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Paróquia de 
Nossa Senhora da 

COM MARIA, AO SERVIÇO DE CRISTO NO MUNDO 



Father Manuel Sousa 

◼ Pároco 
frmanuel@olassumption.net 

 
Deacon Edwin Santiago 

◼Diácono 
      mpsecs@charter.net 
 
Deacon Stephen Valgos 

◼Diácono 
thecatholicdeacon7@gmail.com 
www.thecatholicdeacon.com 
YouTube Channel: https://
www.youtube.com/channel/
UC2bjnrebWH_wL2m7J3fY4T
g/videos 
 
Ashley Hendrex 

◼Administradora 
ahendrex@olassumption.net 

 
Zelia Freitas 

◼Assistente Administrativa 
zfreitas@olassumption.net 

 
Anna Vierra 

◼ Coordenador da Confirmação 
avierra@olassumption.net 

Valley Area Living Enabling Resources 
Escritório do V.A.L.E.R   
 209.634.0380  

† 
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Escritório  
Paroquial 
Segunda- Sexta-Feira

◼

Grupo de Oração  
  Divina Misericórdia 
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mailto:cdores12@aol.com


Special Collection on 

Thanksgiving Day 

Colecta Especial no Dia de 

Acção de Graças 

11-25-2021 

Mass | Missa  10AM 

Please make your check 

payable to | Escreva o seu 

cheque deste modo 

OLA - VALER 

Proporciona serviços sociais a paroquianos e 

não-paroquianos. Tem alguma necessidade e 

não sabe quem lhe possa ajudar? Desde a dis-

tribuição mensal de alimentos a acesso a  

programas proporcionados pelo governo, feiras 

de saúde, programas receativos para idosos e as-

sistência com o preenchimento de formulários 

(e muitos mais serviços), 

V.A.L.E.R. existe para vos servir. 

Valley Area Living  
Enabling Resources  

V.A.L.E.R. 



 

 



                                    

 

 

Sábado,
  

4 de dezembro, Missa da Vigília Bi-lingue ás 5.30pm  

Igreja de Nossa Senhora da Assunção 

Seguido de potluck no Salão. Café, chá, água e todos os suprimentos (suplies), 

serão fornecidos. Podem trazer outras bebidas á sua escolha.   

Depois do jantar canções de Natal, apresentação de slides das nossas equipas, 

DJ com dança. 

Para mais informações, contacte o seu Casal de Sector ou  

José e Conceição Madruga 209 968-3112 joemadruga@hotmail.com 

Steve & Marilyn Schmidt 209 595-1464 sbs3n1@sbcglobal.net  

"Uma oferta generosa é pedida para ajudar a  pagar as despesas da 

noite" 

 

P.S. Por favor envie fotos dos eventos da sua equipa e especialmente durante a 
pandemia ao Helder Sousa, 209limo@gmail.com ou 209-620-4064, para a apresentação 

de Slides. Obrigado. 
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Intenções  

de Missa 

 

Pray for the Sick 

 

 

 

 

  

Oremos pelos 
Recentemente Falecidos 

   




