa, Maria e Antonio Morais

6/8
Geraldine Felix

5:00 PM
Jose e Maria Bettencourt – em Acao de Gracas por 55
anos de Matrimonio e almas defuntos da familia
Jose Vargas, seus pais e sogros esposa Tina e famil
Sunday/Domingo - Pentecost
6/9
9:00 AM Missa em Ingles / English Mass
Eulalia Aguiar filha Fernanda e Carlos Pinto e familia
Manuel daCunha Santos
Maria e familia
Paul Bash
Frank L Perley Jr
11:30 AM – Missa em Português/Portuguese Mass
Pais e irmaos falecidos de Alice Azevedo
Pais e irmaos falecidos de Carlos Azevedo
Vivos e falecidos da Irmand. do Esp. Santo de Peabody
Francisco Felizardo – 30º ann
filha Teresa
Manuel Batista
Manuel e Fatima Quadros
Antonio e Norberta Picanco
familia
Maria B e Jose Silva
Manuel Silva
Manuel Vieira daSilva, pais e sogros
Eugenia Silva
Marido, pais e sogros de Maria Vieira
Saude de Balbino e Conceicao Bettencourt
6:00 PM– Missa em Português/Portuguese Mass
Luis Soares Machado e uma intencao em particular de
esposa
Wanted Experienced Rosary Makers! The Propagation of
the Faith Office needs volunteers to make corded
Rosaries. Materials and design instructions will be
provided to make 50 World Mission Rosaries. Volunteers
work on their own and at their own pace. The rosaries will
be distributed to Archdiocesan children in Catholic
schools and parish Faith Formation programs to teach
them about the rosary and the importance of praying for
the missionary work of the Church. If you can help, please
contact 617-542-1766 or info@propfaithboston.org. The
World Mission Rosary was started by Archbishop Fulton
J. Sheen in 1951 as a way to pray for all the missions of
the world. Sheen said when you pray the World Mission
Rosary, “You embrace the world in prayer!”
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Queremos pessoas que sabem fazer tercos! O Escritório
de Propagação da Fé precisa de voluntários para fazer
Rosários com cordas. Materiais e instruções do desenho
serão fornecidas para fazer 50 Rosários da Missão
Mundial. Voluntários trabalham por conta própria e em
seu próprio ritmo. Os rosários serão distribuídos a
crianças Arquidiocesanas em escolas Católicas e
programas das paroquiais de formação de fé para
ensinar-lhes sobre o rosário e sobre a importância da
oração pela obra missionária da Igreja. Se puder ajudar,
ou se tiver dúvidas sobre o projeto, entre em contato pelo
telefone 617-542-1766 ou pelo e-mail
info@propfaithboston.org. O Rosário Missionário
Mundial foi iniciado pelo Arcebispo Fulton J. Sheen em
1951 como uma forma de rezar por toda a missão do
mundo. Sheen disse quando reza o Rosário Missionário
Mundial: “Abraçamos o mundo em oração!”

THOUGHT FOR THE DAY / PENSAMENTO DO DIA
The first task of love is to acknowledge before God that
we belong to Him. We owe our lives to Him alone;
therefore, our hearts must be free of everything that
concerns anyone else. -- Saint Zeno
A primeira tarefa do amor é reconhecer diante de Deus
que pertencemos a ele. Nós devemos as nossas vidas
somente a Ele; portanto, os nossos corações devem estar
livres de tudo que tira o respeito a qualquer outra pessoa.
- São Zeno
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.

Kid’s Corner: Even if Jesus is no longer visible on this
earth as He was to the first disciples, He is present in His
Church through His Spirit, through His Word and through
the Sacraments. It is up to you to meet Him! This week,
try doing a simple act of kindness for someone, but do it
with great love and care, as if you were doing it for Jesus
Himself.
Cenacle Group: Join us for the Rosary and special
reading after the 6pm Mass on Sunday. The prayers of
this group are specifically for the sanctification of priests.
Grupo Cenáculo: Junte-se a nós para o Rosário e uma
leitura depois da Missa das 6 da tarde do Domingo. As
orações deste grupo são especificamente para a
santificação dos sacerdotes.
If anyone has any clean items for our upcoming Yard Sale
this summer, please bring them in as soon as possible.
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Se alguém tiver algumas coisas limpas para a nossa
próxima Yard Sale, este verão, por favor, traga-os na
maior brevidade possível.
2019 Catholic Appeal update: To date, we have raised
81% of our $9,621 goal. We need your help to reach this
goal and show that we care for our brothers and sisters
who receive assistance through Archdiocesan programs
like Youth Groups, Spiritual Formation, Addiction
Recovery programs and more. If you have not yet given,
please consider a donation now. Thank you once again
for assisting. For more information, visit the website:
www.bostoncatholicappeal.org
Atualização do Apelo Católico de 2019: Até o momento,
levantamos 81% de nossa meta de $9,621. Precisamos da
sua ajuda para alcançar este objetivo e mostrar que
cuidamos dos nossos irmãos e irmãs que recebem
assistência através das programas da Arquidiocese como
Grupos de Jovens, Formação Espiritual, programas de
Recuperação de Vícios e muito mais. Se ainda não deu,
por favor, considere uma doação agora. Obrigado mais
uma vez por ajudar. Para mais informações, visite o site:
www.bostoncatholicappeal.org
Memoriais da Liturgia - A vela por Nossa Senhora foi
doada em accao de gracas por Sara e Madeline. As velas
por Nossa Senhora e Sao Jose em ação de graças pelas
bênçãos do Espírito Santo foram doados de David e
Julieta Lima. Deus o abençoe por sua generosidade.
Liturgy Memorials - The candle for Our Lady has been
dontated in thanksgiving for Sara and Madeline. The
candles for Our Lady and St. Joseph have been donated
by David & Julieta Lima in thanksgiving for the blessings
of the Holy Spirit. God Bless you for your generosity.
Pray for our military. Remember our service men and
women in your daily prayers! Pray for: Gregory
Gratiano, Alex St. Pierre, Andrew Maio, Alex Ortins,
Steven Goodridge, Marc E. Rodrigues-Davis and Dominic
Isidro.
Reze por nossos militares. Lembre-se dos nossos
militares nas vossas orações! Reze por: Gregory
Gratiano, Alex St. Pierre, Andrew Maio, Alex Ortins,
Steven Goodridge, Marc E. Rodrigues-Davis e Dominic
Isidro.
CCD Registration Forms. Please return completed
registration forms and payment for the 2019-2020 year for
grades PreK-10 before June 15. Thank you for your
attention to this important faith matter!
CCD formulários de registo. Por favor, devolva os
formulários de inscrição preenchidos e pagamento para o
ano de 2019-2020 para as classes PreK-10 antes de 15 de
Junho. Obrigado pela vossa atenção a este assunto de fé
muito importante!
Junte-se a nós todas as segundas-feiras antes da Missa
as 8:30am para rezar o Rosário para as Crianças que vao
nascer. Será dito em Português.

Every day, every person, an encounter with Christ!
Todos os dias, todas as pessoas, um encontro com
Cristo!
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Greetings to Newcomers, Visitors and Parishioners: We
welcome you to Our Lady of Fatima Parish. If you would like
more information about entering more fully into our parish
life and ministry, please complete the following and put it in
the offertory basket.
Saudações aos recém-chegados, visitantes e paroquianos:
Convidamos a Paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Se
quiser obter mais informações sobre como inserir mais
plenamente em nossa vida paroquial e ministério, por favor
preencha o seguinte e coloque-o no cesto do ofertório.
I would like / Gostaria:
 to become a Parishioner / para tornar-me um paroquiano
 to change my address / para mudar o meu endereço
 to receive offertory envelopes / para receber envelopes do
ofertório
 to let the parish know of someone who is ill or
homebound and would like to receive Communion / para
deixar a paróquia sabe de alguém que está doente e não
sai de casa e gostaria do receber a Comunhão

Name/Nome:
Address/ Endereço:
Phone / Telefone:
Email:
Fr. Daniel Lazo Pujada invites all alumni of Immaculate
Conception School in Revere to a special Mass on June
14 at 9am that will honor alumni of the school. Following
the Mass, alumni can visit the school to share their stories
and learn more about the school today. For more
information, please contact Mrs. Tracy at 781-284-0519.
Pe. Daniel Lazo Pujada convida todos os alunos da Escola
da Imaculada Conceição em Revere para uma Missa
especial no dia 14 de Junho às 9 da manhã que
homenageará os alunos da escola. Após a Missa, os
alunos podem visitar a escola para compartilhar suas
histórias e aprender mais sobre a escola hoje. Para mais
informações, entre em contato com a Sra. Tracy em 781284-0519.
Lembre-se das palavras do Padre Daniel - diariamente rezar
três Ave-Marias pelas vocações sacerdotais da NOSSA
paróquia!

Remember the words of Fr. Daniel – daily pray three Hail
Marys for priestly vocations from OUR parish!
Father’s Day Memorial envelopes available at all
entrances of the church. Have Masses for your dad, living
or deceased.

June is the month dedicated to the Sacred Heart of Jesus.
What can you do to honor the Sacred Heart? Consider
these 12 promises of the Sacred Heart made to St.
Margaret Mary Alacoque: I will give them all the graces
necessary in their state of life; I will establish peace in
their homes; I will comfort them in all their afflictions; I
will be their secure refuge during life, and above all, in
death; I will bestow abundant blessings upon all their
undertakings; Sinners will find in my Heart the source and
infinite ocean of mercy; Lukewarm souls shall become
fervent; Fervent souls shall quickly mount to high
perfection; I will bless every place in which an image of
my Heart is exposed and honored; I will give to priests the
gift of touching the most hardened hearts; Those who
shall promote this devotion shall have their names
written in my Heart; I promise you in the excessive mercy
of my Heart, that my all-powerful love will grant to all
those who receive Holy Communion on the First Fridays
in nine consecutive months, the grace of final
perseverance; they shall not die in my disgrace, nor
without receiving their Sacraments. My divine Heart shall
be their safe refuge in this last moment.
Junho é o mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. O
que pode fazer para honrar o Sagrado Coração?
Considere estas 12 promessas do Sagrado Coração feitas
a Santa Margarida Maria Alacoque: Eu lhes darei todas as
graças necessárias em seu estado de vida; Estabelecerei a
paz em seus lares; Eu os consolarei em todas as suas
aflições; Eu serei seu refúgio seguro durante a vida e,
acima de tudo, na morte; Eu concederei abundantes
bênçãos a todos os seus empreendimentos; Os pecadores
encontrarão no meu coração a fonte e o oceano infinito
da misericórdia; Almas mornas se tornarão fervorosas;
Almas fervorosas rapidamente se elevarão à alta
perfeição; Abençoarei todos os lugares em que uma
imagem do meu coração seja exposta e honrada; Eu darei
aos sacerdotes o dom de tocar os corações mais
endurecidos; Aqueles que promoverem esta devoção
terão seus nomes escritos em meu coração; Eu te
prometo na excessiva misericórdia do meu Coração, que
meu amor todo-poderoso concederá a todos aqueles que
recebem a Santa Comunhão nas primeiras sextas-feiras
em nove meses consecutivos, a graça da perseverança
final; eles não morrerão em minha desgraça, nem sem
receber seus Sacramentos. Meu divino Coração será seu
refúgio seguro neste último momento.
Envelopes do Dia dos Pais Memorais estão disponiveis
em todas as entradas da igreja. Lembre-se de seu pai,
vivo ou falecido.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------Holy Spirit Crown: Anyone interested in having the possibility of the Holy Spirit Crown in their home for a week in 2020
should fill out the following information and place it in the collection basket. We plan to draw the names at the 11:30am
Mass on Pentecost Sunday, June 9, 2019.
Coroa do Espírito Santo: Quem estiver interessado na possibilidade de ter a Coroa do Espírito Santo em sua casa por uma
semana em 2020 devem preencher as seguintes informações e colocá-lo na cesta de coleta. Nós planejamos desenhar os
nomes na Missa das 11h30 no dia de Pentecostes no Domingo, 9 de Junho, 2019.

Nome / Name

Endereço / Street Address
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City / Cidade

Telefone / Phone #
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