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ANO C   16- º   Comum                             17 .07.2022   

 

ANIV. de FALECIMENTO:  10 a 17  de  Julho  de  2019  :                                     

† 1996 joao da Costa; †   2001  João Pedro; † 2005 Alice do Carmo C. 

da Costa; †  2007 Rosaria Maria Cabral; Rezaremos por Eles na 

Eucaristia das 9.30 am, no dia  17.07.2022                                                                                                           

Sabado  - 16-07-2022 – Nossa Senhora do CARMO                                                                                    

4.30 pm - English Mass                                                                   

6pm  -  Carlos Valente, Manuel Valente e David Valente,p. 

Dorinda e Filhos; Ana Rosa Sousa Oliveira, Marido,p, M. Lurdes e 

Armenio Oliveira; Manuela Carreiro,p. Filhos  

Domingo  17  de Julho  de 2022                                                             

9 30 am  -   Missa -7º dia Antonio Branco,p. Rosa Branco e Bruno                                                                               

11 am – English Mass  - CONFIRMATION                                                                                   

6 pm – Maria Alexandrina Amara; Jose Valente; Fernando Silva 

 

 

 

 

 

Semana:  18 a 24  de Julho  de  2022                                                                                                    

2f  ( 18)– 9 am Não há Eucaristia!       S. Bartolomeu dos Mártires              

3f  (19) -6pm=Não há Eucaristia!  Santo Epafras                                             

4f ( 20) -  9 am = No Mass     S. Apolinário, bispo e mártir                                                              

5f – (21) - 9 am=  Avelino Correia,p. Esposa e Filha; Artur Vaz, 

filhos, Ps, Ss, Familia,p. Ana Vaz;  Joaquim Fernando,p. 

Guilhermina e Manuel Pinho                                                           

Adoraçao do Santissimo Sacramento -   S. Lourenço de Brindes,                                                       

5f -6pm =  Jose e Maria da Costa, Ezequiel e Maria Baldaia,p. 

Joaquim e Esposa; Armindo, Maria Jose e Paulo, Rosa Maria,p. 

Filhas e Tias 

6f-  ( 22 ) -6.pm = Santa Maria Madalena -   Aldora Falcao, 

Rosa Macedo; Joao e Lurdes Fragoso,p. Idalina Fragoso; 

Cesar Raposo,p. Faustino e Ilda Berta 

Sábado - 23 de Julho  de 2022  S. Brígida, religiosa, Padroeira 

Sb. 4.30 pm =     Mass                                                                               

6 pm = Manuel Sardinha,p. Filha ; Ana Rosa Sousa Oliveira,p. 

Ana Cachaço; Jose Luciano Santos, Fam. Accao de Gracas a 

Nossa Senhora,p. Maria Santos 

Domingo 24 de Julho de 2022                                                                                                                                         

9 30 am  -   Missa - Tiago Medeiros,Maria Faria,p. Esmeralda                                                                               

11 am – English Mass                                                                                     

6 pm – Joao Soares,p. Lucia Meireles; Nicolino DeMelo,p.           

M. Ines DeMelo; Alberto Rojao,p. Esposa  

ANIV. de FALECIMENTO:  18 a 24  de  Julho  de  2019  :                                      

† 1981 Maria Martins; †  1989 antonio Costa Matias; † 1989 Ana 

Maria S. Oliveira ; †1990 Isabel Maria Soares; † 1994 Jose da Costa ;  

† 2009 Tiago Medeiros; † 2013 Altina da Conceiçao Raposo; 

Rezaremos por Eles na Eucaristia das 9.30 am, no dia  24.07.2022                                                                                                           

Ent.( 78 ): †Vamos aclamar o   Senhor, entre cantos de alegria!  

Vamos  aclamar o Senhor,                                                                                         

celebrar o nosso Deus       1. Cantai um cântico  novo cantai a Deus  

toda a terra,   porque                                                                                                                                   

Ele fez maravilhas, e deu-nos a salvação.                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Ofertório:  ( 39 )  : Pai nosso que estais no céu,/ Tudo nós 

queremos dar.../ O pouco                                                                                           

que nós fizemos/ Também vamos ofertar.     Abençoai a 

nossa oferta:/  olhai as                                                                                           

criancas do mundo/ suspirando por amor.  Abençoai a nossa 

oferta:/  olhai os                                                                                      

velhinhos que sofrem:/  sem ninguém, nem lar, nem pão. x2                                                                                                                                  

Aos homens Deus quis falar/ E à terra o Filho mandou,/ A 

todos veio anunciar;                                                                                                

O Reino de Deus chegou. Olhai, Senhor, nós Vos pedimos,/ A 

fome que existe no mundo,                                                                                

E a pobreza dos sem pão./  Olhai, Senhor, a Vossa Igreja;/  

Com ela nós caminhamos/                                                                                                    

De mãos dadas com amor. 

Comunhão ( 40 )  Vós sereis meus amigos, 

se fizerdes o que vos mando, vós sereis meus amigos.                                                                                                                  

1. Dou-vos um mandamento novo:/que vos ameis uns aos 

outros como Eu vos amei.                                                                                                                    

2. Nisto conhecerão que sois meus discípulos:/se vos 

amardes uns aos outros.                                                                                                                                                           

3. Se me amardes guardareis os meus mandamentos: 

Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador / 

que esteja eternamente convosco.                                                                                                                                                              

4. Se alguém me ama guardará a minha palavra, 

meu Pai amá-lo-á, viremos a ele e faremos nele a nossa 

morada.                             

Final: Coração virginal de Maria, Coração virginal de 

Maria, 

sede luz e guia, sede luz e guia, sede luz e guia do pobre 

mortal; 

sede luz e guia, sede luz e guia, sede luz e guia do pobre 

mortal.                                                   

Todos os dias – 8.30pm- Terço – Youtube 

Fatima Kingston 

  

http://www.fatimakingston.com/
https://www.liturgia.pt/santos/santo_v.php?cod_santo=107
https://www.liturgia.pt/santos/santo_v.php?cod_santo=112


Visite  Pope Francis – 24 to 29 July 2022

 
 

 

 

ACOLHIMENTO DE MARTA E MARIA                                                 

6. A casa de Lázaro, em Betânia, tornou-se o símbolo do 

acolhimento.                 Ninguém 

é maior ou menor. Cada um tem a sua missão e esta é para 

ser    vivida ao serviço do amigo que chega: JESUS.  

                          Ele terá 

ficado a conversar  com Lázaro, Maria estará extasiada a 

ouvir as palavras do Senhor e   Marta irá preparando a 

refeição. Quando precisou da ajuda da irmã,   Marta chamou-

a.          A palavra referida 

no Evangelho não é uma  reprimenda, é antes um lindo 

pedido de ajuda que Jesus compreende, sem deixar de referir 

a escolha de Maria como essencial.           Ninguém seguirá 

Jesus se não ouvir a sua palavra. 

7. Não tem sido fácil a vida de São Paulo ao serviço do 

Evangelho.                             O 

que fará ele para acolher Jesus com perseverança e sem 

condições?   Somente completando em si o que falta à paixão 

de Cristo (Cl 1,24).                             Assim, o 

Apóstolo abre o coração a Jesus, mas abre-o também à Igreja     

que é o seu corpo.    Então não acolherá 

Cristo apenas para si, mas para O  colocar no meio de todos. 

Anunciar Jesus é mais do que dar hospitalidade a Jesus, é 

oferecê-l’O a todos, para que todos sejam  salvos. 

8. Fiquemos com a lição deste domingo: saber acolher.       O 

nosso país está a viver horas muito difíceis, mesmo terríveis, 

devido     aos muitos incêndios fustigados pelas enormes 

ondas de calor e vento     impetuoso e também pelo descuido 

humano.             Algumas das 

nossas     aldeias, do norte ao sul do país, estão em chamas. É 

dever de todos dar     atenção e corresponder às 

necessidades de quem vive horas de muita     aflição. Acolher 

é também ir ao encontro. Como? Cada um saberá qual é  a 

sua quota-parte de participação na ajuda fraterna. Ajudar os 

outros é “abrir o coração a Jesus presente nos irmãos”.                 

                Desejo a todos os amigos e amigas 

uma próxima semana livre dequalquer aflição e repleta das 

bênçãos do Céu. 

Dr.António Costa Pires 

 

 

LEITURA I Gen 18, 1-10a: Leitura do Livro do Génesis 

Naqueles dias, o Senhor apareceu a Abraão junto do carvalho 

de Mambré.                         Abraão 

estava sentado à entrada da sua tenda, no maior calor do dia. 



Ergueu os olhos e viu três homens de pé diante dele. 

      Logo que os viu, 

deixou a entrada da tenda e correu ao seu encontro; 

prostrou-se por terra e disse: «Meu Senhor, se agradei aos 

vossos olhos, não passeis adiante sem parar em casa do vosso 

servo.      Mandarei vir água, 

para que possais lavar os pés e descansar debaixo desta 

árvore.                          Vou buscar um bocado de pão, 

para restaurardes as forças antes de continuardes o vosso 

caminho, pois não foi em vão que passastes diante da casa do 

vosso servo».  Eles responderam: «Faz como disseste». 

                  Abraão apressou-se a ir à tenda onde estava 

Sara e disse-lhe: «Toma depressa três medidas de flor da 

farinha, amassa-a e coze uns pães no borralho»             

Abraão correu ao rebanho e escolheu um vitelo tenro e bom 

e entregou-o a um servo que se apressou a prepará-lo.  

                          Trouxe 

manteiga e leite e o vitelo já pronto e colocou-o diante deles; 

e, enquanto comiam, ficou de pé junto deles debaixo da 

árvore.                         Depois eles 

disseram-lhe: «Onde está Sara, tua esposa?». Abraão 

respondeu: «Está ali na tenda». E um deles disse: «Passarei 

novamente pela tua casa daqui a um ano e então Sara tua 

esposa terá um filho».Palavra do Senhor. 

SALMO RESPONSORIAL Salmo  14): Ensinai-nos, Senhor: quem 

habitará em vossa casa?                                                                         

1.O que vive sem mancha e pratica a justiça/ e diz a verdade que 

tem no seu coração/ e guarda a sua língua da calúnia.               2. 

O que não faz mal ao seu próximo,/  nem ultraja o seu 

semelhante,/o que tem por desprezível o ímpio,/ mas estima os 

que temem o Senhor.                                                                              

3.O que não falta ao juramento mesmo em seu prejuízo/ e não 

empresta dinheiro com usura,/  nem aceita presentes para 

condenar o inocente./Quem assim proceder jamais será abalado. 

Refrão 

 

 

LEITURA II Col 1, 24-28 : Leitura da Epístola do apóstolo São 

Paulo aos Colossenses 

Irmãos: Agora alegro-me com os sofrimentos que suporto por 

vós e completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo, 

em benefício do seu corpo que é a Igreja.              

Dela me tornei ministro, em virtude do cargo que Deus me 

confiou a vosso respeito, isto é, anunciar-vos em plenitude a 

palavra de Deus, o mistério que ficou oculto ao longo dos 

séculos e que foi agora manifestado aos seus santos.                       

Deus quis dar-lhes a conhecer em que consiste, entre os gentios, 

a glória inestimável deste mistério: Cristo no meio de vós, 

esperança da glória.                                                                               

E nós O anunciamos, advertindo todos os homens e instruindo-

os em toda a sabedoria, a fim de os apresentarmos todos 

perfeitos em Cristo.  Palavra do Senhor. 

EVANGELHO Lc 10, 38-42: Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Lucas 

Naquele tempo, Jesus entrou em certa povoação e uma mulher 

chamada Marta recebeu-O em sua casa. Ela tinha uma irmã 

chamada Maria, que, sentada aos pés de Jesus, ouvia a sua 

palavra.                       

Entretanto, Marta atarefava-se com muito serviço. Interveio 

então e disse: «Senhor, não Te importas que minha irmã me 

deixe sozinha a servir? Diz-lhe que venha ajudar-me».                          

O Senhor respondeu-lhe: «Marta, Marta, andas inquieta e 

preocupada com muitas coisas, quando uma só é necessária. 

Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada».  

Palavra da salvação. 

 

ANIVERSARIOS DE BATISMO:  Nesta Semana :18a 24 de Julho de 

2016 receberam o Batismo na nossa  Igreja  ( Our lady of Fatima ):   19. 

Jennifer Lynn Pereira; Kyle Mathew Godinho Ferreira; 20. Catarina 

Beleza; Paul Neil Madden; 21. Emily Linn de Sousa; 22. Lucy Michelle 

Oliveira; 23. Tiffany – ann de Sousa; Brianna Rosa Dondero ; 24. 

Christopher Cordeiro; Eucaristia  Sunday:    10 am  - 24. 07.2016  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++    

Todos os dias – Terço– 8.30 pm – Youtube –

Fatima Kingston 

 

FIRST READING  (Gn 18:1-10a): A reading from the book of 

Genisis  The LORD appeared to Abraham by the terebinth of 

Mamre, as he sat in the entrance of his tent, while the day was 

growing hot.     Looking up, Abraham saw three men standing 

nearby.   When he saw them, he ran from the entrance of the 

tent to greet them;  and bowing to the ground, he said:  “Sir, if I 

may ask you this favor,  please do not go on past your servant.  

Let some water be brought, that you may bathe your feet, and 

then rest yourselves under the tree.   Now that you have come 

this close to your servant, let me bring you a little food, that you 

may refresh yourselves; and afterward you may go on your 

way.”  The men replied, “Very well, do as you have said.”  

Abraham hastened into the tent and told Sarah, “Quick, three 

measures of fine flour! Knead it and make rolls.”  He ran to the 

herd, picked out a tender, choice steer, and gave it to a servant, 

who quickly prepared it.   Then Abraham got some curds and 

milk, as well as the steer that had been prepared, and set these 

before the three men; and he waited on them under the tree 

while they ate. They asked Abraham, “Where is your wife 

Sarah?” He replied, “There in the tent.”  One of them said, “I will 

surely return to you about this time next year, and Sarah will 

then have a son.” —The word of the Lord.   R. Thanks be to God. 

RESPONSORIAL PSALM: He who does justice will live in the 

presence of the Lord.                                                                                 

1. One who walks blamelessly and does justice;/ who thinks the 

truth in his heart/ and slanders not with his tongue.                 2. 

Who harms not his fellow man,/ nor takes up a reproach against 

his neighbor;/ by whom the reprobate is despised,/ while he 

honors those who fear the LORD.                                                  3. 

Who lends not his money at usury/ and accepts no bribe against 

the innocent./ One who does these things/ shall never be 

disturbed. 

SECOND READING (Col 1:24-28): A reading from the Letter of  

Saint Paul to the Colossians                                                                 

Brothers and sisters:  Now I rejoice in my sufferings for your 

sake, and in my flesh I am filling up what is lacking in the 

afflictions of Christ on behalf of his body, which is the church, of 

which I am a minister in accordance with God’s stewardship 

given to me to bring to completion for you the word of God, the 

mystery hidden from ages and from generations past. But now it 

has been manifested to his holy ones, to whom God chose to 

make known the riches of the glory of this mystery among the 

Gentiles; it is Christ in you, the hope for glory.  It is he whom we 

proclaim, admonishing everyone and teaching everyone with all 

wisdom, that we may present everyone perfect in Christ.—The 

word of the Lord. R. Thanks be to God. 

GOSPEL (Lk. 10.38-42): A reading from the holy Gospel 

according to Luke                                                                                         

Now as they went on their way, he entered a certain village, 

where a woman named Martha welcomed him into her home. 

She had a sister named Mary, who sat at the Lord's feet and 

listened to what he was saying. 

But Martha was distracted by her many tasks; so she came to 

him and asked, "Lord, do you not care that my sister has left me 

to do all the work by myself? Tell her then to help me." 

But the Lord answered her, "Martha, Martha, you are worried 

and distracted by many things; 

there is need of only one thing. Mary has chosen the better part, 

which will not be taken away from her."                               The 

Gospel of the Lord.   R. Praise to you, Lord Jesus Christ. 

 

APOSTLE'S CREED:                                                                                            

I believe in God, the Father almighty, Creator of heaven and 

earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord who was 

conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin 

Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was 

buried; he descended into hell; on the third day he rose again 

from the dead; he ascended into heaven, and is seated at the 

right hand of God the Father almighty; from there he will come 

to judge the living and the dead.  I believe in the Holy  Spirit, the 

holy catholic Church, the communion of saints, the forgiveness 

of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. 

Amen.  

            


