
CHRISTMAS PERFORMANCE  

Studio: 209-416-0025 

22   OUTUBRO  2017  

Paróquia de 
Nossa Senhora da 

 

XXIX DOMINGO 
DO TEMPO COMUM  

Missas 
Confissões 
 

Sábado 
 9 AM– 10 AM 

 7 PM– 7:30 PM 
Domingo 
 5 PM– 6 PM 

ENS DIA REGIONAL 

COM MARIA, AO SERVIÇO DE CRISTO NO MUNDO. 

DIA DOS FIÉIS DEFUNTOS 

ENCONTRO DA TERCEIRA 

IDADE 

DIA DE TODOS OS SANTOS 

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 

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 

 7:30 PM Português  
 

Domingo 

 9:30 AM Inglês 

 11:15 AM Português  

 6 PM  Inglês 



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: 10.15.17  

$7,540.26 

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 

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, incapacidade 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 209.485.2235. 

Grupo de Oração   

Divina Misericórdia 

RENOVAMENTO CARISMÁTICO 

Quintas—Feiras ■ 7PM 

Catequese 
Quartas-Feiras 

 6 PM—7:45 PM 

Quinta– Feira 2 de Novembro 

 9 AM  

Época do Inverno para o  

Albergue WE CARE 

Para reservar o seu voluntariado, contate 
Christine Dores 209.495.0586 
cdores12@aol.com  

Terças-Feiras 
 7 PM—8:30 PM 

Domingos 
 6 PM 

Monday • Segunda-Feira, October/Outubro: 23 
9:00am  
Por Paulo Soares, aniv. do baptismo – dos pais  
 
 
Tuesday • Terça-Feira, October/Outubro: 24 
Não haverá Missa  
 
Wednesday • Quarta-Feira, October/Outubro: 25 
6:00pm  
Teams of Our Lady, US Super Region for all members living and 
deceased  
 
Thursday • Quinta-Feira, October/Outubro: 26 
9:00am  
Por Carlos Fagundes, aniv. natalício – da mãe Guiomar  
 
Friday • Sexta-Feira, October/Outubro: 27 
9:00am  
† Pais de Cecília e Artur Vitorino  
† António e Serafina Teixeira – da família  
† Serafim Azevedo e José Brasil – da esposa e irmã 
† Maria de Jesus Martins  
† José Xavier e defuntos de Teresa Xavier  
† Deolinda Morrais – da família  
† Pais e sogros de Maria José Soares  
† Francisco e Rosa Freitas – de Gerardo e Filomena Freitas  
 
Saturday • Sábado, October/Outubro: 28 
7:30pm  
Pelas int. de João e Noelia Bettencourt e sua família  
 
Sunday • Domingo, October/Outubro: 29 
9:30am – English  
† António & Serafina Teixeira – from son Honório  
† Frank Bettencourt, Jr. & Frank Bettencourt, Sr. – from Laura  
† Frenando Ramos – from family  
 
11:15am – Português 
† Manuel e Entelvina Cota – de David e Liliana Berbereia  
† Artur Thomas – da família  
† Eliseu e Ermelinda Mendonça – da família  
† Serafim Aguiar, Jr. – das filhas 
† Herculano M. Vieira – de Luis & Maria Leonardes  
† Ramiro Oliveira – de Justin e Fatima Gioletti  
† Maria Espirança Brasil – da família  
† Alzira de Jesus – da filha Ermezinda Silveira 
† António e Maria Emelia Costa – de Dalila Duarte  
† Manuel Xavier e família – da irmã Susana Freitas 
† Defuntos de Fernando e Fatima Rocha 
† Irmãs de António Sousa  
† Helder Cândido – de Nélia e Nivéria Soares  
Em hora de Santo António – de Lee Cabral  
Por Maria Aguiar, aniv. natalício  
Pelos filhos de António e Maria Dinis e suas famílias  
  
6:00pm – English  
For the Parish Community  

mailto:cdores12@aol.com


GRUPO  DE  APOIO PARA A PREVENÇÃO   

E  CONTROLE DE DIABETES 

 

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

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 

 

 

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. 

Dia de Todos os Santos, 1 de Novembro, dia Santo de Guarda  
Missas às   9 AM Português 6 PM Inglêsh   7:30 PM Português 
  
Dia dos Fiéis Defuntos Quinta Feira, 2 de Novembro 
Missas às  9 AM Português 6 PM Inglês  7:30 PM Português  
São todos convidados a acender uma vela em memória dos seus 
defuntos em qualquer missa na paróquia no dia dos Fiéis Defuntos  

A Comunidade é convidada para uma apresentação de prevenção ao tráfico humano sendo 
realizada pelo escritório do San Joaquin County District Attorney na quarta-feira, 25 de 
outubro, na St. Mary High School, 5648 N. El Dorado Street em Stockton de 18:30 para 
20:30. A apresentação, liderada por Suzanne Schultz, coordenadora dos Crimes contra a 
familia / diretora do projeto do centro de Justiça de família, irá partilhar a realidade daquilo 
que alguns estão experimentando na indústria de tráfico humano. Este poderoso programa 
contém algumas chamadas para a Emergencia (911) chamadas que aconteceram, fotos, 
ações de sinalização, estatísticas, explica as técnicas de recrutamento, porque ficam 
vítimas, as técnicas que usam nas vítimas, fornecem informações sobre como ajudar uma 
vítima e recursos para assistência. 



 

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

Dezembro 3 - 7 

Outubro 31, 2017          

Começando com Missa 

6 PM 

Festival de Outono 

7 PM  - 8: 30 PM  

Festival do outono 

Divertimento para toda a família!!! 

DIA MUNDIAL DAS MISSÕES 



MENSAGEM DE SUA SANTIDADE PAPA FRANCISCO  
PARA O DIA MUNDIAL DAS MISSÕES 2017 

A missão no coração da fé cristã 
Queridos irmãos e irmãs! 
O Dia Mundial das Missões concentra-nos, também este ano, na pessoa de Jesus, «o primeiro e maior evangeliza-
dor» (Paulo VI, Exort. ap. Evangelii nuntiandi, 7), que incessantemente nos envia a anunciar o Evangelho do amor de 

Deus Pai, com a força do Espírito Santo. Este Dia convida-nos a refletir novamente sobre a missão no coração da fé 
cristã. De facto a Igreja é, por sua natureza, missionária; se assim não for, deixa de ser a Igreja de Cristo, não passando 

duma associação entre muitas outras, que rapidamente veria exaurir-se a sua finalidade e desapareceria. Por isso, so-
mos convidados a interrogar-nos sobre algumas questões que tocam a própria identidade cristã e as nossas re-

sponsabilidades de crentes, num mundo baralhado com tantas quimeras, ferido por grandes frustrações e dilacerado 
por numerosas guerras fratricidas, que injustamente atingem sobretudo os inocentes. Qual é o fundamento da missão? 

Qual é o coração da missão? Quais são as atitudes vitais da missão? 
A missão e o poder transformador do Evangelho de Cristo, Caminho, Verdade e Vida 

1. A missão da Igreja, destinada a todos os homens de boa vontade, funda-se sobre o poder transformador do Evan-
gelho. Este é uma Boa Nova portadora duma alegria contagiante, porque contém e oferece uma vida nova: a vida de 

Cristo ressuscitado, o qual, comunicando o seu Espírito vivificador, torna-Se para nós Caminho, Verdade e Vida 
(cf. Jo 14, 6). É Caminho que nos convida a segui-Lo com confiança e coragem. E, seguindo Jesus como nos-

so Caminho, fazemos experiência da sua Verdade e recebemos a sua Vida, que é plena comunhão com Deus Pai na 
força do Espírito Santo, liberta-nos de toda a forma de egoísmo e torna-se fonte de criatividade no amor. 

2. Deus Pai quer esta transformação existencial dos seus filhos e filhas; uma transformação que se expressa como cul-
to em espírito e verdade (cf. Jo 4, 23-24), ou seja, numa vida animada pelo Espírito Santo à imitação do Filho Jesus para 

glória de Deus Pai. «A glória de Deus é o homem vivo» (Ireneu, Adversus haereses IV, 20, 7). Assim, o anúncio do 
Evangelho torna-se palavra viva e eficaz que realiza o que proclama (cf. Is 55, 10-11), isto é, Jesus Cristo, que inces-

santemente Se faz carne em cada situação humana (cf. Jo 1, 14). 
A missão e o kairós de Cristo 
3. Por conseguinte, a missão da Igreja não é a propagação duma ideologia religiosa, nem mesmo a proposta duma ética 

sublime. No mundo, há muitos movimentos capazes de apresentar ideais elevados ou expressões éticas notáveis. Di-
versamente, através da missão da Igreja, é Jesus Cristo que continua a evangelizar e agir; e, por isso, aquela representa 

o kairós, o tempo propício da salvação na história. Por meio da proclamação do Evangelho, Jesus torna-Se sem cessar 
nosso contemporâneo, consentindo à pessoa que O acolhe com fé e amor experimentar a força transformadora do seu 

Espírito de Ressuscitado que fecunda o ser humano e a criação, como faz a chuva com a terra. «A sua ressurreição 
não é algo do passado; contém uma força de vida que penetrou o mundo. Onde parecia que tudo morreu, voltam a 

aparecer por todo o lado os rebentos da ressurreição. É uma força sem igual» (Exort. ap. Evangelii gaudium, 276). 
4. Lembremo-nos sempre de que, «ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o en-

contro com um acontecimento, com uma Pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, o rumo deci-
sivo» (Bento XVI, Carta. enc. Deus caritas est, 1). O Evangelho é uma Pessoa, que continuamente Se oferece e, a quem A 

acolhe com fé humilde e operosa, continuamente convida a partilhar a sua vida através duma participação efetiva no 
seu mistério pascal de morte e ressurreição. Assim, por meio do Batismo, o Evangelho torna-se fonte de vida nova, lib-

erta do domínio do pecado, iluminada e transformada pelo Espírito Santo; através da Confirmação, torna-se unção 
fortalecedora que, graças ao mesmo Espírito, indica caminhos e estratégias novas de testemunho e proximidade; e, 

mediante a Eucaristia, torna-se alimento do homem novo, «remédio de imortalidade» (Inácio de Antioquia, Epistula 
ad Ephesios, 20, 2). 

5. O mundo tem uma necessidade essencial do Evangelho de Jesus Cristo. Ele, através da Igreja, continua a sua missão 
de Bom Samaritano, curando as feridas sanguinolentas da humanidade, e a sua missão de Bom Pastor, buscando sem 

descanso quem se extraviou por veredas enviesadas e sem saída. E, graças a Deus, não faltam experiências significa-
tivas que testemunham a força transformadora do Evangelho. Penso no gesto daquele estudante «dinka» que, à custa 

da própria vida, protege um estudante da tribo «nuer» que ia ser assassinado. Penso naquela Celebração Eucarística 
em Kitgum, no norte do Uganda – então ensanguentado pelas atrocidades dum grupo de rebeldes –, quando um mis-

sionário levou as pessoas a repetirem as palavras de Jesus na cruz: «Meu Deus, meu Deus, porque Me aban-
donaste?» (Mc 15, 34), expressando o grito desesperado dos irmãos e irmãs do Senhor crucificado. Aquela Celebração 

foi fonte de grande consolação e de muita coragem para as pessoas. E podemos pensar em tantos testemunhos – 
testemunhos sem conta – de como o Evangelho ajuda a superar os fechamentos, os conflitos, o racismo, o tribalismo, 

promovendo por todo o lado a reconciliação, a fraternidade e a partilha entre todos. 
A missão inspira uma espiritualidade de êxodo, peregrinação e exílio contínuos 

6. A missão da Igreja é animada por uma espiritualidade de êxodo contínuo. Trata-se de «sair da própria comodidade e 
ter a coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho» (Francisco, Exort. ap. Evangelii 
gaudium, 20). A missão da Igreja encoraja a uma atitude de peregrinação contínua através dos vários desertos da vida, 
através das várias experiências de fome e sede de verdade e justiça. A missão da Igreja inspira uma experiência 

de exílio contínuo, para fazer sentir ao homem sedento de infinito a sua condição de exilado a caminho da pátria de-
finitiva, pendente entre o «já» e o «ainda não» do Reino dos Céus. 

7. A missão adverte a Igreja de que não é fim em si mesma, mas instrumento e mediação do Reino. Uma Igreja au-
torreferencial, que se compraza dos sucessos terrenos, não é a Igreja de Cristo, seu corpo crucificado e glorioso. Por isso 

mesmo, é preferível «uma Igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma Igreja enferma pelo 
fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças» (Ibid., 49). 

Os jovens, esperança da missão 
8. Os jovens são a esperança da missão. A pessoa de Jesus e a Boa Nova proclamada por Ele continuam a fascinar mui-

tos jovens. Estes buscam percursos onde possam concretizar a coragem e os ímpetos do coração ao serviço da humani-
dade. «São muitos os jovens que se solidarizam contra os males do mundo, aderindo a várias formas de militância e 
voluntariado. (...) Como é bom que os jovens sejam “caminheiros da fé”, felizes por levarem Jesus Cristo a cada esquina, a 

cada praça, a cada canto da terra!» (Ibid., 106). A próxima Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que terá 
lugar em 2018 sobre o tema «Os jovens, a fé e o discernimento vocacional», revela-se uma ocasião providencial para 

envolver os jovens na responsabilidade missionária comum, que precisa da sua rica imaginação e criatividade. 
O serviço das Obras Missionárias Pontifícias 

9. As Obras Missionárias Pontifícias são um instrumento precioso para suscitar em cada comunidade cristã o desejo de 
sair das próprias fronteiras e das próprias seguranças, fazendo-se ao largo a fim de anunciar o Evangelho a todos. At-

ravés duma espiritualidade missionária profunda vivida dia-a-dia e dum esforço constante de formação e animação 
missionária, envolvem-se adolescentes, jovens, adultos, famílias, sacerdotes, religiosos e religiosas, bispos para que, em 

cada um, cresça um coração missionário. Promovido pela Obra da Propagação da Fé, o Dia Mundial das Missões é a 
ocasião propícia para o coração missionário das comunidades cristãs participar, com a oração, com o testemunho da 

vida e com a comunhão dos bens, na resposta às graves e vastas necessidades da evangelização. 
Fazer missão com Maria, Mãe da evangelização 

10. Queridos irmãos e irmãs, façamos missão inspirando-nos em Maria, Mãe da evangelização. Movida pelo Espírito, Ela 
acolheu o Verbo da vida na profundidade da sua fé 

humilde. Que a Virgem nos ajude a dizer o nosso 
«sim» à urgência de fazer ressoar a Boa Nova de Jesus 

no nosso tempo; nos obtenha um novo ardor de ressus-
citados para levar, a todos, o Evangelho da vida que 
vence a morte; interceda por nós, a fim de podermos ter 
uma santa ousadia de procurar novos caminhos para 

que chegue a todos o dom da salvação. 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/pt/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#A_acção_misteriosa_do_Ressuscitado_e_do_seu_Espírito
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#I._Uma_Igreja_«em_saída»
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#I._Uma_Igreja_«em_saída»
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#V._Uma_mãe_de_coração_aberto

