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Quinto Domingo da Páscoa                                                                                   29 de Abril de 2018 

M 
eus amigos, 
 
Eu rezo para que você goste da nossa nova estátua de bronze da nossa Mãe Santíssima. Eu a vi pela 

primeira vez há alguns anos no Studio Demetz Art em Val Gardenia, Itália e me apaixonei por ela. A imagem 
de Mãe e Filho é uma bela expressão do amor da nossa família paroquial pela Santa Criança, pelo Santo Niño e 
pela Santíssima Mãe. Eu amo o jeito que Ele é representado com a Palavra de Deus como um pergaminho em 
uma mão. Ele estende a outra mão para nós em bênção enquanto proclama a verdade de que existe um Deus, 
em três Pessoas e que Ele é totalmente humano e totalmente divino. Seu sorriso reconfortante e olhos alegres 
nos asseguram seu amor fiel e misericordioso! Nossa Mãe Santíssima o estende a nós ... nos encorajando a pegâ
-lo em nossos braços e entronizá-lo em nosso abraço. 
 
Santa Faustina freqüentemente via Jesus como uma criança. Em um ponto ela escreve: Eu vi Nossa Senhora com o Menino 
Jesus .... A Santíssima Mãe disse-me: 'Leve meu tesouro mais precioso', e ela me entregou o Menino Jesus. Quando peguei o 
Menino Jesus em meus braços, a Mãe de Deus e São José desapareceram. Fiquei sozinha com o Menino Jesus ”(Dairy, 608). Da 
mesma forma, somos convidados a pegar o “Tesouro Mais Querido” de Nossa Senhora e tocar nele, cantar para ele, acariciá-lo e 
segurá-lo com firmeza! 
 
A estátua é intitulada “Regina Degli Apostoli”, Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos e ela foi paga pelas doações que você fez para 
as novenas do Dia das Mães. Obrigado pela sua generosidade! 
 
A estátua da Imaculada Conceição está sendo realocada como um projeto dos Escoteiros para o Caminho da Paz, para que nossa 
Senhora possa receber aqueles que estão entrando em nossa propriedade pela Rua Stall e interceder por todos aqueles que dirigem 
pela Rodovia Dale Mabry. Ela será iluminada a noite como um farol de esperança para todos que a verem!  
 
Na semana passada celebrei a missa com os alunos da Escola Secundária Bishop McLaughlin. A diretora, Camille Jowanna, 
apresentou a missa com um resumo da exortação do Santo Padre “Gaudete et Exsultate”. Ela lembrou aos alunos que todos somos 
chamados à santidade da vida. Como? “Faça as coisas comuns da vida de uma maneira extraordinária.” Deus nos dá a graça que 
precisamos por meio da oração, meditação, missa, confissão, adoração eucarística, atos de caridade e envolvimento com a 
comunidade. Mas também devemos trabalhar para evitar a tentação, especialmente o “veneno do ódio, da desolação e do vício”. 
Caso contrário, sucumbiremos ao fracasso ou à mediocridade. A Sra. Jowanna concluiu desafiando os alunos: “O que você pode 
fazer hoje para ser santo?” 
 
Boa pergunta. Saiba que você e seus entes queridos estão em minhas orações enquanto crescemos juntos em Cristo! 
Em Sua Paz, 

 
 
 
 
 

Pe. Bill Swengros, Pároco 

 

Venha, deixe-nos Adorá-Lo! 
Todas as quartas e quintas-feiras, vocês são 

convidados a se unirem a nós para a Adoração 
Eucarística, começando depois da Missa das 8:30am 
e terminando com a Benedição às 9pm. Na sexta-feira, a 

Adoração Eucarística se extende até a Oração da manhã de 
sábado às 8:10am. Esta experiência de oração mística 

enriquecerá verdadeiramente a sua vida!   



 

 

 

 

 

 

 

 

Bem-vindos! 
Comunidade Brasileira        

Desejamos a vocês boas vindas à 
nossa comunidade. O seu 
registro em nossa paróquia é 
muito importante para nós e 
pode ser feito durante a semana 
no Parish Center ou através dos 
representantes da comunidade. 
Por favor, entre em contato 
conosco.     
Brazilians@StPaulChurch.com 

 

WELCOMEWELCOMEWELCOMEWELCOME    Se Jesus lhe pedisse para passar um fim de semana com Ele, o que 

você diria?  Você está convidado a participar de um retiro espiritual incrível de fim 
de semana. Esta experiência de renovação é nada menos que milagrosa. Será uma 

bênção para você, sua família e para a St Paul. 
O fim de semana dos homens será  9 e 10 de junho 

Fim de semana das mulheres será 23 e 24 de junho 

Panfletos disponíveis no Narthex.  Para mais informações entre em contato  
Chuck Glass (fim de semana masculino) cwglass1spc@gmail.com ou  Linda Demer 

(fim de semana das mulheres) ljdemer@gmail.com 

 
São José, o Trabalhador – Dia da Festa 

Sábado 05 de maio 
 11:00am  Rosário - 11:30am  Missa 

Uma recepção em seguida no Family Center 
 

Horário de Confissão 
Confissões  estão disponíveis de segunda a sexta-feira das 11:30am ao meio-dia e 
aos sábados às 10am e 4pm.  Por favor, note que não haverá confissões no sábado 
05 de maio de 2018 às 10am devido a Celebração das Primeiras Comunhões. 
Obrigado.  

 

 A Assembléia Geral de maio do Conselho de Mulheres Católicas  
da St. Paul  será realizada em 10 de maio às 7pm no Centro Paroquial. 

Este mês, além da reunião regular, nós estaremos fazendo um "Cha de Bebê" que 
beneficia o Centro de Fundações da Vida (Ministério de Serviços Católicos da 

Adoção das Caridades) nós pedimos que os membros tragam artigos de bebê tais 
como fraldas (NB, 3, 4 e 5), wipes, loções, mamadeiras etc.  As participantes do 

Conselho será enviada uma lista mais completa de todos os artigos 
necessários.  Esperamos que todas estejam lá para apoiar esta organização 

maravilhosa. Obrigado! 
 

Escola Bíblica de Férias 
Mistério Maravilhoso 

        A missa se torna viva!A missa se torna viva!A missa se torna viva!A missa se torna viva! 

  18-22 de junho      
9am ao meio-dia 
Do PreK4 a 5ª série 
Registros abrem  

em  23 de abril  
www.StPaulChurch.com/vbs 

PSA Todos os Esportes de Campo 
Agora  na St. Paul! 

Semana de junho 25-29 
 Das 9am ao meio-dia 
Grades PreK – 8th 

$90 crianças / Desconto para irmãos 

Nossa Senhora de Fátima 
Missa de Cura 

 
Sexta-feira  11 de  Maio , 2018 

  
Rosário 7pm 

Santa Missa 7:30pm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Ó Meu Jesus, perdoaí-nos, e livrai-nos do fogo 
do inferno, levai todas as almas todas para o 
Céu, e socorrei principalmente as que mais 

precisarem da Vossa misericórdia. 

Tarde de Mãe e filha     

“Para Sempre amar Para Sempre ser 
Amada” 

 
 Sábado, 19 de maio   Das 2pm às 

4:30pm  Family Center 
 Preço do ingresso: US $ 20 por família   

 Registro online! 

www.stpaulchurch.com/forever 



 

 
Pegue suas  Flores para 

o  Dia das  Mães 
na St. Paul! 

 Apoiar uma Grande 
causa e Honrar uma Mãe 
especial... 

... uma Mãe, Mãe 
adotiva, Mãe 

espiritual,  Mãe esperando, Avó, madrasta, Mãe 
de estimação, honrar uma Mãe falecida, 

honrar Maria como nossa Mãe! ` 
Flores disponíveis após todas as Missas! 

Sábado, 12 de maio e domingo, 13 de maio 
Os lucros irão apoiar os jovens paroquianos da St. 
Paul que viajam para o Panamá com o Pe. Bill  

para a Jornada Mundial da Juventude  
em janeiro de 2019. 

Por favor, mantenham em suas orações 
nossos filhos que se preparam para receber 

o Sacramento da Primeira Comunhão  
em maio. 

Rezemos  para que esta seja a primeira de 
muitas comunhões 

Por favor, certifique-se que seu filho está 
registrado para o próximo ano que começa 

em 19 de agosto de 2018. 
As classes para a Formação da Fé são K-12. 

  
Formulário de inscrição pode ser baixado em 
www.stpaulchurch.com/faithformation 

Boomerang da Mamadeira 
5 - 6 de maio e 12 -13 de maio 

O Ministério de Respeito a Vida convida todos os paroquianos a 
participar do próximo Boomerang da Mamadeira para Centro de 
Gravidez & Serviços de Adoção das Fundações da Vida.  
As mamadeiras  vazias estarão disponíveis em 5 a 6 de 
maio após todas as Missas. Basta levar a sua 
mamadeira para casa e enchê-las com seus trocados e 
moedas e devolvê-las de volta para nós no fim de 
semana seguinte, 12 e 13 de maio.  Seus dólares 
permitirão que o centro compre os artigos tão 
necessários para suportar o programa e para entregar 
eficazmente os serviços que encontram as 
necessidades das mamães.  Liliana Gimenez, da 
Caridades Católicas, estará aqui na St. Paul  para 
atender paroquianos e responder a perguntas.  Não se 
esqueça de parar na mesa dela e dizer Olá!  Para obter 
informações, entre em contato com Jackie em 
RespectLife@StPaulChurch.com. 

 
Missa dos Bacharelandos 

20 de maio às 5:30pm 
Todos os graduados do ensino médio são 
convidados a se juntar a nós em nossa 

Missa dos Bacharelandos para 
comemorar suas conquistas recentes.  

Use seu chapeu de  graduação e 
desfrutar de alimentos e refrescos no 

Centro da Família depois.  

 
O Rock – Grupo Jovem 

Reunião esta noite, 29 de abril às 6:30pm 
Localização: Edifício St. Michael 

 

 

COVECREST 

Voluntários 
Necessários! 

23 a 28 de julho em 
Tiger, GA 

 Estamos a procura de 
Membros do Núcleo para ajudar a levar os nossos 
adolescentes em sua viagem para Covecrest em 
Tiger, GA. Devem ter pelo menos 21 anos de idade. 
Irão participar de todas as mesmas atividades que 
os nossos adolescentes e servir como pequenos 

líderes de grupo. 
Para mais informações e-mail Stephen em 

swatkins@stpaulchurch.com 



Bem-vindo! 

Gostaríamos de dar uma calorosa saudação aos que se mudaram recentemente para nossa paróquia e para 

aqueles que nos visitam pela primeira vez.  Esperamos que você se sinta em casa!  

O Grupo de Oração de Nossa 
Senhora da Rosa Mística (língua 
portuguesa) se reúne todas as 

sextas-feiras na Igreja.  
A pessoa de contato é a Nilda 

Moraes 813-857-1995 para maiores 


