
 

CHRISTMAS PERFORMANCE  

3   DEZEMBRO  2017  

Paróquia de 
Nossa Senhora da 

 

Confissões 
 

Sábado 
 9 AM– 10 AM 
 7 PM– 7:30 PM 
Domingo 
 5 PM– 6 PM 

LIFETEEN 

ENCONTRO DA TERCEIRA 
IDADE 

MISSÃO DO ADVENTO 

Missas 

COM MARIA, AO SERVIÇO DE CRISTO NO MUNDO. 

Segunda-Feira 
 9 AM Português 
 10 AM Inglês 
 
Terça-Feira 
 10 AM Inglês 
                  
Quarta-Feira  
 10 AM Inglês 
 6 PM Inglês 
 
Quinta-Feira 
 10 AM Português  
 7 PM Inglês 
 
Sexta-Feira 
 9 AM Português  
 6 PM Inglês 
 7:30 PM Português  
 
Sábado 
 10 AM Inglês 
 7:30 PM Português  
 
Domingo 
 9:30 AM Inglês 
 11:15 AM Português  
 6 PM  Inglês 

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

TURLOCK TOGETHER 

Primeiro domingo 

Do Advento 

é tempo de alegre expectativa.   

É tempo de espera e esperança,  

de estarmos atentos e vigilantes…” 

         Advento  



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 

Formação Cristã 

Sócio-Caritativa  

 
 
 
 
 
 

Participe connosco  
semanalmente  

para louvar e adorar  
o Senhor!   

 

Confissões e convívio 

 7:30 PM 

META: $10,500  
COLECTA DOMINICAL: 11.26.17  

$8,084.10 

Grupo de Oração   

Divina Misericórdia 
RENOVAMENTO CARISMÁTICO 

Quintas—Feiras ■ 7PM 

Valley Area Living  Enabling Resources  

Escritório do V.A.L.E.R   

 209.634.0380  

HORÁRIO / Terça – Quinta Feira   

 11 AM  - 3 PM  

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

Época do Inverno no  

Albergue WE CARE 

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

Quinta-Feira 7 de Dezembro 

 9 AM   

Para os interessados/as, e como já foi feito em anos 

anteriores, haverá uma troca de presentes no valor 

máximo de $10.  Apareça!!!  Vai gostar!!! 

mailto:cdores12@aol.com


Intenções de Missa Liturgía  
 
 

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  

Richard Fernandes  

Sister Amelia  

Aquietai-vos  
e sabei  que 

  Eu sou Deus.   
Ps.46:10 

Juvenalia Freitas  

João da Rosa  

Elvira Miller  

John Brasil 

David Gullet  

Gloria Casas 

Maria Silveira 

Maria Brasil 

Manuel Dutra 

Carlos  Dutra  

Alzira Lopes 

Maria de Lurdes 

Machado 

Darryl Crowfort 

Lucia Cardoso 

Jaime Silva 
Carolyn Bacchus 

Serafina Jordão 

Asselina Teixeira 

Adriana Garcia 

Catequese 
Quartas-Feiras 

 6 PM—7:45 PM 

Terças-Feiras 
 7 PM—8:30 PM 

Domingos 
 6 PM 

Monday • Segunda-Feira, December/Dezembro: 04 
9:00am – Português  
† Irmã Maria Melo – de Armanda Câmara  
10:00am - English 
† For all Souls in purgatory  
Tuesday • Terça-Feira, December/Dezembro: 05 
10:00am – English  
† For all Souls in purgatory            
Wednesday • Quarta-Feira, December/Dezembro: 06 
10:00am – English  
† For all Souls in purgatory  
6:00pm -English  
Teams of Our Lady, US Super Region for all members living and deceased  
Thursday • Quinta-Feira, December/Dezembro: 07 
10:00am – Português  
† Mariana Bettencourt, aniv. da morte – da nora Maria  
7:00pm – English  
For all those who attended the Parish Mission 
Friday • Sexta-Feira, December/Dezembro: 08 
The Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary  
Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria 
9:00am  
† José, Noémia, Lucia e Benvinda Rocha, aniv. da morte – de Georgina Ourique  
† Maria Costa e Ana Silva – de João Nunes 
† Almas do purgatório – de Connie Galhano  
† Francisco e Isabel Luis e familiares falecidos de Odelta Luis  
† José Alves Teixeira e Duarte Alves Teixeira – da irmã Maria e António Carvalho  
† Helene de Sousa – da família  
† Manuel Matos – Arminda Sousa  
6:00pm – English  
For all the young adults in our parish 
7:30pm 
Por Adelino Toledo, aniv. natalício – da esposa Matilde  
Saturday • Sábado, December/Dezembro: 09 
10:00am – English  
7:30pm  
† Frank e Eduardina Silveira – de Lucia Machado  
Sunday • Domingo, December/Dezembro: 10 
9:30am – English 
† António & Serafina Teixeira – from family   
† Joe Gomes – from wife & family  
† Manuel & Mike Alvernaz – from family  
† Manuel M. & Nivia F. Cardoso – from daughters & family  
For Sabastian Medeiros, on his baptism anniv. – from Paul & Iria  
11:15am – Português 
† Manuel Mendes Romeiro – de Frank e Erma Mendonça  
† João Lendivico Gomes – de António e Maria de Jesus  
† Maria da Conceição Rosa – do marido e filhos  
† Maria de Jesus Gomes – do marido e filhos  
† Defuntos de António e Aurora Borba  
† Pedro Reis – da esposa e família  
† João Serafim de Jesus – dos filhos  
† Alvaro Toledo – da esposa e 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 
Pelas int. de Florindo e Lurdes Borba e sua família  

6:00pm – English 
† Georgina Machado – from John Machado  
† Jose L Pachedo – from Joe & Katrina Pacheco  
† David Freitas e Salvador Vieira – de Antonio & Zelia Frietas  
† Cassy Mancebo – from mom, dad & family  
† Etelvina Fontes – from daughter & family  



 

Dezembro 3 - 7 

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

  

Domingo, Decembro 3  
 7:30 PM 
N. S. de Fatima: Uma Mensagem de Fé 
 
Segunda-Feira, Decembro 4 
 7:00 PM 
N. S. de Fatima: Uma Mensagem para a Cultura 

 
Terça-Feira, Decembro 5 
 7:00 PM 
Escatologia: Estudo das Últimas Quatro Coisas 
 

Quarta-Feira, December 6th 

 7:00 PM 
Morte e Julgamento 
 
Quinta, December 7th 

 7:00 PM 
Céu e Inferno 

Confissões Diárias 
Domingo – 5ª Feira 
 5:30 PM—6:30 PM 
 8:15 PM—Conclusão 

& a Mensagem Salvífica do Seu Filho 

Por favor tragam comida excaixo-

toda para beneficiar a organi-

zação Turlock Together. 

Turlock Together é uma cooper-

ação voluntária de ministérios, or-

ganizações sem fins lucrativos, es-

colas e igrejas que trabalham juntas para melhorar a nossa 

comunidade.  

Turlock Together precisa de alimentos não perecíveis e 

brinquedos novos para preparar presentes de Natal.  Tam-

bém precisam de ajuda para organizar latas, preparar 

caixas, inscrições, entrada de informação no computador e 

distribuição de caixas. O Turlock Together Christmas Center 

está na Turlock Fruit Company 500 S. Tully Rd. em Turlock. 

Ligue para Lissette em 209.669-5366, ext. 101 ou 209.620-4910 

entre as 9h e as 16h das segundas-feiras. O dia da dis-

tribuição é 23 de Dezembro. Inscreva-se o mais rápido 

possível. 



ATENÇÃO GRUPO DA TERCEIRA 

IDADE!  

Durante esta época natalícia, em 

nome da nossa Paroquia, gostari-

amos de oferecer cachecóis, aos 

homens sem abrigo, que vivem na 

nossa Comunidade. Se estiver inter-

essado/a em participar neste projec-

to, contacte o VALER 209.634.0380, 

e informe-nos do número que deseja 

fazer ou oferecer. 

O Centro de Gravidez em Turlock procura Enfermeiras 

Registadas para prestar serviço voluntário no seu            

departamento médico.  Quem estiver interessado em 

servir, envie email para Sandysandy@turlockphc.com 

Obrigado! 

“Estai alerta, vigiai e orai; porque não sabeis quando chegará o tempo.” - MARCOS 13:33 

 

Todos nós tomamos as coisas como garantidas. Em particular, pensamos que o nosso tempo é garantido.   As nossas 

vidas demasiado ocupadas, muitos de nós planeamos o nosso tempo - os  nossos dias, semanas, mêses, até mesmo 

anos em avanço.  Lembremo-nos, o nosso tempo na terra é um dom.  Nenhum de nós sabe quanto tempo estaremos 

aqui. Comece hoje agradecendo a Deus por cada dia.  Passe tempo em silêncio, todos os dias, e escute o que Deus lhe 

está dizendo. 

 

PRINCÍPIOS DE ADMINISTRAÇÃO CATÓLICA  

† DAR AO SENHOR UMA PORÇÃO DOS NOSSOS RENDIMENTOS  

† DAR COM SACRIFÍCIO  

† USAR O SEU ENVELOPE OR DAR PELA INTERNET  

† 5% PARA A PARÓQUIA E 5% PARA A CARIDADE  

 ENCONTRO 

 NATALÍCIO  

    DAS EQUIPAS DE  
    NOSSA SENHORA 

SECTOR PORTUGUÊS 
 
■ 9 de Dezembro de 2017 
■ 5:00PM - Missa  
Jantar de Potluck no Salão logo após 



      ESPIRITUALIDADE DO   

 Preparamo-nos para tudo o que consideramos importante na vida e isso inclui o Natal.  Visitamos famili-
ares e amigos, fazemos doces, decoramos as nossos árvores e compramos inúmeros presentes. 
 Este ano, preparemo-nos para o Advento e o Natal de forma diferente!  Compreendendo um pouco de 
inglês e usando o nosso computador, juntos, participemos no “Best Advent Ever” (O Melhor Advento de     Sem-
pre), um programa de e-mail gratuito da organização “Dynamic Catholic” ou seja, Católico Dinâmico, que irá 
ajudar-nos a abrandar a marcha e a nos concentrarmos no que mais importa durante o Advento.  Todos os dias, 
receberemos um e-mail com ... 

 Pequenos vídeos das principais vozes católicas, Matthew Kelly e Dr. Allen Hunt 

 Dicas práticas para sua vida diária 

 Testemunhos da vida real que inspiram esperança 

PARA SE INSCREVER, VISITE: 

BestAdventEver.com/BeautifulHope 

 Deus é fiel a suas promessas: o Salvador virá; daí a alegre expectativa, que deve nesse tempo, não só ser lembrada, mas 

vivida, pois aquilo que se espera acontecerá com certeza. Portanto, não se está diante de algo irreal, fictício, passado, mas diante 

de uma realidade concreta e atual. A esperança da Igreja é a esperança de Israel já realizada em Cristo mas que só se consumará 

definitivamente na parusia do Senhor. Por isso, o brado da Igreja característico nesse tempo é "Marana tha"! Vem Senhor Jesus!  

  

 O tempo do Advento é tempo de esperança porque Cristo é a nossa esperança (1Tm 1, 1); esperança na renovação de 

todas as coisas, na libertação das nossas misérias, pecados, fraquezas, 

na vida eterna, esperança que nos forma na paciência diante das 

dificuldades e tribulações da vida, diante das perseguições.  

  

 O Advento também é tempo propício à conversão. Sem um 

retorno de todo o ser a Cristo não há como viver a alegria e a esperan-

ça na expectativa da Sua vinda. É necessário que "preparemos o cami-

nho do Senhor" nas nossas próprias vidas, "lutando até o sangue" con-

tra o pecado, através de uma maior disposição para a oração e mergul-

ho na Palavra.  

 

■ Colunista—Padre Evaldo César 



O que é  o  programa Life Teen? 

Como um movimento centrado na Eucaristia dentro da Igreja Católica Romana, o programa Life Teen guia os nossos 
jovens e suas famílias a uma relação mais profunda com Jesus Cristo e a Sua Igreja.  Com a intercessão de Maria Nossa 
Senhora, o programa Life Teen procura que a força total dos sacramentos se faça presente dentro da igreja jovem. 

O que são os encontros Lifenights? 

Os encontros chamados “Lifenights” acontecem semanalmente em grupos grandes de jovens do Liceu logo após a Mis-
sa.  Existem três tipos básicos destes encontros:  Doctrinal (quer dizer Catequéticos), Assunto ou Social.  Encontros 
Doutrinais abrangem temas específicos relacionados com a fé.  Encontros sobre Assunto apresentam assuntos sobre a 
o mundo-real que os jovens experimentam na sua própria vida (exemplos: alcoolismo, mexerico, castidade, etc.).  Estes 
encontros ajudam os jovens a ver como a sua fé Católica é relevante em todos os aspectos da sua vida.  Finalmente, 
encontros sociais constroem comunida cristã e formam amizades.  Os encontros Lifenights tem lugar todos os Domin-
gos das 7:30PM - 9PM.  

Em que outras formas estão envolvidos os jovens? 

Jovens do Liceu na Igreja de NSA são bem-vindos a participar no programa Summit, ou seja Cimeira, um grupo de 
discipulado baseado no Lecionário que se encontra semanalmente às segundas-feiras às 6 PM.  Nós lemos, reflectimos 
e fazemos questão de implementar o Evangelho do Domingo seguinte nas nossas vidas. 

Os jovens são bem-vindos a se inscreverem para participar num Grupo de Discipulado (D-Group) que se encontra 
semanalmente para crescer na fé e na comunidade.  Os chamados D-Groups estam em sessão até que os jovens com-
pletem os anos de Liceu fazendo com que os jovens e os membros da Equipa com eles se tornem uma família. 

O que é a Equipa  “Core team” e como é que eu participo? 

Um coordenador de jovens fervoroso é muito bom, mas 
uma só pessoa não pode ministrar a um grupo inteiro.  Aí 
é que entra a Equipa Núcleo, ou seja Core Team.  Membros 
desta equipa são adultos que escolhem responder à 
chamada do seu baptismo pondo-se ao serviço dos jovens.  
O programa Life Teen depende fortemente do tempo e 
talentos de adultos da comunidade paroquial, homens e 
mulheres que na verdade se importam com os jovens, que 
são generosos no seu sacrifício para garantir que os eles 
conheçam a Deus pelo amor de Cristo e a verdade dos 
Sacramentos. 

Uma pergunta que precisa perguntar a si mesmo/a é, 
“Quem é que pode servir como Membro da Equipa Núcleo 
(Core Team)?  Se você tem na sua mente essa imagem do 
que e como um membro ideal seria ou agiria, ponha essa 
ideia de parte.  Não existe apenas “uma só” imagem. 

Procuramos corações servidores, corações que se podem 
moldar, não apenas que “pareçam perfeitos” ou a Equipa 
“perfeitamente formada”. 

Podeis inscrever-vos para a Equipa Núcleo preenchendo o 
formulário abaixo e tendo uma entrevista com o coor-
denador dos jovens. 
 

Quem é que eu contacto para mais informação? 
James Governale 
jgovernale@olassumption.net 
209.634.2222 

 
ANGARIAÇÃO de FUNDOS para o 

PROGRAMA de JOVENS, LIFE TEEN 
 

1  -  Escolha uma quantia para oferecer 
Talvez você já sabe o quanto gostaria de oferecer.  Talvez tenha uma data especial 
para si e a sua família em que o gostaria de fazer.  De ambas as formas, pense um 
pouco considerando o que gostaria de oferecer. 
 

2  -  Na exibição na parede, encontre o cartão 
Tire o cartão que se encontra na data e quantia que decidiu oferecer! 

 

3  -  Use um envelope 
Pegue num envelope no qual mais tarde, irá colocar o cartão.  Isto é importante 
porque precisamos de fazer correctamente o processo do seu cheque. 
 

4  -  Preencha a parte posterior do cartão 
No reverse do cartão encontra-se informação importante para que nós possamos 
contabilizar a sua oferta e aplicá-la sôb o seu nome.  Também gostaríamos de saber 
como podemos orar por si.  A semana toda na qual escolheu para fazer a sua oferta, a 
Equipa Núcleo e os jovens irão rezar pelas suas intenções. 
 

5  -  Coloque o seu cartão preenchido no envelope 
Se preferir oferecer em notas de dinheiro, está bem.  Pode também usar o seu cartão 
de crédito.  Se fôr o caso, anote no envelope “CC” e nós ligaremos para si. 
 

6  -  Coloque o seu envelope na cesta da colecta 
Também pode trazer o seu envelope até o escritório, ou ainda, num encontro de 
Lifenight, ou Confirmação, or ARMEE ou Summit! 
 

7  -  Deseja saber mais sobre Life Teen? 
Veja o cartaz com perguntas e respostas.  Se tiver ainda mais perguntas, preencha um 
cartão de informação e coloque-o no lugar indicado. 
 

OLASSUMPTION.NET 

LIFE TEEN 




