
CHRISTMAS PERFORMANCE  

24   DEZEMBRO  2017  

Paróquia de 
Nossa Senhora da 

 

PROGRAMA LIFE TEEN 

EPIFANÍA 

 

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 
 11:15 AM Português  
 
Terça-Feira 
Não haverá Missa  

                  
Quarta-Feira  
 6 PM  Inglês  
Communion Service 
 
Quinta-Feira 
 7 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 
Quarta– 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 

Quarto domingo 

Do Advento SOLENIDADE DE SANTA MARIA, 
MÃE DE DEUS 



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: 12.17.17  

$8,181.18 

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   

 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  

 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  

Sr. Amélia Carreira das Neves 

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 

Margarita Nunes 

Monday • Segunda-Feira, December/Dezembro: 25 
Christmas Day 
Mid-Night Mass – Bilingual 
† Eliseu e Ermelinda Mendonça e João e Mariana Lopes – de 
Clemente e Patricia  
† Georgina Machado – de John Machado 
† Elmer Johnson – da esposa e família  
9:30am – English 
† Frank Bettencourt, Sr. & Frank Bettencourt, Jr. – from Laura & 
family  
† António e Serafina Teixeira – da família   
11:15am – Português  
† Leonel Neves – da esposa e filhos  
 
Tuesday • Terça-Feira, December/Dezembro: 26 
Não haverá Missa  
 
Wednesday • Quarta-Feira, December/Dezembro: 27 
6:00pm – Liturgy of the Word & Communion Service  
Teams of Our Lady, US Super Region for all members living and 
deceased  
 
Thursday • Quinta-Feira, December/Dezembro: 28 
7:00pm – Português  
† Ana Augusta Morais, aniv. da morte – da filha Maria Brasil  
Pelas int. de Pedro Oliveira Brasil – dos pais  
 
Friday • Sexta-Feira, December/Dezembro: 29 
9:00am – Português  
† Clementina Silva – das filhas  
† Irmã Maria Melo – de Armanda Câmara  
† Defuntos de John R. Nunes  
 
Saturday • Sábado, December/Dezembro: 30 
7:30pm – Português   
Em honra de Santo António – de Lee Cabral  
 
Sunday • Domingo, December/Dezembro: 31 
9:30am – English 
† Shawn McGowen – from Manuel & Bernardete Luis  
† Joe Estácio – from wife Mary  
† Manuel Nascimento – from daughter Maria Ourique  
For Emanuel Sousa, anniv. of his baptism – from mom & dad 
11:15am – Português 
† Artur Thomas – da família  
† Pelas Almas do purgatório – de Albano e Rosa Matos  
† Guilhermina Costa – dos sobrinhos Carlos e Teresinha  
† Pe. Carlos Simplicio – de Carlos e Teresinha Costa  
† Horácio Luis Oliveira, aniv. da morte – da família  
† Jorge Azevedo – de Natália e José Gonçalves  
† Irmãos e cunhada de Teresa Xavier 
† Serafim Aguiar, Jr. – das filhas Lucia e Cecilia  
† Carlos Machado – da família 
† Amélia, José e Manuel Sousa – da filha e irmã Delfina  
Por Marc e Lucas Matos, aniv. do baptismo – da avó 
6:00pm - English 
For the Parish Community  

E  P  I  F  A  N  Í  A 

7 de Janeiro 

■ 11 AM - Missa bilingue seguida 

de procissão e convívio no Salão 

Paroquial. 

 

 



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 

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! 

A Solenidade de Maria, Santa Mãe de Deus 

É uma solenidade da Abençoada Virgem Maria 

Janeiro 1 

9:30 AM Missa em inglês 

 11:15 AM Missa em português 



O Senhor está perto. Ele bate à porta do teu coração. É um mendigo fora no frio da descrença e in-

diferença do mundo. Usa de misericórdia com Ele. Deixa-O entrar e ter a Sua ceia contigo. Vai à Missa 

no Dia de Natal. Feliz Natal. 

Estamos consagrando os Estados Unidos da América e o Estado da Califórnia a Nossa Senhora de Fáti-

ma este fim de semana. Vivemos em tempos perigosos. Nos nossos dias, os anjos estão involvidos nu-

ma grande batalha com as forças do mal pelo futuro da nossa civilização. Para vencermos é urgente 

que oremos pela nossa cidade, condado, estado e nação. Nossa Senhora de Fátima pede-nos que 

rezemos o terço pela paz. Já agora e no Novo Ano não nos esqueçamos de usar esta arma poderosa 

diáriamente. 

No Conselho Pastoral e nas Comissões temos dialogado sobre o futuro da paróquia e o que deve ser a 

nossa missão, os seus valores e os nossos objetivos para a realizarmos nos próximos 3 a 5 anos. Por 

anos o lema da paróquia tem sido: Com Maria, ao Serviço de Cristo no Mundo. Para dar realce e sen-

tido mais profundo a este lema proclamamos de uma forma mais clara que o Sagrado Coração de Je-

sus e o Imaculado Coração de Maria estão no centro de tudo o que fazemos e somos. Juntos, eles le-

vam-nos ao Pai no amor do Espírito Santo. É por isso isso que consagraremos as nossas famílias e lar-

es a estes Dois Corações este próximo domingo, 31 de dezembro, na Festa da Sagrada Familia e últi-

mo dia do centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima. 

Agora descrevamos o que temos refletido como nossa missão e valores nestes proximos anos: A 

Paróquia de Nossa Senhora da Assunção é uma comunidade católica que celebra com devoção todos 

os Sacramentos, acolhe com humildade todos os que o Senhor lhes envia e serve com respeito a co-

munidade humana do Vale Central e o mundo inteiro. Como esta missão e valores se traduzem em 

objectivos e ação pastoral será decidido nos próximos meses e anos. Estamos abertos a ideias e sug-

estões neste processo. 

Vivamos com alegria e esperança este tempo abençoado do Natal. Sejamos portadores de paz neste 

Novo Ano pela oração e atitudes novas de perdão, generosidade e amor.  

De novo, feliz Natal. 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 

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  

“Avé, ó cheia de graça, o Senhor é convosco!”-  LUCAS 1:28 

A Fé é um dom de Deus. Façamos silêncio por uns momentos e agradeçamos ao Senhor por todos os dons que ele nos 

ofereceu.  Esforçamo-nos por pôr de lado qualquer raiva ou ressentimento que tenhamos e verdadeiramente abramos 

os nossos corações para recebermos os dons da misericórdia e do perdão de Deus.  Não podemos dar o que não temos.  

Precisamos de receber os dons da misericórdia e do perdão de Deus antes que podermos oferecer aos outros. 

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 




