
        

      
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabado, 31  de Outubro de 2020 

5:30 p.m. Missa 

Intenção:   Joao T. Avila      

Pedido: John & Angela Avila 

Intenção:  Lisa Marques & Martha 

Mendonca 
Pedido: Pelos Empregados da Escola 

Elim  

 
Domingo,1 de Novembro de 2020 

Dia de Todos os Santos  
  

7:00 a.m. Missa 

Intenção:   Feliciano Dores 

Pedido: Luis & Maria Jorge 

8:30 a.m. Missa (Português) 

Intenção:   Jose Vierra 

Pedido: Viuva & Familia   

Intenção:   Joao B. Coelho Sr.  

Pedido: Familia Coelho   

10:00 a.m.   
Intenção:   Por Todos os Inscritos no 

Livro Legado da Fé  

4:30 p.m. Missa (Missa da Tarde) 

Intenção:Antonino & Maria P. Rosa  

Pedido: Manuel & Gena Rosa  

  

6:30 p.m. Espanhol/St. Maria)  
Intenção: Pela Comunidade Paroquial   
 

POR FAVOR NOTEM A MUDANÇA NO 

HORARIO DAS MISSAS  

 

 

 

 

 

 

 
 

Segunda-feira, 2 de ,Novembro de 2020 
5:00 p.m. Missa (Português) 

Intenção:   Pelas Almas do Purgatorio 

 

7:00 p.m.  Missa Memorial       

                     (Igreja Nova ) 

Intenção:Por Todos os Fieis Defuntos 


Quarta-feira, 4 de  Novembro de 2020 
8:00 a.m. Missa 
Intenção:   Tony & Angie Vierra &   

                Anthony Joseph Alves 

Pedido: Dave & Diane Alves 

Intenção:   Frank Brindeiro 

Pedido: Finley Huff Family 
 

Quinta-feira, 5 de  Novembro  de  2020 

8:00 a.m.  Missa 

Intenções de: Alma Armendariz  

                  “Happy Birthday” 

Pedido: Mom & Dad  

Intenção:   Fatima Brasil  

Requested by: Lee & Dina Borges 
Sexta-feira, 6  de Novembro  de 2020  

8:00 a.m. Mass  

Intenção:   Manuel & Aurora Rosa  

Pedido: Joao & Fatima Dias 

Intenção:   Dan Ramos   

Pedido: Manuel & Leonette Andre 

 

Adoração do Santissimo 

Sacramento até às  5 p.m. 

 

Sabado, 7 de  Novembro de 2020 

5:30 p.m. Mass  

Intenções de: Joe & Elmira Machado 

                 “Feliz  30º  Aniversario”      

Pedido: Filhos 

Intenção:   Teresa Costa  

Pedido: Viuvo 

 
Domingo,  8  Novembro de  2020 

7:00 a.m. Missa 

Intenção:   Timothy Silva 

Pedido: Mike & Marlene Lisle 

8:30 a.m. Missa (Português) 

Intenção:   Antonio & Florinda Lopes 

Pedido: Maria Galhandro  

Intenção:   Mateus & Maria Couto   

Pedido: Familia de  Jose Couto   

10:00 a.m.   
Intenção:   Maria DaSilva 

Pedido: Familia & Amigos  

4:30 p.m. Missa (Missa da Tarde) 

Intenção:   Maria Terra 

Pedido: David & Shelli Cunha  

  

6:30 p.m. Espanhol/St. Maria)  
Intenção: Pela Comunidade Paroquial   
 

POR FAVOR NOTEM A MUDANÇA NO 

HORARIO DAS MISSAS  

 

Nas vossas orações lembrem se de:, Eliza Alves, Rosemary Arias, Olivia 

Avila,  Charles Bausano, Carl Boutte, Dan Coelho, Elizabeth DeSousa,    

Joe Dutra, Randy Edwards, Jr., Rosa Fagundes,Elvira Freitas, Jared 

Germann, R. J. Jefferson, Joe Louro,  Frank Anthony Freitas, Woody 

Jorritsma, Patrick McSweeney, Nelda Mendonca, Maria Pessoa, John 

Rocha, Sandra Smith, Carolina Sousa, Piper Sousa, Luciano Terra,  

Jeanne Tristant, & Maria Vieira Por favor lembrem se tiverem algum 

membro de sua família ou amigo que desejem incluir na nossa lista de 

orações,  ou mesmo uma visita do pastor por favor telefonem para o 

Escritório para 667-8961 

 

Dia de Todos os Santos ~  1 de Novembro de  2020 

 Resumo do Evangelho 

Na leitura do Evangelho de hoje, Jesus deixa claro que desceu do céu para fazer a vontade de Deus Pai. E a vontade de 

Deus Pai é que todas as pessoas que crêem em Jesus tenham vida eterna e sejam ressuscitadas no último dia.  

Reflexão para os pais 

As famílias freqüentemente escolhem esta leitura como a leitura do Evangelho para liturgias fúnebres. Com todos os 

sofrimentos e provações desta vida terrena, a promessa de Jesus de que aqueles que acreditam nele terão a vida eterna 

traz esperança e conforto para aqueles que choram. Tirem  alguns minutos hoje para pensar sobre o que o dom e a 

promessa da vida eterna significam para vocês. 

Como o tempo voa quando 

estamos bem! 

Parabéns ao Padre Isaque 

no seu primeiro aniversário 

aqui na nossa paróquia. 

Que Deus o continue a 

abençoar no seu ministério e 

em tudo o que ele faz. 

Parabéns! 



Novembro é a altura   para 

lembrarmos os fiéis defuntos 

Durante o mês de Novembro, somos 

chamados dum modo especial a lembrar os 

nossos entes queridos que partiram para a 

eternidade. O mês de Novembro, 

especialmente no Dia dos Fieis Defuntos, é 

uma tradição para visitar túmulos de entes 

queridos, assim como no aniversário da  

sua morte. Teremos envelopes neste fim de 

semana para escreverem  os nomes dos 

vossos famliares que  já faleceam. Estes 

serão colocados numa caixa em frente ao 

altar para nosso próprio memorial durante o 

mês. Lembremo-nos das Almas do 

Purgatório nas nossas orações e certamente 

que elas irão interceder por nós, em união 

com a nossa Mãe Santíssima e com todos 

os Santos. Juntem-se à nossa comunidade 

paroquial Segunda-feira, 2 de Novembro às 

7:00. Da noite na Igreja Nova para uma 

missa especial em memória de todos os 

nossos fiéis defuntos. 

 

O YLI vai ter um Jantar de 
Linguiça na Quinta-feira, 5 de 

Novembro das 4-7 p.m.  
A refeição  inclui Linguica, Feijão, 

Pão, Fruita, Batatas fritas & 
bolacha. Os bilhetes são $10 e 

podem compra-los no Escritorio 
da Paroquia  ou  chamem para a  

Pam para 209-535-7717. 

 
 

Intenções das  Missas para 2021 

Teremos as formas para marcarem as 

Intenções das Missas este fim de semana na 

entrada principal da igreja. Tentaremos 

acomodar os pedidos de acordo com a 

disponibilidade. Usem apenas uma forma, 

pois todas as formas estão contabilizados. 

As intenções são limitadas a um máximo de 

4 por família. Por favor, notem que as datas 

pedidas  na forma NÃO são 

GARANTIDAS e serão acomodadas se 

possível. 

O donativo continua a ser $10.00 por 

Missa.   

 

           
 

Noticias da Educação Religiosa+ 

BOAS NOTÍCIAS….. 

Reabertura do Catequse - No entanto, 

precisamos da vossa  ajuda. 

Para  a reabertura, são necessário alguns 

requisitos, incluindo  Catequistas / 

Ajudanrtes, devido ao limite de 10 crianças 

por classe. São necessários os seguintes 

Catequistas: 

TERÇA-FEIRA 
2 para a 1ª Classe (ajudantes) 
6 para a 2ª classe (3 de cada ) 
3 para a 3ª classe (2 ajudantes) 
3 para 4ª classe (2 ajudantes) 
3 para 5ª classe (2 ajudantes)  
QUARTAS-FEIRAS 
1 para 7ª Calsse  (ajudante) 
1 para  8ª  (Catequista) 
1 para a 9ª (Catequista) 
1 para 9ª (ajudante) 
DOMINGOS 
1 para a 2ª  classe  
1 para a 3ª  classe 
1 para 4, 5 & 6 classe combo 
1 para 7, 8 & 9  classe combo   
Se  puderem  ajudar aceitando este 
convite para ajudar neste 
ministério especial, chamem para  a 
Dina para o numero 632-7163 para 
mais informações e pormonores. 
 
Já principiamos a fazer o teste das 

orações, se o vosso filho está se 

preparando para receber o Sacramento 

da Primeira Comunhão e Confirmação 

em 2021, por favor, façam um 

apontamento para o teste  antes de 30 

de Setembro.  (Confirmação) e 19 
de Novembro Primeira 
Comunhão.  Podem chamar para  

o Escritorio da Catequese  para o 

numero 632-7163. 
 
As bandeiras, fotos e certificados da 

1ª Comunhão estão prontas para 

serem recolhidas no escritório 

paroquial dos que fizeram a Primeira 

Comunhão a 31 de Julho e 15,  29 de 

Agosto e 12 de Setembro.   
 
Por favor façam as vossas chamadas 

relacionadas com a Catequese 

directamente para o escritório da 

catequese para o numero 632-7163.  Se 

não respondermos por favor deixe uma 

mensagem e chamaremos para trás o 

mais depressa possivel.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ESTAMOS A PREPARAR NOS 

PARA FAZER OUTRO PEDIDO 

PARA A SEGUNDA FASE do 

Jardim dos Blocos. Se  estão pensando 

em comprar um agora é a altura ideial 

porque necessitamos de um numero 

minimo de pedidos de Blocos.   

Agradecemos a todos aqueles que 

apoiaram o projeto Blocos até agora. 

Blocos em Memoria /Honra  são 

ótimos presentes para comemorar uma 

ocasião especial ou como um 

memorial que dura além das flores. 

Para mais informações ou perguntas, 

chame para o escritorio a ou podem 

também  fazer o seu pedido online: 

www.engravedbricks.com/campaig

n/holyrosary  
 

 
O Santo  Rosario agora oferece modo 

como fazer os seus donativos online….   

~Conveniente  

~Simples   

~Securo  

Simplesmente visite o: 

www.hilmarholyrosary.org 

Clique no logo tipo online OSV 

Abra uma conta 

Escolha: uma vez, semanalmente ou 

mensalmente 

É tão fácil….  
 
Precisa de uma ajuda para ouvir a 

Palavra de Deus  na  Igreja Nova? 

Temos aparelhos auditivos especiais 

para auxiliá-lo em cada missa. Basta ir 

até a janela da sala do som, pedir um 

para o seu uso e devolvê-lo depois da 

missa. Deixem-nos saber   que 

pensam. 

 

Sintonize o rádio relevante 840 

AM Talk Radio for Catholic Life 

Ajuda a Igreja na Nova 

Evangelização, fornecendo 

programação relevante por meio de 

plataformas de mídia para ajudar 

as pessoas a preencher a lacuna 

entre fé e vida cotidiana. 

Panfletos informativos e adesivos 

estão disponíveis na entrada 

principal da igreja.  
 

       A nossa  colecta de  24 & 25 de 

Outubro foi:  $4,575.00 

(inclui as Missas da Festa)  

O ano passado a  26 & 27  de Outubro 

foi: $6,548.00 

Thank You, Obrigado & Gracias! 
 

 

 

http://www.engravedbricks.com/campaign/holyrosary
http://www.engravedbricks.com/campaign/holyrosary
http://www.hilmarholyrosary.org/

