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A Santíssima Trindade

Fique conectado neste
verão!
Junte-se à página do
Facebook da nossa paróquia em:
www.facebook.com/stpaultpa

Domingo, 16 de Junho de 2019

Meus queridos amigos,

MISSAS DO FIM
DE SEMANA

Hoje celebramos o mistério mais fundamental e essencial da nossa fé cristã ... a nossa
crença na Santíssima Trindade. Como São Cesário de Arles uma vez disse: "A fé de todos
os cristãos repousa sobre a Trindade". Cremos em um Deus indivisível em natureza,
substância e essência, mas revelado em três Pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo que cria,
redime e santifica toda a criação em Seu amor misericordioso. Que a Santíssima Trindade
seja sempre louvada e adorada!

Missas de Sábado
8h30 missa
(Oração da manhã e Benedição
8:10 am)

Hoje também celebramos o Dia dos Pais! Agradecemos a Deus pelo presente de nossos
pais, vivos e falecidos, que nos revelam de muitas maneiras o cuidado amoroso de nosso
Pai Celestial! Para mim, sou tão inspirado pelo exemplo de meu pai, irmãos, sobrinhos,
amigos e vocês ... meus irmãos que se entregam tão abnegadamente para o benefício de
suas esposas e filhos. Que Deus abençoe a todos!
Eu também gostaria de agradecer por todo seu apoio à nossa Missão no Panamá. Fomos
verdadeiramente abençoados durante a nossa visita de oito dias à nossa paróquia irmã no
Montijo, no Panamá. Fomos abençoados por poder visitar duas aldeias em ilhas remotas
que não têm uma clínica médica, electricidade e fontes de água . Nosso médico e
enfermeiras ofereceram serviços médicos, enquanto o resto de nós se uniu a paroquianos
de nossa paróquia irmā para ir de porta em porta, compartilhando a mensagem da Divina
Misericórdia e as doaçoēs de vocês para a missão. Todas as noites celebramos a missa e
rezamos o terço da Divina Misericórdia durante a adoração eucarística. Foi lindo!
Como você deve saber, o nosso Ministério da Juventude está passando por uma transição.
Nosso ex-ministro da juventude, Stephen Watkins, aceitou um cargo como diretor do
Camp Good Counsel. Foi oferecido o cargo à Albert Voigt, mas recusou, quando ele foi
convidado para servir como diretor de formação de fé em St. Michael em Hudson.
Felizmente, o paroquiano Andy Gotsch aceitou graciosamente nosso convite para liderar
nosso programa de ministério de jovens. Ele vem com uma vasta experiência e está muito
entusiasmado por esta oportunidade de trilhar na fé com nossos adolescentes, suas
famílias e nossa maravilhosa equipe central. Por favor, mantenha Andy e nosso programa
de ministério de jovens em suas orações!

No próximo final de semana, celebramos a festa de Corpus Christi. Este ano, ofereceremos
quarenta horas de adoração eucarística, começando com a missa na noite de quinta-feira às
19h30 e terminando com a missa de vigília das 17h30 no sábado. Imediatamente após a
Missa das 17h30, haverá uma Procissão Eucarística com uma bênção de nossos minist.
Terminaremos no Centro da Família, onde desfrutaremos de um delicioso jantar. Por favor
venha e traga um amigo!
Vivendo corajosamente nossa fé!

Missas da Vigília do Sábado:
17:30
Missa em Português: 19:30
Missas dominicais
7:30, 9:00, 10:45,
12:30, 17:30
Misa en Español: 2:00 pm
MISSAS DURANTE A
SEMANA
Segunda a sexta
7:30 e 12:15
Primeira Sexta-feira às 19:30
Terceira Sexta-feira às 19:30
*Quarta Sexta-feira às 19h30
* (en Español)

Reconciliação (Confissão)
Segunda a Sexta 11:30 - Meio-dia
Sábados 10:00 e 16:00 ou a
pedido
Adoração Eucarística
De segunda a quinta
8:00 às 20:30
Sexta-feira 8:00 a
Sábado 8h30 Missa
Oração matinal
Segunda a sexta-feira às 7:10
Sábado 8:10
Unção dos Enfermos
Todo segundo sábado
do mês às 8h30
Horário de Atendimento da
Igreja:
Segunda a sexta-feira das 8:00 às
16:00

www.StPaulChurch.com

Pe. Bill Swengros
Padre

info@stpaulchurch.com

Dia dos Pais Buque Espiritual

Por favor, certifique-se de pegar um cartão da Novena do
Dia dos Pais disponível agora no Narthex. Por favor,
devolva-o para a caixa fornecida para que possamos lembrar
de seu pai em cada missa durante o mês de junho.

RECEPÇÃO DE CORPUS CHRISTI
Sábado 22 de junho
18h45
Patrocinado pelos Ministérios da Missão
da Jamaica e do Panamá
Você está convidado a se unir a nós para celebrar a
solenidade do Corpo e Sangue de Cristo no sábado, 22 de
junho, às 18h45, no Centro da Família. A recepção de
Corpus Christi será patrocinada pelos Ministérios da
Missão Jamaicana e do Panamá. Ambos os ministérios
irão apresentar um breve vídeo, informar os paroquianos
da importância destes ministérios de evangelismo global
e explicar como você pode participar em futuras viagens
missionárias. Pizza e bebidas serão servidas. São todos
bem-vindos!

UNIDADE DE SANGUE
DOMINGO, 16 DE JUNHO
8:00 - 13:00
No Estacionamento da Igreja St. Paul

SAGRADO CORAÇĀO DE JESUS
DIA DE FESTA & MISSA EM
ESPANHOL NA 4@ SEXTA-FEIRA
Sexta-Feira, 28 de Junho
19:00 Rosário - 19:30 Missa
Fé em Ação: “Mas quando Ele vier, o Espírito da

verdade, ele te guiará a toda a verdade ...” (Jo 16:13). Jesus
enviou o Espírito Santo para nos ajudar a conhecer e viver a
verdade. Para nos prepararmos, precisamos abrir nossos
corações para receber este presente antes de podermos dar.
Desenvolva uma rotina diária de oração. Fale e ouça o
Espírito Santo. Isto é feito melhor em silêncio, quando
podemos ouvir Sua resposta.

NOSSA SENHORA DA
BOA SAÚDE
NOVENA & MISSA
Sexta-Feira, 21 de Junho
19:00 Novena
19:30 Missa

PETIÇĀO PASTORAL ANUAL 2019
94,5%!
Você pode nos ajudar a chegar a 100%? Se você ainda nāo
contribuiu, por favor, pegue um envelope na entrada da
Igreja (lobby) ou visite o site www.stpaulchurch.com para
fazer uma doação. Lembre-se, se você ainda não
presenteou, nunca é tarde demais.
SEJA CORAJOSO, cada presente de todos os tamanhos
espalha a mensagem amorosa de Jesus Cristo!

Voce está convidado a se juntar a nós para as quarenta horas comecando na quinta-feira, 20 de
junho, com a Santa Missa às 19:00 na Igreja Católica Saint Paul ate o sábado, 22 de junho com a
missa de vigília as 17.30. É um momento importante de muita graça para a nossa paróquia inteira!
Por que quarenta horas? Lembramos os quarenta dias que Jesus jejuou e orou no deserto, em
preparação para seu ministério. Recordamos as quarenta horas que passou na tumba entre sua paixão
e morte às 15:00 na sexta-feira até sua ressurreição no domingo de Páscoa. E lembramos os quarenta
dias que o Senhor ressuscitado habitou a Terra antes de sua ascensão ao céu na quinta-feira.
As Quarenta horas começaram no século XVI como parte de uma profunda devoção à presença
Real de Cristo no Santíssimo Sacramento. nós cremos que Jesus vem ate nós na Sagrada
Eucaristia. Ele está verdadeiramente presente, corpo, sangue, alma e divindade. Como Jesus disse:
"Eu sou o pão vivo que vem do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente"(Jn 06:51).
Inumeros santos incentivaram esta devoção, incluindo St Felipe Neri e Santo Inácio de Loyola.
Aqui nos Estados Unidos, St John Neumann (1811-60), o quarto Bispo da Filadélfia, era um
forte promotor da Devoção das Quarenta horas.
Quarenta horas tem sido invocada especialmente em reparação pelos pecados. Eu rezo para que a devocao das
quarenta horas seja um momento especial de renovação espiritual para nossa paróquia. Este ano nós rezamos de modo
especial para a cura em nossa Igreja e uma devoção renovada ao Senhor eucarístico. Que todos nós possamos
reconhecê-lo na fração do pão.
As Quarenta Horas começarao com uma solene Missa de exposição que termina com a exposição do Santíssimo
Sacramento e uma procissão. Depois, a Eucaristia será exposta exceto durante a missa quando ficara guardada no
Tabernáculo. Cada paroquiano, cada família e cada ministério é convidado para "reservar" uma hora para vir e orar com
o senhor no "Jardim de Gethsemani." Durante cada hora, haverá uma oração curta, liderada por um Ministério
paroquial, seguido por 45 minutos de silêncio. No fim das Quarenta Horas de adoração, havera uma missa de
reposicao, concluindo novamente com uma procissão, a bênção e a última reposição do Santíssimo Sacramento.
Que Deus nos abençoe durante essas quarenta horas de oração, começando quinta-feira, 20 de junho, com a missa as
19:00 e terminando com a missa as 17:30 no sábado, 22 de junho. Vinde e adorai o senhor!

"Formados pela Palavra e pelo Sacramento, nós, as pessoas da Igreja Católica de Saint Paul, somos uma comunidade de fé
cristã multicultural, guiada pelo Espírito, centrada na Eucaristia, vivendo nosso amor a Deus e ao próximo enquanto crescemos
juntos como discípulos de Cristo. " Do mesmo modo nossa declaração de visão: "Crescendo juntos como discípulos de Cristo".

ORAÇĀO DIA DOS PAIS
Deus Nosso Pai,
Em sua sua sabedoria e amor você fez todas as coisas. Abençoe aqueles pais que assumiram
a responsabilidade da paternidade. Abençoe aqueles que perderam sua esposa pela morte
ou pelo divórcio que estão cuidando de seus filhos sozinhos. Fortaleça eles pelo seu amor,
que eles possam ser e tornar se pessoas amáveis e cuidadosas como são feitas para ser.
Conceda isto através de Cristo Nosso Senhor. Amen.

Home Makers ( Fabricantes no Lar) do Ministério da Esperança: Nosso ministério terá
um representante no Centro Paroquial para aceitar doações toda sexta-feira neste
verão, das 10h às 12h. Continuamos a aceitar itens novos ou ligeiramente usados.
Estamos na necessidade de toalhas, lençóis e edredons (por favor etiquetar com o
tamanho), cortinas de chuveiro, móveis e tapetes de banho. Questões? Email: homemakers-of-hope@stpaulchurch.com
Xales de Esperança: Convidando todos que sabem trico e crochê para criar xales e
cobertores de bebê como uma fonte de conforto e oração. A próxima reunião é sextafeira, 28 de junho, às 10h, no Centro Paroquial.
GRUPO DE ORAÇĀO PADRE PIO: O próximo encontro do Grupo de Oraçāo será na quarta
-feira, 26 de junho, após a missa das 12h15. O grupo se reunirá na Sala de Oração. Para
mais informações, por favor envie um email para: padrepio@stpaulchurch.com
CLUBE DOS ESCOTEIROS 143 - CUB SCOUT PACK 143: Aberto a todos os meninos e
meninas das séries K -5 Para se juntar ao Clube dos Escoteiros, por favor contate:
George Melendez (813) 928-2765 ou cubscouts@stpaulchurch.com
AMERICAN HERITAGE GIRLS TROOP 147: Para obter informações sobre como
participar da tropa das meninas “American Heritage Girls”, envie um e-mail para:
ahg@stpaulchurch.com

Bem-vindos!
Comunidade Brasi leir
a
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

QUARENTA HORAS DE ADORAÇÃO EUCARÍSTICA
.

Quinta-feira, 20 de junho às 19:00 até sábado, 22 de Junho às 17:30
Na quinta-feira, 20 de junho, às 19 horas, nossa paróquia realizará a Missa e iniciará as Quarenta Horas de Adoração
Eucarística com uma Procissão eucarística e uma exposição do Santíssimo Sacramento. A festa de Corpus Christi
celebra a presença real de Cristo na Eucaristia. A adoração é uma poderosa oportunidade de crescimento em nossa
própria vida espiritual. Dedique uma hora do seu tempo com o nosso Senhor em oração. Aproveite esta oportunidade
para mergulhar no mistério da presença de Cristo na Santa Eucaristia e aumentar seu relacionamento com Jesus.
Nós estamos encorajando todos os Ministérios da St. Paul a se inscreverem no pôster, na entrada da Igreja, por uma
hora para adorar o Senhor. Nós também encorajamos os paroquianos a se inscreverem por uma hora também. Lembre
-se de que, quando você se inscrever para um horário de uma hora, deverá permanecer por uma hora inteira. Um
livreto de quarenta horas de adoração e devoção estará disponível para você usar. Por favor, note que começaremos
cada hora com uma atividade específica pré-selecionada pelo Padre Bill, do folheto devocional, conforme listado na
folha de inscrição para aquela hora. Estamos ansiosos para celebrar com vocês, a Festa de Corpus Christi, com estas
Quarenta Horas de Adoração!

