
CHRISTMAS PERFORMANCE  

11   MARÇO  2018  

Paróquia de 
Nossa Senhora da 

 

Missas Confissões  

Sábado 

 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 
  Não há Missa 

                  
Quarta-Feira 
  Não há Missa 
 
Quinta-Feira 
 9 AM Português 
 
Sexta-Feira 
 6:30 PM English  
Stations of the Cross &  
Communion Service 
 7:30 PM Português 
Via Sacra & Missa 
 
Sábado 
 7:30 PM Português  
 
Domingo  
 9:30 AM  Inglês  
 11:15 AM Português  
 6 PM  Inglês 

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

 
RETIRO  DA PARÓQUIA E           

DAS EQUIPAS  

BISPO STEPHEN E. BLAIRE 

ACADEMICA 

UNÇÃO DOS DOENTES 

Quarto Domingo  

Da Quaresma 



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 

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 

Terceira Idade 
Terça-Feira, 20 de March 
 9 AM 

META: $10,500  
COLECTA DOMINICAL: 3.04.18  

$9,581.75  

Benção dos Doentes 

Saturday, Março 17 

  7:30 PM Missa Português 

Domingo, Março 18 

  11:15 AM Missa Português 

Domingo, Março 25 

  9:30 AM Missa Inglês  

 



 

 

 

Querido Povo da Diocese de Stockton: 

 

 

 

Nesta quinta-feira, o nosso novo bispo, Myron Cotta, será instalado. Nós regozijamo-nos e agradecemos a Deus ao ser designado 

para guiar a nossa diocese. Nós acolhemo-lo com alegria. 

 

Quero aproveitar esta oportunidade para agradecer a Deus pelo privilégio de servir as pessoas maravilhosas desta diocese por 

dezanove anos.  Gostei de conhecer-vos, trabalhar convosco e fazer parte das vossas vidas.  Muitos de vós tornaram-se amigos 

queridos. Muitas vezes os desafios foram difíceis, mas o vosso apoio permitiu que a Diocese navegasse por águas turbulentas. 

 

Reconheço que muitas vezes cometi erros. Apesar das minhas falhas, quero que saibam que eu apenas queria servir a Deus e à Sua 

Igreja o melhor que pudesse. Peço desculpas àqueles a quem eu possivelmente magoei com as minhas palavras ou ações e peço 

perdão por quaisquer erros que possa ter cometido.  

 

A Igreja hoje necessita da vossa caridade e atenção mais do que nunca. Estamos perdendo muitos dos nossos jovens; a sociedade é 

incertaexortar e divisiva; os pobres e marginalizados enfrentam novos ataques à sua dignidade; o sofrimento do mundo está à porta 

dos nossos corações. Exorto-vos como fiéis seguidores de Cristo, seus discípulos em 2018, a aceitar o chamado para serem mis-

sionários no reino de Deus, trabalhando pela paz, reconciliação e justiça nas nossas casas, nas nossas ruas, no nosso país, no mundo 

e especialmente nos nossos corações.  Como católicos, temos na nossa fé um grande dom de oferecer ao mundo o significado e o 

propósito da vida. Acreditamos na bondade da humanidade e que toda a criação de Deus trabalha para o bem, se nós seguirmos o 

caminho de Deus. 

 

Não posso dizer o quão profundamente fui tocado em meu coração pelas vossas orações e bons desejos nos últimos meses. Acredito 

sinceramente que Deus trabalha em todas as situações da nossa vida, não importa quão difícil, para nos levar a um aprêço mais pro-

fundo pela magnanimidade da vida e da promessa de felicidade eterna no céu. Existe uma alegria espiritual que emerge de todo o 

sofrimento.  As vossas orações, o cuidado e a habilidade daqueles na profissão médica, a bondade e a caridade de muitas pessoas e 

os modos da natureza humana criados por Deus ajudam-me na minha caminhada de cura.  Embora eu não tenha sido curado das 

infecções, Deus curou-me de outra forma.  Espero estar já a andar com uma prótese no início do verão. Orem para que eu possa ter 

a sabedoria e a coragem para servir a Deus nos próximos anos, seja qual fôr a forma que Ele me conduza.  Estes últimos meses foram 

um momento de graça para refletir sobre o significado da vida e a vontade de Deus.  Acima de tudo, desejo ser solidário com todos 

aqueles que se encontram tristes ou sofrem de alguma maneira. 

 

Não me despeço de vós ao sair como bispo diocesano, mas sim exorto-vos ao avançar numa nova fase de pastoral ao serviço do 

Reino de Deus. Continuarei a pregar a palavra de Deus como me fôr possível.  Tentarei trazer um pouco de cura onde quer que seja 

necessário.  Farei o que posso para enfrentar as forças do mal que atacam a dignidade do ser humano, ferem o nosso meio ambiente 

e destroiem o bem comum.  Mas, acima de tudo, permanecerei convosco, as pessoas que eu amo como vosso irmão em Cristo.  Que 

Deus vos abençôe e vossas famílias abundantemente. 

 

+Stephen E. Blaire 

Bispo-emérito 



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  

Março 18 

Salão Paroquial 

“Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho Unigénito…” - Jo 3:16 

De todos os dons maravilhosos que Deus nos deu, o dom de Seu próprio Filho é verdadeiramente o maior. 

Como podemos agradecer a Deus por tão grande dom?  Deus não nos pede para sacrificar o nosso pri-

mogénito precioso, mas Ele pede que sejamos gratos e generosos com os dons de Deus nos deu. Que os nu-

tremos e desenvolvamos e devolvamos com o aumento. 

Sextas-Feiras Da Quaresma  

Primeira Igreja 

  6:30 PM   

Via Sacra & Serviço da Comunhão  

em inglês   

 

 7:30 PM  

Via Sacra & Missa em Português  

A CAMINHADA DE SIENNA 
Sábado, Abril 14  

 9 AM  

A Caminhada de Sienna irá homenagear todos os bebés que faleceram no ventre 

da mãe, ou ao nascer, e suas famílias.   

Temos tantas coisas maravilhosas em mente para esse dia tão especial!  Porém, 

assim como é preciso uma aldeia para criar um bebé/uma família, também será 

preciso uma aldeia para que este evento seja bem-sucedido!   Quem gostar de se 

envolver como voluntário/a própriamente no dia do evento ou na sua preparação, 

montar uma mesa como vendedor para o seu negócio, ou ajudar a contribuir de 

albuma forma, contate Elizabeth Severson.  

Estamos muito entusiasmados anticipando os bons efeitos do evento da Caminha-

da de Sienna!!! 



Intenções de Missa Liturgía  
 
 Aquietai-vos  

e sabei  que 
  Eu sou Deus.   

Ps.46:10 
Teresa Pires 

Angela Agueda  

Maria Azevedo  

Filomena Cardoso  

Michael Lourenço 

Maria A Silva  

John  Silva 

Joao Silva  

Peggy Howard 

Marie Dixon    

Maria Brasil 

Herminio Azevedo 

Manuel & Terry Espinola 

Susana Da Rosa  

Amaro Nunes  

Richard Fernandes  

Sr. Amélia Carreira das Neves 

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 

Asselina Teixeira 

Adriana Garcia 

Idalina Rocha 

Maria Oliveira 

Shawn McGowen 

Margarita Nunes 

Clara Netzer 

Juan Arroyo 

Marie Hirschorn 

Jose Brasil 

Diane Silva 

Melissa Silva Mariani  & 

Baby Mariani 

Manuel Moniz 

 

A Comissão Litúrgica Apresenta! 

Formação Espiritual 
“Formar-se para 
Servir melhor” 

Participe em mais um encontro 

Para todos os que servem na Liturgía 

Quarta Feira  
dia 11 de Abril , 2018 

  Igreja Nova       
   6.45 ás 7.45  
Uma sessão apresentada pelo nosso pastor,  padre Manuel 
Sousa, terminado com perguntas e respostas.  
Esta formação é para todos os paroquianos, incluindo, 
ministros extraordinários da Comunhão, acólitos, leitores, 
musica, coro, acolhimento, sociedade do altar, Comissão e 
sub-Comissão Liturgica. 

Monday • Segunda-Feira, February/Fevereiro: 12 
9:00am – Português  
Por Duarte Soares no seu aniversário natalício – dos pais 
Tuesday • Terça-Feira, February/Fevereiro: 13 
Não haverá Missa / No Mass 
Wednesday • Quarta-Feira, February/Fevereiro: 14 
Não haverá Missa / No Mass (ROSARY) 
Thursday • Quinta-Feira, March/Março 15 
9:00am – Português  
† José Xavier, aniv. de morte – da esposa e filhos 
Friday • Sexta-Feira, March/Março 16 
6:30pm – Stations of the Cross & Communion Service (English) 
7:30pm – Via Sacra, Missa - Português  
† Pais de Artur e Florinda Teixeira† 
† Virginia Vitorino – de John Vitorino e família 
Por uma graça recebida – de Lee Cabral 
Em louvor aos Pastorinhos – de Lee Cabral 
Pela intenções de Michael, Marília e Gus – da mãe 
Por Peter Freitas no seu aniversário natalício – dos pais 
Saturday • Sábado, March/Março 17 
7:30pm – Português   
Por Tony Medeiros no seu aniversário natalício – da esposa Joyce 
Sunday • Domingo, March/Março 18 
9:30am – English  
† José Silveira Alves – da esposa Teresa 
† Elsie Silva – Jean Vasconcelos 
† Virginia Moniz – Tony & Zelia 
† Rose Clarot – Joe Clarot & family 
† Joe Gomes, Lillian Toste – from family 
† Pais de Carlos e Terezinha Costa 
† António, Gelcemina e José Silveira – from John & Connie Silveira 
† António e Maria Amélia Bettencourt – from family 
† Frank & Albina Lopes – from family 
† Luiz Azevedo – from wife & family 
† Diane Lopes – from parents Manuel & Maria 
11:15am – Português  
† Egídia, Margarida e Manuel Raulino – do irmão e filho Manuel  
† Francisco Azevedo e Francisca Cota – da filha Alcidia Pereira 
† Eliseu e Ermelinda Mendonça – da família 
† Deolinda Freitas – de Joe e Florinda Silva 
† Maria Arminda Borba – do irmão Florindo Borba e família 
† Francisco Alves – da afilhada Ilda Fagundes 
† Manuel A. Maciel e Manuel e Beatriz Sousa – de Helder & Albertina 
† João e Maria F. Jorge – da familia 
† Jose Natal Sousa – da esposa e filhos 
† Joaquim e Aurora André – da familia 
† Miguel Soares – da esposa Maria José Soares 
† Manuel Vaz e defuntos de Idoina Vaz 
† Manuel e Clementina Silva, e António Batista 
† Clemente Leonardo e defuntos de Jacinta Leonardo 
† Jose e Rosa Valadão, e Hilário Ourique 
† Defuntos de Manuel e Filomena Silva 
† Bernardino Dias e defuntos de Fatima Dias 
† Ramiro Oliveira – da esposa 
Por Fatima Soares no seu aniversário natalício  - do marido Manuel 
6:00pm - English   

For the Parish Community  



O Clube de futebol da Academica orgulha-se de anunciar que estamos entrando 

na Primeira Liga Nacional de Futebol - uma liga semi-profissional.  Nós somos 

o primeiro clube de futebol ao are livre do Vale Central a entrar numa liga     

semi-professional.  O nosso primeiro jogo em casa será Sábado, March 17 às 7 

PM  $7 Bilhetes para Adultos  $5 Bilhetes para Crianças.  Comida e Bebida à 

disposição no campo de futebol. 

O Presidente da Academica, Simon Bettencourt e seus Directores  agradecem o 

vosso apoio ao longo dos anos.  Antecipamos o mesmo apoio da nossa              

comunidade ao entrar nesta lova liga. 

ACADEMICA  
SOCCER CLUB 



Encontre a sua 

Grandeza 
Março 17, 2018 
 9:30 AM – 2:00 PM 

Igreja Católica de St. Patrick's 

19399 E. Highway 120 

Ripon, CA 95366 

Encontre a sua Grandeza 

 

Bons hábitos criam vidas boas. Quais são os seus 
hábitos?  Será que os seus hábitos o/a estam tor-
nando a melhor versão de si mesmo/a?  Participe 
connosco neste retiro e descubra os quatro hábi-
tos que irão radicalmente transformar a sua vida 
e renovar a sua paróquia. 

DirectÓrio paroquial 
 
Para marcar o seu apontamento online entre 20 - 

24 de Março:  

https://booknow-lifetouch.appointment-

plus.com/y8clzhky/ 

Também pode-se inscrever após a Missa aos Do-

mingos. Para mais informação, contate Rosa 

Azevedo 209.505.0273. 

 

Bem-Vindo, 

Bispo Myron Cotta! 

A sua instalação como sexto bispo da Diocese 
será Quinta-Feira, 15 de Março de 2018.  Até essa 
data, o senhor Bispo Stephen Blaire servirá como 

Administrador Apostólico da Diocese 

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. 

https://booknow-lifetouch.appointment-plus.com/y8clzhky/
https://booknow-lifetouch.appointment-plus.com/y8clzhky/


209.595.9084 


