
CHRISTMAS PERFORMANCE  

Studio: 209-416-0025 

01   OUTUBRO  2017  

Paróquia de 
Nossa Senhora da 

 XXVI DOMINGO 
DO TEMPO COMUM  

Missas 
Confissões 
 

Sábado 
 7PM– 7:30 PM 

FORMAÇÃO DOS MINISTROS 
DA LITURGIA  

Escritório  
Paroquial 
Segunda– Sexta-feira 
 9:45 AM - 5 PM 
 
209.634.2222 
2602 S. WALNUT RD  
TURLOCK, CA 95380 
 
P O BOX 2030 
TURLOCK, CA 95381 

COM MARIA, AO SERVIÇO DE CRISTO NO MUNDO. 

Segunda-Feira 

 9 AM Português 
 

Terça-Feira 
Não haverá Missa 
 

Quarta-Feira  

 6 PM Inglês 
 

Quinta-Feira 

 9 AM Português  
 

Sexta-Feira 

 9 AM Português  
 

Sábado 

 10 AM Inglês 

 7:30 PM Português  
 

Domingo 

 9:30 AM Inglês 

 11:15 AM Português  

 6 PM  Inglês 

CONSAGRAÇÃO DA PARÓQUIA 

DOMINGO DO  

RESPEITO PELA VIDA 

DEVOÇÃO DAS PRIMEIRAS  
SEXTAS-FEIRAS & SÁBADOS 

DOMINGO DO RESPEITO PELA VIDA 

“Eis que estou convosco, até ao fim dos tempos.” 
Mateus 28:20 



Equipa Pastoral 
209.634.2222 

Father Manuel Sousa 

 Pároco 
frmanuel@olassumption.net 

 
Deacon Edwin Santiago 

Diácono 
      mpsecs@charter.net 
 
Ashley Hendrex 

Administradora 

 Coordenadora da Catequese 
ahendrex@olassumption.net 

 
Zelia Freitas 

Assistente Administrativa 

 Coordenadora do Coro port. 
zfreitas@olassumption.net 

 
Nellie Oliveira 

Assistente Administrativa 
noliveira@olassumption.net 

 
Connie Madruga 

 Coordenadora da Litúrgia 
cmadruga@olassumption.net 

 
James Governale 

 Coordenador dos Jovens 

 Coordenador da Confirmação 
jgovernale@olassumption.net 

Administração Intenções de Missa Liturgía   
 

Formação Cristã 

Sócio-Caritativa  

Valley Area Living  Enabling Resources  

Escritório do V.A.L.E.R   

 209.634.0380  

NOVO HORÁRIO / Terça – Quinta Feira   

 11 AM  - 3 PM  

 
 
 
 
 
 

Participe connosco  
semanalmente  

para louvar e adorar  
o Senhor!   

 

Confissões e convívio 

 7:30 PM 

META: $10,500  
COLECTA DOMINICAL: 09.24.17  

$8,305.91 

10.01.17   Domingo do Respeito Pela Vida 

EXERÇICIOS FÍSICOS 
Segundas e Quartas-feiras  
 11:30 AM às 12:30 PM 

Teresa Pires 

Angela Agueda  

Maria Azevedo  

Fatima Simões  

Adam Mattos  

Filomena Cardoso  

Gina Aguiar Dihn 

Michael Lourenço 

Maria A Silva  

John  Silva 

Joao Silva  

Peggy Howard 

Georgina Gomes  

Marie Dixon    

Maria Brasil 

Herminio Azevedo 

Manuel & Terry Espinola 

Susana Da Rosa  

Amaro Nunes  

Aquietai-vos  
e sabei  que 

  Eu sou Deus.   
Ps.46:10 

Richard Fernandes  

Sister Amelia  

Juvenalia Freitas  

João da Rosa  

Elvira Miller  

John Brasil 

Margaret Santiago  

David Gullet  

Gloria Casas 

Maria Silveira 

Maria Brasil 

Manuel Dutra 

Carlos  Dutra  

Alzira Lopes 

Fred Neto 

Bianca Sanchez 
Maria de Lurdes Machado 

Darryl Crowfort 

Grupo de Oração   

Divina Misericórdia 

RENOVAMENTO CARISMÁTICO 

Quintas—Feiras ■ 7PM 

Primeiro dia de  

Catequese 
27 de Setembro 

 6 PM  

Quinta-Feira 5 de Outobro 

 9 AM  

We Care Shelter Season  

    To Reserve a night in the next season, 

please contact Christine Dores 209.495.0586 

cdores12@aol.com  

Monday • Segunda-Feira, October/Outubro: 02 
9:00am  
† Manuel e Clementina Silva – da filha Cecilia Vitorino 

 
 
\Tuesday • Terça-Feira, October/Outubro: 03 
Não haverá Missa 
  
Wednesday • Quarta-Feira, October/Outubro: 04 
6:00pm  
Teams of Our Lady, US Super Region for all members living and deceased  
 
Thursday • Quinta-Feira, October/Outubro: 05 
9:00am  
Por Freddy e Michael Oliveira, aniv. do baptismo – dos pais Artur e Antelma 

 
Friday • Sexta-Feira, October/Outubro: 06 
9:00am  
† José Cerqueira – de António e Zélia Freitas   

† Pelos defuntos de João e Margarida Vitorino  
† Francisco, Adelaide, Maria Gregoria e Serafim – da filha e irmã 
† Frank e Eduardina Silveira – da família  
† Defuntos de Lupe Mercado  
† Pais e irmãos de Serafina Jordão  
† Defuntos de Gerogina Ourique  
Pelas int. de Peter Freitas – dos pais  
Por Ashley Blocker, aniv. natalício – dos avós   
Por Duarte Luis, aniv. natalício – dos pais Manuel e Bernadete Luis  

 
Saturday • Sábado, October/Outubro: 07 
10:00am  
For the Parish Community 

 
7:30pm  
Por Maria José Soares, aniv. do baptismo  
 

Sunday • Domingo, October/Outubro: 08 
9:00am  
† José Silveira Alves – da esposa Teresa 
† Constantino & Maria Costa – from Frank & Lucy Saldivar 

† Elisia Saldivar – from Frank & Lucy Saldivar 
† Joe Gomes – from wife & family  
† Manuel & Mike Alvernaz – from family  
† Manuel M. e Nívia F Cardoso – from daughters & family 

†Seraphim Aguiar – from Family 
For Frieda Lucas – from Justin & Fatima Gioletti  
 
11:15am – Português 

† Francisco Nunes – da esposa Cecilia Nunes  
† Madalena e Agostinho Azevedo – de Ana Flores 
† Manuel Mendes Romeiro – de Frank & Erma Mendonça  
† Defuntos de Ida Dutra 

† John e Teresa Lemos – de Jacinta Leonardo  
† Defuntos de António e Aurora Borba 
† Pedro Reis – da esposa e família  
† João Serafim de Sousa – dos filhos  
† José Jordão – da esposa, filho e família  

† Maria Bernardete Brasil e Manuel Sousa – da família  
† Manuel e Maria Glória Dinis e Francisco Vaz – da filha Maria Dinis 
† Leontina Silva – do marido e filhos  
† Steve Arlindo Cardoso – dos pais  

† Pais de Manuel e Maria Toledo 
 
6:00pm – English  
† Ramiro Oliveira – from Justion & Fatima Gioletti  
† Maria Lourencia e João Inacio – from Maria Lopes 
† David Freitas & Salvador Vieira – from Tony & Zelia  
† Cassy Mancebo – from mom, dad & family  
† Etelvina Fontes – da filha & family  
    

mailto:cdores12@aol.com


MINISTROS DE SANTO ESTÊVÃO  
oferecem cuidados cristãos de alta qualidade e confidenciais, apoiando aqueles em 
situações dolorosas como luto, divórcio, doença, perca de trabalho, solidão, incapaci-
dade e outras dificuldades da vida.  Se você, alguém amigo, ou membro da sua família, 
gostaria de se encontrar com um Ministro de S. Estêvão, contate por favor  Margaret 
Santiago  no 

GRUPO  DE  APOIO PARA A  

PREVENÇÃO  E  CONTROLE  

DE DIABETES 

 

Primeira quinta-feira do mês  
 10 AM  
 
FACILITADORA:   
Enfermeira, Arminda Matos 

CONVITE A NOVOS CORISTAS 
 

Convidamos aqueles que têm inclinação musical,  
a oferecerem ao Senhor o seu dom da música na Liturgia,  

cantando no Côro português. 
 

REQUERIMENTOS: 
■ audição informal antes de iniciar 
■ afinação 
■ compromisso semanal 
 
ENSAIOS: 
■ Terças-Feiras das 7:30 PM às 9:00 PM 
 
CELEBRAÇÕES: 
■ Domingo às 11:15 AM 
■ Novenários, Tríduos e Outras Solenidades 

  
 
  Contate:  Zélia Freitas, Escritório Paroquial—209.634.2222 x303 

Devoção das 

Primeiras Sextas-Feiras & Sábados 

Primeira Igreja 

Outubro 6, 2017 

 9 AM - 9 PM 

Outubro 7, 2017 

 9 AM - 10 AM   

Adoração & Confissões 

 

 

9 AM- 6:30 PM na primeira igreja  

Adoração ao Santíssimo Sacramento 

6:30 PM- 7:30 PM Hora Santa  

7:30 PM Missa Bilingue  

na Igreja Nova 

Domingo, 8 de outubro, teremos uma chamada Blue Mass, Missa em Azul, para acolher 

os que servem o Vale Central, protegendo a vida dos cidadãos, nomeadamente,    

polícia, bombeiros, pessoal das ambulâncias, etc. Começaremos com a benção dos 

seus veículos às 9:00 da manhã e entraremos cantando em procissão logo em seguida. 

No fim da Missa alguns representantes dessas organizações dirigir-nos-ão uma breve 

palavra e todos serão convidados a um pequeno almoço oferecido pela paróquia 

com a ajuda dos Cavaleiros de Colombo. Venham celebrar, rezar, e gozar estes belos 

momentos connosco. 

Vamos consagrar a nossa paróquia ao Imaculado Coração de Maria do Rosário de 

Fátima no Centenário da Sexta Aparição na sexta-feira, 13 de outubro. Começaremos 

um dia de adoração às 9:00 da manhã e terminaremos com Missa às 7:00 da noite. 

Logo antes da MIssa, isto é, das 6:00 às 7:00 teremos uma Hora Apostólica com orações, 

cânticos, passagens das Sagradas Escrituras e preces nas duas línguas. Não se             

esqueçam de participar neste ato muito querido à Virgem Santíssima. 

De Domingo, 3 de Dezembro, a quinta-feira, 7 do mesmo mês teremos uma Missão 

Paroquial com o Pe. Wade Menezes. Todos os que entendem algum inglês terão muito 

a beneficiar deste grande pregador. O título desta pregação será: Nossa Senhora de 

Fátima e a Mensagem de Salvação do Seu Filho. Nesses 5 dias o Pe. Menezes vai        

reflectir connosco sobre os Novíssimos do Homem, tirando lições das Sagradas             

Escrituras, da Tradição da Igreja e da Mensagem de Fátima. Marquem os seus 

calendários. Planeam participar. 

Outubro 13, 2017 



Familia, Amigos, Comida 

Para compra de bilhetes, por favor contacte um Cavaleiro ou  

Grand Knight Clemente Lopes 209.216.7415  

  Leonard Costa 209.620.3338  Steve Macias 209.640.9166 

Jantar de Bife e  Camarão 
Outubro 14  

Drive Thru  

 5 PM—6 PM 

Jantar 

 6:30 PM—9 PM 
O Jantar inclui bife, camarão, batata cozida, pão, vinho e arroz doce.  Bilhetes $30 

Sábado, Novembro 11, 2017 

Igreja de NOSSA SENHORA da ASSUNÇÃO 

2601 S Walnut 

Road 

Para informação sobre inscrições: 

Contate João e Lucinda Aguiar – Casal do Sector 

209.668.8672   8: 30 AM Inscrições 

 9 AM Oração da Manhã 

O dia termina com Missa com o Pe. Manuel 

Domingo, Outubro 8,  2017 

9 AM Benção dos Vehículos de Emergência seguida de 

Missa em honra dos Polícias, Bombeiros, e Paramédicos  

que servem a nossa comunidade. 

Todos são bem-vindos!  Participem connosco! 
 

 

 O Programa de Serviços Jurídicos de Imigração da Cáritas Católica proporcionará 

RENOVAÇÕES da DACA *GRÁTIS * .  

  

 O serviço incluirá uma consulta legal e representação legal do DACA pelos nossos 

Representantes Credenciados do Departamento de Justiça. 

  

 O programa DACA foi interrompido a 5 de setembro de 2017.  Aplicações  

NOVAS / INICIAIS não serão aceites.  Agora, apenas certos beneficiários do DACA  

podem renovar as suas licenças de trabalho SOMENTE até 5 de Outubro de 2017.  

  

 Após essa data, os Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos deixarão 

de aceitar renovações.  Recomendamos encarecidamente que todos os beneficiários do 

DACA cujas licenças de trabalho terminam até 5 de março de 2018, renovem as suas  

licenças de trabalho QUANTO ANTES. 

  

 Daremos prioridade aos casos de renovação da DACA nos nossos escritórios.   

Consultas sem apontamento são bem-vindas ou você pode ligar para fazer uma consulta 

de segunda a sexta-feira no (209) 444-5910 ou enviar um e-mail para  

aflores@ccstockton.org. 

  

 PRAZO DE RENOVAÇÃO: 5 DE OUTUBRO, 2017. 

 

 PRAZO DE ENVIO POR CORREIO: 3 DE OUTUBRO, 2017. 

 

 



Outubro 1, 2017:   
Domingo do Respeito Pela Vida 
 
Por todas as pessoas: 

Que Deus nos conceda coragem para abraçar 

O dom precioso da vida, 

mesmo nas mais difíceis de 

circunstâncias; 

Oremos ao Senhor: 

 

Pelas vezes que temos medo 

de receber o dom da vida: 

Que o Senhor encha os nossos corações  

com confiança no Seu amor 

que tudo nos providencia em  

todas as necessidades; 

Oremos ao Senhor: 

 

Por todos os Católicos: 

Que a presença real de Jesus na 

Eucaristia nos fortaleça no proteger 

o dom da vida; 

Oremos ao Senhor: 

 

Pelos momentos em que somos pressionados 

A comprometer o respeito pela vida humana: 

Que o Senhor seja fortaleça 

A nossa coragem e determinação; 

Oremos ao Senhor: 

 

Para que o Espírito Santo revele a cada um de nós 

como somos chamados a usar os  nossos dons 

na partilha do Evangelho da vida e  da alegria; 

Oremos ao Senhor: 

 

 

Por aqueles que enfrentam  

decisões médicas difíceis: 

Que eles recebam a orientação do Senhor e 

A paz enquanto escutam a Sua voz; 

Oremos ao Senhor: 

 

Pelas mulheres grávidas 

cujos corações estão preocupados: 

Para que elas recebam apoio e carinho 

para si e para os seus bebés; 

Oremos ao Senhor: 

 

Pelas vezes em que duvidamos do valor  

das nossas vidas: 

Para que possamos confiar de que somos 

infinitamente amados, e que Deus tem 

um plano para as nossas vidas; 

Oremos ao Senhor: 

 

Por aqueles condenados a morrer e 

pelas suas famílias: 

Para que a esperança da ressurreição 

Os fortaleça no seu tempo de tristeza: 

Oremos ao Senhor: 

 

Que Deus nos conceda os olhos para ver 

e os corações para amar aqueles que  

necessitam de nós 

Para os acompanhar em tempo de sofrimento; 

Oremos ao Senhor: 

 

 

 

 

Que Deus abençoe todos aqueles para quem a 

adoção é parte da história da sua vida; 

Oremos ao Senhor: 

 

Para cuidadores: 

Para que Cristo lhes dê sabedoria 

e encha os seus corações com 

paz e força; 

Oremos ao Senhor: 

 

Pelas mulheres e homens que sofrem  

após o aborto: 

Para que Deus lhes conceda coragem para buscar 

A cura e a paz através do ministério de cura  

pós-aborto oferecido pela Igreja; 

Oremos ao Senhor: 

 

Por aqueles que desejam um filho: 

Para que Deus os conforte 

com a certeza do Seu grande amor; 

Oremos ao Senhor: 

 

Q uando estamos dominados pelas tempestades da 
vida, ou mergulhados numa neblina densa de 
sofrimento e incerteza, podemos sentir-nos sozi-

nhos e incapazes de lidar com as circunstâncias.  

 

No entanto, com estas palavras que ressoam através de 
milhões de anos nos recantos do nosso coração, o Senhor 
diz-nos: "Não temas, Eu estou contigo." (Isaías 41,10). 

 

Ele fala não apenas como alguém que observa a nossa 
dor, mas como alguém que 
sofreu imensamente. E essas 
feridas indicam a essência 
da nossa identidade e valor: 
somos amados por Deus. 

 

Refletindo sobre as feridas 
sarativas do Cristo Ressus-
citado, vemos que nossas 
provações mais difíceis po-
dem ser o lugar onde Deus 
manifesta Sua vitória. Ele 
faz tudo lindo, tudo novo. 

 

É está sempre connosco. 

 

Jesus prometeu isso quando 
deu aos discípulos a mesma 
missão que Ele confia a cada 
um de nós: “Ide!” 

Ide com as minhas mãos e 
meus pés para um mundo 
escravizado pelo medo.  

Ide ter com a mulher grávida inesperadamente que teme 
o futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ide para o vosso amigo que teme 
represálias no trabalho porque de-
fende a vida humana.  

Ide ter com sua mãe ou pai idosos 
que temem ser um fardo.  

E ide ter com os demais que buscam 
o vosso apoio. 

 

Não precisamos de entender tudo.  

 

Basta seguir a orientação de Nossa 
Santíssima Mãe, a primeira discípu-
la: "Fazei tudo o que Ele Vos 
disser.". (João 2: 5) 

 

Caminhem juntos sem medo de 
abraçar o dom da vida que Deus nos 
dá. Seja qual for a prova que enfren-
tamos, não estamos sozinhos. Ele 
está connosco. 

 

 

 

 

Não  

Temas 

RESPEITEMOS A VIDA 

“Eis que estou convosco, até ao fim dos tempos.” 
Mateus 28:20 



Please join us Thursdays at 6 PM  

in the Parish Office Conference Room 

O nosso seminário sobre Sobrevivendo a Época Natalícia é especialmente para pessoas enlutadas.  Irão aprender: 

 Como lidar com as muitas emoções que irão enfrentar durante a época natalícia e suas festividades 

 O que fazer sobre as tradições e outras mudanças futuras 

Estamo-nos aproximando da temporada do Natal com diferentes feriados comemorados por 

diferentes culturas de diferentes maneiras. Quando um ente querido faleceu, há uma coisa que 

é comum e óbvia a todos nós, nas reuniões de família ao celebrar essas festividades. Uma ca-

deira vazia! Como percorrer esta temporada trazendo essa cadeira vazia, lembrança do nosso 

luto até torná-la uma lembrança de alegria? 

 

 

 

Por favor, ligue e deixe-nos saber se gostaria de participar, para que tenhamos uma ideia do 

número de pessoas.  No entanto, se não tiver a chance de ligar mas decidir que gostaria de par-

ticipar, venha de todas as maneiras.  Se tiver alguma dúvida, fique à vontade para entrar em 

contato com: 

Margaret Santiago  209.485.2235 

Outubro 28  Snack Bar  9 AM—Meio-Dia 

GriefShare is a special weekly seminar and support 
group designed to help you rebuild your life after losing 

a loved one. Our group is led by caring people who have 
experienced grief and want to help you through the   

difficult days ahead. 
We know it hurts, and we want to help. 

2ª & 4ª Terça-Feira de cada mês a começar 
a 10 de Outubro  

   6:30 PM—7:30 PM Snack Bar  

Um Clube Católico Divertido, Flexível, baseado na Fé, para Meninas! 
O Clube para Meninas Flores Pequeninas é um clube católico para meninas de 5 anos que ensina 
as virtudes através da escritura, das biografias dos santos e do Catecismo da Igreja Católica. Com 
base no Guia clássico católico de 1906 "O Guia das Meninas Católicas" do P. F.X. Lasance, e a espir-
itualidade de Santa Teresa, a Pequena Flor de Liseux, este belo programa autenticamente católico, 
encantou e instilou nas nossas meninas o amor da nossa fé católica há mais de 25 anos. 

O programa do Clube para Meninas Flores Pequeninas consiste em quatro anos de estudo: Gri-
naldas I, II, III e IV. Cada uma das três primeiras grinaldas de estudo consistem em nove virtudes 
cada. Como um programa de escoteiro, as meninas ganham distintivo pelas virtudes que pratic-
aram, habilidades de vida que aprenderam. Mas, ao contrário da maioria das organizações de es-
coteiros, as meninas aprendem e ganham seus emblemas através de uma lente distintamente 
católica. Este programa católico baseia-se nas histórias dos santos, da Sagrada Escritura e do Cate-
cismo da Igreja Católica. 

 

Apresentada pelo Pe. Wade L. J. Menezes, CPM 
de Fathers of Mercy & EWTN 

Dezembro 3 - 7 


