
CHRISTMAS PERFORMANCE  

17   DEZEMBRO  2017  

Paróquia de 
Nossa Senhora da 

 

PROGRAMA LIFE TEEN 

CAMINHADA PELA VIDA 

 

Missas Confissões 
 

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

COM MARIA, AO SERVIÇO DE CRISTO NO MUNDO. 

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

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 

PASSAGEM DO ANO 

Terceiro domingo 

Do Advento 

HORÁRIO DO NATAL | CONFISSÔES 



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: 12.10.17  

$9,918.36 

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 

Valley Area Living  Enabling Re-
sources  

Escritório do V.A.L.E.R   

 209.634.0380  

HORÁRIO / Terça – Quinta Feira   

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  

 Novo Diretório Paroquial  
em breve!  

 

Em breve as famílias da paróquia podem 

marcar uma sessão de fotos para Março.  

Teremos mais informações no futuro.  Para 

perguntas, pode ligar para Rosa Azevedo no 

209.505.0273. 

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 

João da Rosa  

Elvira Miller  

John Brasil 

David Gullet  

Maria Silveira 

Maria Brasil 

Carlos  Dutra  

Maria de Lurdes       

Machado 

Darryl Crowfort 

Lucia Cardoso 

Jaime Silva 
Carolyn Bacchus 

Serafina Jordão 

Asselina Teixeira 

Adriana Garcia 

Idalina Rocha 

Maria Oliveira 

Shawn McGowen 

Virginia Moniz 

Catequese 
Quartas-Feiras 

 6 PM—7:45 PM 

Terças-Feiras 
 7 PM—8:30 PM 

Domingos 
 6 PM 

Monday • Segunda-Feira, December/Dezembro: 18 
9:00am – Português  
† José Marcelino Avila – da filha Antelma Oliveira  
 
Tuesday • Terça-Feira, December/Dezembro: 19 
7:30pm - Português (Triduo do Natal)  
† Olivia Medeiros – de Francilina Silva 
 
Wednesday • Quarta-Feira, December/Dezembro: 20 
7:30pm – Português (Triduo do Natal)  
Teams of Our Lady, US Super Region for all members living and deceased  
 
Thursday • Quinta-Feira, December/Dezembro: 21 
7:30pm – Português (Triduo do Natal) 
† Socorro, Celina e Adelino Amaral – de António Amaral  
 
Friday • Sexta-Feira, December/Dezembro: 22 
9:00am – Português  
† António e Maria Machado – de Francilina Silva  
† Frank Esteves – da mãe 
† Irmã Maria Melo – de Armanda Camara 
† Serafim Azevedo e José Brasil – da esposa Maria Azevedo   
† 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  
Pelas int. dos filhos de Teresa Xavier e suas famílias  
Por Luciano Cabral, aniv. natalício – da mãe Lee Cabral  
 
Saturday • Sábado, December/Dezembro: 23 
5:00pm – English (Sunday Vigil Mass) 
† For all Souls in purgatory  
7:30pm – Português   
† Pe. José Carlos Simplicio – de Virginia Azevedo   
 
Sunday • Domingo, December/Dezembro: 24 
9:30am – English 
† Shawn McGowen -from Joe & Teresa Pierce   
† Teresa Amélia Dores – from family  
11:15am – Português 
† Francisco Nunes, aniv. da morte – da nora Cecilia Nunes 
† Pais de Liliana Berbereia 
† Maria Augusta Oliveira – do afilhado José Brasil 
† Fernando Cabral – da esposa e família  
† Pe. José Carlos Simplicio  
† Anthony Nelson Silva – da família  
† José I. Sousa – da esposa e família  
† António A. de Sousa – da família 
† Mark Azevedo e defuntos de Tony e Mary Azevedo  
† José, Maria e António Ramos Sousa – da família  
† José Marcelino e Maria Reis – da família  
† Defuntos de Euclides e Gabriela Alvares  
† Maria Araújo e Manuel José – de Fatima Raulino e família  
† José & Francisca Avila – from daughter Grace Duarte  
Por Melanie Oliveira, aniv. do baptismo – dos pais 
5:00pm – English 
(Christmas Vigil Mass)  
For the Parish Community  
 
Monday • Segunda-feira, December/Dezembro: 25 
Mid-Night Mass – Missa da Meia-Noite Bilíngue 
† Eliseu e Armelinda Mendonça, João e Mariana Lopes – de Clemente e Patricia 
† Georgina Machado – from John Machado  
† Elmer Johnson – from wife Adeline & family 



Este ano, o Natal cai numa segunda-feira, o que significa que há dois dias consecutivos em que os católicos 

são obrigados a assistar à missa: Este horário ajudará a sua família a cumprir tanto a Obrigação do Domingo 

com a Obrigação do Natal. 

Domingo, Dezembro 24 
  5:00 PM Missa da Vigília  
   em inglês  

Segunda-Feira, Dezembro 25 
  12:00 Missa da Meia-Noite 
 9:30 AM Inglês 
  11:15 AM Português 

Sábado, Dezembro 23 
 5:00 PM Missa da Vigília em inglês  
 7:30 PM Missa da Vigília em português  
Domingo, Dezembro 24 
9:30 AM Inglês  
 11:15 AM Português 

Terça & Quarta, Dezembro 19 - 20  
 6:30 PM-7:30 PM 
Quinta, Dezembro 21  
 10 AM-12 PM 
 3 PM –5 PM 
 6:30-7:30 PM 
Sexta, Dezembro 22  
 10 AM-12 PM 
 3 PM –5 PM 
 7 PM—9 PM 
Sábado, Dezembro 23  
 9 AM-12 PM 

Domingo, Dezembro 31 
6 PM Missa seguida de  

Jantar da Passagem do Ano & Celebração  
No Salão Paroquial 

Bilhetes à disposição após a Missa. 
Please contact Aida Gois. 

FELIZ ANO NOVO! 



Estamos a bom caminho do Natal. João Baptista diz-nos que Alguém muito maior do que ele próprio está no nosso meio e nós não O 

conhecemos, e adverte-nos a estarmos preparados. Isto é especialmente verdade em relação ao Sacramento da Reconciliação, que é es-

quecido ou rejeitado por tantos Católicos, que não gastam tempo num sério exame de consciência e permanecem na igreja em silêncio 

para um encontro íntimo com o Senhor. Agora é o tempo da misericórdia; nós não sabemos o que o futuro nos traz. Todas as aparições de 

Nossa Senhora aprovadas pela Igreja no século XX clamam perante o mundo inteiro que este é o tempo da misericórdia e que o Senhor em 

breve vem como Juiz. Só o que precisamos para morrer e dar contas a Deus é estarmos vivos.  Agora é o tempo favorável. Agora é o tempo 

da salvação, proclama São Paulo nas Sagrada Esccritura e a Senhora em nossos dias. 

Tantos Católicos não têm escrúpulos de consciência em perder a Missa do Domingo, embora isto constitua uma ofensa grave a Deus. Tan-

tos pôem muitas coisas à frente de Deus e dos Seus mandamentos ao ponto de roubar a Deus o dia que Lhe pretence, o Dia do Senhor, 

dando assim um triste exemplo aos seus filhos e netos. Depois, sem problemas de consciência, vão à comunhão sem o benefício do Sacra-

mento da Confissão. Será que na nossa própria comunidade há uma percentagem avultada de gente que vai receber a comunhão em pe-

cado grave? Faço-me esta pergunta com frequência. Estamos uma comunidade de gente mundana que faz o que lhe apetece e o que lhe 

dá prazer, e, contudo, reclamamos do que passa neste país, quando Nossa Senhora nos pediu obediência aos mandamentos e a reza do 

terço diário pela paz. 

O quarto domingo do Advento dá relevo ao lugar de Maria na Encarnação do Verbo. Ela faz-nos um apelo forte  para que aceitemos o Seu 

Filho e a sua mensagem de salvação neste centenário das Suas aparições em Fátima. Estou propondo que este próximo domingo, 24 de 

Dezembro, façamos uma consagração formal do nosso Estado, o Estado da Califórnia, ao Imaculado Coração de Maria, à Sua especial inter-

cessão, em todas as Missas. Estamos a ser vítimas de incêndios desde o norte ao sul da California, temos visto um terrível seca de anos e 

estamos vulneráveis a um grande terramoto que pode acontecer a qualquer hora. Nós propagamos todo o tipo de paganismo e imorali-

dade e preversões sexuais a todo o mundo através dos cinemas e redes sociais de Hollywood e do Silocone Valley. O Anjo de Fátima na 

aparição de Julho de 1917, apontando com uma enorme espada a Terra clamava: Penitência, Penitência, Penitência. Vejam o boletim para 

o horário das confissões. É com muito gosto que vos digo que o Pe. Luis Proença estará connosco de quinta a sábado para nos absolver dos 

nossos pecados. Que o Natal nos encontre em estado de graça e rendidos ao Principe da Paz. 

Muito obrigado! A coleta do Dia de Ação de Graças rendeu $2.470.00. Enviámos $1.235.00 ao albergue de homens We Care e outros tan-

tos para Turlock Pregnancy Center. Recebemos também de uma família da comunidade para We Care $300.00. Mais uma vez, a nossa 

gratidão. 

A colecta do Serviço Ecuménico do Dia de Ação de Graças que tivemos aqui com as igreja de Hilmar rendeu $766.04. Como se tem feito no 

passado, enviámos $383.02 para Hilmar Helping Hands e a mesma quantia para Hilmar Clothes for Kids. A todos os que fizeram as suas 

ofertas, obrigado. Desde já, vos agradeço, também, pela vossa generosidade na coleta do dia do Natal. É uma bela oportunidade para 

fazermos ao Senhor e à Sua Igreja um donativo generoso de fim de ano, como muitos fazem. 

A Festa da Sagrada Família é domingo, 31 de Janeiro. O nosso último acto neste ano do centenário das aparições será a consagração das 

nossas famílias ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Tiremos proveito para proteger as nossas famílias do Malig-

no e seus demónios. Receberão tudo o que precisam para levar a cabo esta simples e piedosa expressão de fé nesse dia. Estão, também, 

convidados a fazer a Passagem do Ano connosco no salão depois da Missa dos jovens das 6:00 da noite. 

Boas Festas do Natal e Santo Ano Novo! 

 

 



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  

CAMINHADA PELA VIDA 

Sábado, 1.27.18  

Podeis ir de autocarro com outros paroqui-

anos e participar no Evento Principal 12:30 

PM —1:30 PM 

Para inscrições e informação: 

209.634.2222 |  email:  info@olassumption.net 

O jantar inclui caranguejo, pasta, salada, pão de alho e pudim de arroz.  Haverá sodas e vinha.  Para bilhetes, 

contate por favor, o Grand Knight Clemente Lopes no (209)216-7415, Leonard Costa no (209)620-3338 ou 

qualquer outro Cavaleiro. 

CAVALEIROS DE COLOMBO  #12847 

JANTAR DE CARANGUEIJO E PASTA 

13 de Janeiro, 2018 às 7:00 PM 

“Alegrem-se sempre. Orem continuamente.  Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vós em Cristo 

Jesus.” - 1 TESSALONICENCES 5:16 -18 

Esta leitura das escrituras resume a Doação. "Alegrem-se sempre" significa colocar a nossa confiança em Deus; Ele irá for-

necer tudo o que nós precisamos. "Orem constantemente" significa que a oração deve ser uma conversa constante com De-

us durante todo o dia, todos os dias. "Dêem graças em todas as circunstâncias" significa mesmo em situações ruins, dêmos 

graças a Deus. Sofrer um pouco ajuda a construir empatia para os outros em situações semelhantes. 

Agradecemos muito todos os 

artigos para o Segundo Yard-

Sale Paroquial.  Podeis trazer os 

vosso donativos ao Escritório ou 

Barracão. 
 

Yard Sale 
Salão Paroquial 

Quer chova quer faça sol 
 

   Sexta-Feira, 2.2.18 

              Sábado, 2.3.18  

mailto:info@WalkforLifeWC.com


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 adul-
tos 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 




