
 

MARCH 26, 2017- FOURTH SUNDAY OF LENT 
  
                      MASS INTENTIONS   

   

 Saturday, March 25th  
  5:00PM     Firmino and Laura Costa, Jose and Rita  
                  Rio Reinato and familia Delfina,  
                    Darsi,and Filomena Nobrega 
  7:30PM   Special Intentions (Portuguese)  
 
Sunday, March 26th – Fourth Sunday of Lent 
 9:00AM    Special Intentions ( Portuguese) 
 11:00AM   Fannie Levardi (25th anniversary) 
12:30PM   Special Intentions (Spanish)  
 

Monday, March 27th  
12:05PM   In honor of St. Anthony 
   
Tuesday, March 28th   
 8:30AM  Anthony Acri 
 

Wednesday, March 29th  

8:30AM   Samuel, Rose and Rita Rando 
8:00PM   Special Intentions (in Portuguese)  
  

Thursday, March 30th  
 12:05PM   Jeri Silverman (birthday in heaven) 
 
Friday, March 31st  
  8:30AM  Jose Alves and Danielle Chaves 
 

Saturday, April 1st  
  5:00PM    Rachel Carroll  
  7:30PM   Special Intentions (Portuguese)  
 
Sunday, April 2nd – Fifth Sunday of Lent 
 9:00AM    Special Intentions ( Portuguese) 
 11:00AM   For our Parish Community 
12:30PM   Special Intentions (Spanish)  

 
THE SANCTUARY LAMP near the  
Tabernacle burns this week for a  
favor granted. 
  

     STATIONS OF THE CROSS  
          Friday evenings at  
           6:30PM-(English)  
     Wednesday evenings 
 7:30pm-(Portuguese & 
Spanish)  

  
CONFESSION- 
Saturdays from  
                  4:30PM to 
4:50PM or by 
appointment 
 
  
 
 
I am the light of the world, 
says the Lord; whoever 

follows me will have the light of life. 
 

 
 
 
  

 
       LENTEN PENANCE SERVICE  

Please join us this Monday, March 27th at 7:30PM. 
There will be a prayer service followed by individual 
confession. 
 
 

The Archdiocese of New 
York Men's Conference is a 
day for Catholic men to gather 
together for fellowship, spiritual 
enrichment, and practical 
insights on how to live their 
faith. 

 Saturday, April 1, 2017 11:00 AM – 5:30 PM at St. 
Joseph Seminary, Yonkers. For more information 
about the            conference and registration 
www.ArchNYMensConference.eventbrite.com.  
  

  “THE SEVEN LAST 
WORDS OF CHRIST” 
– 
 Annunciation- Our Lady 
of Fatima Parish proudly 
presents “THE SEVEN 

LAST WORDS OF CHRIST” by Theodore DuBois. 
The concert will be held on  Sunday, April 2, 2017 
at 2:30 PM at Annunciation Church (470 
Westchester Ave., Tuckahoe). Samarie Alicea, 
Laurence Broderick and John Dominick III will be 

 

http://www.archnymensconference.eventbrite.com/


 
the featured vocal soloists. Admission is free. ALL 
are welcome! For further information, please call: 
914 779-7345. 
  

STEWARDSHIP:  March 19, 2017- $5,424.00 

Cardinal’s Appeal Update: 15 families pledged 
$3,695.00 towards our goal of $28,000. 

 
 
 
 

26 DE MARÇO DE 2017 – IV DOMINGO DA QUARESMA  
 

No Evangelho deste   
domingo, podemos destacar   
uma dupla progressão: a do     
cego, que passa das trevas à      
luz, e a das autoridades, que      
se deixam envolver cada vez     
mais pelas trevas. A    
iluminação do cego é    

progressiva: para ele Jesus é um homem (v. 11), é          
um profeta (v. 17), procede de Deus (v. 33) e é           
Senhor (v. 38). Em contrapartida, a cegueira       
progressiva das autoridades, que resistem a      
compreender e não querem ver: estão divididas,       
mostram-se cheias de certezas, recorrem ao      
insulto e, por fim, à expulsão.  
O texto descreve o caminho interior que toda        
pessoa pode trilhar até encontrar-se com Jesus, luz        
do mundo, e – após ser iluminada por ele – se           
comprometer com seu projeto. O caminho se       
iniciou com a cura física; depois, aos poucos, o         
“cego curado” vai aderindo a Jesus. (Extraído de        
Canção nova, liturgia do dia, comentário paroquia Divino        
Espirito Santo) 

 

VIA-SACRA  

Quartas-feiras, às 19:30h:     
Venham todos em oração       
acompanhar o sofrimento de       
Jesus na sua Paixão e         
contemplar sua presença     
gloriosa no Santíssimo     

Sacramento. 
"Só em Deus a minha alma tem repouso, só 

ele é meu rochedo e salvação." 
 

Responsáveis da Via-Sacra:  

Dia 03/29: Mãe Rainha        Dia 04/05: O 
Caminho   Dia 04/12: RCC 

 

APELO DO CARDEAL 2017 

Durante este tempo da    
Qua-resma, Deus nos chama    
para aprofundar a nossa    
relação com Cristo, e compartilhar nossos muitos       
dons com os outros. Por favor, colabore com o         
Apelo deste ano. Envelopes podem ser      
encontrados na entrada da Igreja.  
 
 

CELEBRAÇÃO PENITENCIAL E CONFISSÕES 
Segunda-feira, dia 27 de Março às 7:30PM. 

Jesus chamou cada um de nós ao       
Sacramento da Reconciliação. Ele nos     
lembra que Ele morreu para nos      
salvar, para nos redimir de nossos      
pecados. Mais uma vez Ele nos oferece       
sua misericórdia de salvação. 

 
DATAS IMPORTANTES 

➢ 30 de Março (quinta, 7:30PM)- reunião      
sobre Vigília pascal, por favor comparecer      
candidatos aos sacramentos, liturgia e     
ministros. 

➢ 31 de Março (sexta, 7:30PM)-     
Confissões primeira comunhão brasileiros  

➢ 6 de Abril (quinta, 7:30PM)- ensaio da       
Vigília Pascal com catecumenos. 

➢ 8 de Abril (sábado, 9:30AM-4PM)-     
retiro com todos envolvidos em pastorais,      
movimentos e grupos.  

➢ 24, 25 e 26 de Abril: “Revive” dia de         
missão promovido pela Arquidiocese de NY das       
7:30PM às 9:30PM em New Rochelle, St.       
Gabriel Church. 

 
ESCLARECIMENTO SOBRE IMIGRAÇÃO 

 



 

Caso alguém precise de algum esclarecimento      
sobre imigração, a arquidiocese de Nova York       
tem o escritório de caridade católica “Catholic       
Charities” Para qualquer informação ligue     
800-566-7636 ou 212-419-3700.  

Grupo de Oração da RCC 
reúne-se todas as 

segundas-feiras, às 20h, na 
Igreja. 

 
DÍZIMO 

Sou dizimista porque quero ver minha 
comunidade crescer e minha Igreja testemunhar 

o Evangelho no mundo inteiro Igreja. 
 

Dízimo (19 de março): $5,424.00 
Apelo do Cardeal: 15 famílias total $3,695.00 

 


