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Décimo Terceiro Domingo do Tempo Comum                           Domingo, 30 de Junho de 2019 

Meus queridos amigos, 
  
Esta semana, nossa nação observa o Dia da Independência, quando o Congresso 
Continental, em 4 de julho de 1776, declarou que as treze colônias americanas eram 
livres e independentes do domínio britânico. A Declaração da Independência é um 
documento que deveria ser relido a cada ano: “Consideramos estas verdades como 
evidentes, que todos os homens são criados iguais, são dotados pelo seu Criador com 
certos direitos inalienáveis, que entre estes são Vida, Liberdade e a busca da 
Felicidade. ”O que isso significa e como podemos compreender melhor esses 
princípios fundamentais em nosso contexto atual? Rezemos para que possamos 
verdadeiramente ser um povo que professa nossa dependência de Deus e protege e 
defende a dignidade inalienável e os direitos humanos de todo ser humano. Que este 
feriado seja uma bênção especial para você e seus entes queridos! 
  
Em uma nota triste, este é o último fim de semana que George Gyasi estará conosco. 
O Padre  aceitou recentemente uma posição como capelão no Hospital St. Joseph. 
Foi uma bênção servir ao Senhor ao seu lado no ano passado. Ele é verdadeiramente 
um sacerdote talentoso. Por favor, não deixe de agradecê-lo e dizer adeus após a 
missa neste final de semana. O Bispo está atualmente discernindo quem será 
designado para a nossa paróquia. Felizmente, Padre Prakash está aqui para nos ajudar 
nesse meio tempo. 
  
Adicionando, Michael Maloney, nosso gerente paroquial, aceitou uma oferta para 
outra posição. Michael tem sido uma tremenda bênção para mim e para a nossa 
paróquia e sentiremos sua falta. Por favor, junte-se a mim em agradecer-lhe por seu 
serviço. Formamos um comitê de busca e vários candidatos qualificados 
manifestaram interesse por essa importante posição. 
  
Para terminar com uma nota positiva, temos estado ocupados planejando para o 
próximo ano. Como vocês sabem, a nossa paróquia está totalmente empenhada em 
implementar a visão do Bispo, “Corajosamente Vivendo o Evangelho”, com uma 
ênfase renovada no ministério de jovens, na evangelização e no cuidado com os 
necessitados. Além disso, neste mês de agosto vamos distribuir o livro “Carta a uma 
Igreja Sofredora” do Bispo Barron (em inglês e espanhol) e convidar os interessados 
a se juntarem a mim para uma discussão. 
  
Na primavera, você será convidado a participar do Alpha, uma excitante série de 11 
semanas projetada para ajudá-lo a superdimensionar sua fé em um ambiente 
amigável, aberto e informativo (em inglês e espanhol). O objetivo é que cada 
membro de nossa paróquia corajosamente cresça em fé e seja capacitado para 
responder plenamente ao chamado do Senhor ao discipulado. 
  
Pessoalmente, estou muito animado com o próximo ano e rezo para que vocês 
também estejam ! Que Deus abençoe você e seus entes queridos! 

  
  
  

Pe. Bill Swengros 

MISSAS DO FIM 
DE SEMANA 

 
 

Missas de Sábado 
8h30  missa 

(Oração da manhã e Benedição 
8:10 am) 

 
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 
 

info@stpaulchurch.com 

Fique conectado neste 

verão! 

Junte-se à página do 

Facebook da nossa paróquia em: 

 www.facebook.com/stpaultpa 

http://www.facebook.com/stpaultpa


Adoração  
Eucaristica 

 
 
 
 
 

 
 

De Segunda a  
Quinta-feira 

Das 8:00 ate 20:30 com a 
oração de enceramento e 
benção com o Santíssimo 
Sexta-feira das 8:00 ate a 

missa de Sábado 8:30  
da manhã. 

 
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 

FESTA DE DESPEDIDA PARA O  
PADRE GEORGE GYASI 

Domingo, 30 de junho 
Depois das Missas das 9:00 e das 10:45 

Centro da Família 
Café e Donuts serão servidos! 

A temporada de furacões está aqui! 
Agora é a hora de se preparar. Certifique
-se de ter rotas de evacuação, água, 
baterias e alimentos não perecíveis. 
Anote também amigos e vizinhos que 
podem precisar de ajuda extra quando 
uma tempestade ameaçar. Vamos orar: 
“Nosso Pai Celestial, através da 
intercessão de Nossa Senhora do 
Socorro, nos poupe durante toda a 
temporada de furacões de todo o mal. 
Protege a nós e nossos lares de todos os 
desastres da natureza. Nossa Senhora do 
Perpetuo Socorro, apresse-se a nos 
ajudar. Nós pedimos isso através de 
Cristo, nosso Senhor. AMEM." 

Primeira Sexta-Feira Missa em 
Honra ao Menino Jesus 

 

SANTO NIÑO 
 

Sexta-Feira 5 de Julho 
19:00 Novena 
19:30 Missa 

MISSA 
PARA QUEM 
PERDEU UM 
ANIMAL DE 
ESTIMAÇÃO 

 
 

SEXTA-FEIRA, 12 DE JULHO 
         19:00  ROSARIO   †   19:30 MISSA     

Recepção no Centro da Família após a missa 

Oração de Serra pelas Vocações 
 

Ó Deus, que não quer a morte de um 
pecador, mas que se converta e viva, permita-
nos suplicar-lhe por intercessão da 
Santíssima Virgem Maria, Sāo José, seu 
esposo, Santo Junipero Serra , e todos os 
santos, um aumento de colaboradores para a 
sua Igreja, companheiros de trabalho com 
Cristo para expandir e doar se a si próprio 
pelas almas, através do mesmo Jesus Cristo, 
Seu Filho, que vive e reina com você, na 
unidade do Espírito Santo, Deus para 
sempre e sempre. Amem. 



TORNANDO-SE CATÓLICO 
  

Se você : 
· Nunca foi batizado, mas gostaria de ser 
· Foi batizado em uma fé diferente e agora está buscando 
a Cristo dentro da Igreja Católica. 
· Foi batizado católico, mas nunca recebeu os 
sacramentos da Santa Eucaristia e da Confirmação. 

.  

Venha para o RCIA 
(Rito de Iniciação Cristã de Adultos) 

Uma jornada de fé, onde você pode construir seu 
relacionamento com Cristo e Sua Igreja! 

 . 
Por favor, planeje participar de uma das seguintes 

reuniões informativas nas Quartas-feira às 19:00 no 
Centro Paroquial da St. Paul ( St. Paul Parish Center): 

3 de julho, 17 de julho ou 31 de julho 
.  

Orientação RCIA começará em 
Domingo, 18 de agosto, às 10h, no Centro da Família (St. 

Paul Family Center.) 
.  

Para mais informações, entre em contato: 
Maria Costa, coordenadora do RCIA. 

Telefone: 813-961-3023 ext. 3305 
Email: mcosta@stpaulchurch.com 

EXPOSIÇÃO DE PEQUENAS EMPRESAS 
 

Domingo, 11 de agosto, das 8h30 às 13h 
.  

Precisa -se ajuda!  O clero e a equipe da St. Paul 
frequentemente se reúnem com pessoas que precisam de 
aconselhamento ou cuidados de saúde mental. Se você é 
um profissional de saúde mental, por favor, informe o 
Pe. Bill. Ele gostaria de marcar uma reunião com o clero 
e a equipe e criar uma lista de profissionais da paróquia 
que podemos usar ao fazer referências. Muito obrigada! 

AVISO PRÉVIO! 
No dia 4 de julho, a missa será realizada às 7h30 e às 
12h15; no entanto, o Centro Paroquial será fechado e 
a Adoração Eucarística não será oferecida. 

Ministérios Litúrgicos: Por favor, deixe-nos saber se 
você está interessado em voluntariado destas formas: 
Servidores do Altar, Artes & Meio Ambiente, Ministros 
Eucarísticos da Sagrada Comunhão, Planejamento 
Funeral, Hospitalidade, Leitores e Sacristãos. Por favor, 
entre em contato com Elizabeth Hays pelo e-mail: 
ehays@stpaulchurch.com ou ligue para (813) 961-3023. 

PETIÇĀO PASTORAL ANUAL 2019 
  

96,1%! 
  

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!  

Interessado em se tornar um catequista? 
 

Aprenda a ensinar sua fé para crianças, adolescentes e 
adultos. O Escritório de Formação de Fé convida você 
para uma reunião inspiradora na quarta-feira, 10 de 
Julho, das 18h30 às 20h30 no Centro Paroquial da Igreja. 

 

Para mais informações contate Sonia Eberhardt 
em (813) 961-3023 ext. 3381 

Primeira sexta-feira de devoções: Esta sexta-feira é a 
primeira sexta-feira do mês, uma bela oportunidade para 
desenvolver seu relacionamento com Deus. Este é um 
bom momento para examinar a sua consciência e 
participar no Sacramento da Reconciliação. Além das 
missas diárias da sexta-feira, oferecemos uma missa 
especial às sextas-feiras, às 19h, com um rosário em 
comemoração ao Santo Nino e ao Sagrado Coração de 
Jesus. Também oferecemos a Adoração Eucarística após 
a Missa das 7h30 até a missa do sábado, às 8h30. Por 
favor, venha e traga um amigo! 

Ambiente Seguro: O abuso infantil é uma realidade 
trágica que pode ser evitada. Como? 1. Converse com 
seus filhos sobre toque seguro. Ensine-lhes que não há 
problema em dizer “NÃO”, fugir e procurar ajuda. 2. 
Ajude seus filhos a fazer uma lista das pessoas a quem 
eles podem pedir ajuda, se tiverem algum problema. 3. 
Ensine seus filhos que o toque inseguro pode acontecer 
com pessoas que eles conhecem e confiam; não só com 
estranhos. 4. Respeite os limites pessoais de seus 
filhos. Ensine-os a confiar em sua intuição sobre os 
outros. 5. Esteja ciente de quem tem contato com seus 
filhos e tenha certeza de que é um “Ambiente Seguro”, 
com pelo menos dois adultos supervisionando sempre 
que possível. Para mais informações, por favor, ligue para 
o nosso escritório de formação de fé : (813) 961-3023. 

Anunciados os candidatos a Diaconato: Os 
paroquianos Chuck Glass e o Dr. Bill Stephen foram 
selecionados para começar os estudos formais para o 
diaconado. Para ambos, este é o fruto de um chamado 
especial de Deus e de um longo período de 
discernimento. Por favor, mantenha eles, suas esposas e 
seus filhos em oração! Que eles estejam abertos a todos 
os dons do Espírito Santo! 



"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". 

Você pode ajudar? 
O Ministério do Batismo precisa de coordenadores para 
ajudar as famílias, os sacerdotes e os diáconos nos 
Batizados Infantis em nossos serviços de inglês e espanhol! 
A ajuda é necessária nas manhãs de sábado, das 9:00 às 
11:00, uma ou duas vezes por mês. O treinamento está 
disponível e os coordenadores trabalham juntos em 
equipes. Bilingue em inglês e espanhol é um plus. Também 
precisamos de professores para nossas aulas de preparação 
batismal para preparar nossos pais e padrinhos para este 
importante primeiro passo na jornada de fé de seus filhos. 
Junte-se a nós para servir neste lindo Sacramento! Para 
mais informações e / ou para participar do Ministério do 
Baptismo, entre em contato com Maria Mendez no 
escritório da Paróquia pelo telefone 813-961-3023 ou por e
-mail mmendez@stpaulchurch.com 

CARTA AO PADRE 
 
Querido Padre Bill, 
 

Obrigado pelas 40 horas de adoraçāo contínua na semana 
passada. Eu tinha me  registrado por uma hora de manhã 
bem cedo e me levantei sozinho às 4:00 da manhã na 
escuridão para chegar à igreja às 5:30 da manhã. Lembro-
me de pensar em como Maria Madalena deve ter se sentido 
indo ao túmulo nas primeiras horas da manhã. O que ela 
esperava encontrar? O que ela gostaria de encontrar? 
Como ela poderia entender? Eu não sabia o que eu 
esperava ver tão cedo nesse dia e estava um pouco 
inseguro. Assim que entrei na igreja, senti a Sua presença 
dentro do silêncio. O Cristo ressuscitado contrastando o 
corpo de sua paixão. Como pode ser? E ao romper o 
silêncio com as minhas orações aos  santos com os que 
estavam reunidos naquela noite, Sua luz brilhou no 
alvorecer da manhã. Todas as vezes que venho à Adoração, 
sou sempre agraciado pela Sua Presença, mas esta noite foi 
muito mais. Obrigado novamente por permitir esta graça 
para nossa paróquia. 
                                                                                                                             
              - Anônimo 

Conferência 
Nacional Católica da 

Juventude 
 

Indianápolis, Indiana 
21 a 23 de Novembro de 2019 
  

Em um cenário distintamente católico, 
a Conferência Nacional Católica da Juventude 

(NCYC) convida os participantes a 
encontrarem Cristo, experimentarem a igreja, 

e serem capacitados para o discipulado. 
   

Esta é uma oportunidade incrível para o seu adolescente se 
afastar do estresse e das pressões do ensino médio e se juntar 
a outros 23.000 adolescentes católicos de todo o país para se 
concentrar e celebrar sua fé sem medo de rejeição ou 
julgamento. Depois de experimentar totalmente o NCYC, 
seu filho adolescente voltará para casa com uma sensação 
renovada e revigorada de como é maravilhoso ser católico e 
estar preparado para sair para o mundo e viver sua fé com 
orgulho. Durante a conferência eles experimentarão música, 
oraçoes, oficinas, liturgia e oportunidades para participar do 
Sacramento da Reconciliação. Há também concertos, danças 
e um clube de comédia. 
  
Esta peregrinação inspiradora custará aproximadamente US $ 
800, dependendo dos custos das companhias aéreas. O preço 
incluirá passagem aérea, hotel, taxas da conferência, 
transporte de ônibus enquanto estiver participando do 
NCYC, duas (2) camisetas de manga longa, um moletom, 4 
refeições e itens de troca. Os alunos precisarão de dinheiro 
para comida adicional e / ou lembranças. Voaremos muito 
cedo na manhã de quinta-feira e retornaremos na tarde de 
domingo. 
  
Como você sabe, a arrecadaçāo do “Pumpkin Patch” Venda 
Anual de abóboras são designadas para atividades do 
Ministério da Juventude. Pais e adolescentes que trabalharem 
na venda Anual de abóboras podem ganhar US $ 10 por hora 
e usar  pra descontar do custo total do  NCYC. Se um pai e 
seu filho adolescente trabalharem 5 horas por semana, 
ganhariam $ 400 para descantar do total de US $ 800. 
  
Para garantir a vaga do seu aluno, um depósito de US $ 125 
deve ser feito até domingo, 21 de Julho (por favor faça o 
cheque nominal para St. Paul). 
  
Para mais informações, por favor envie um email para Andy 
Gotsch em agotsch@stpaulchurch.com 

Venha juntar-se a diversão! 
 . 

O Grupo da Juventude da Igreja Católica de St. Paul 
se reunirá no domingo, 14 de Julho e 28 de Julho no 

Centro da Família às 18h30. 
 . 

Traga um amigo e deixe os bons tempos começarem! 
 . 

Contate o nosso Ministro da Juventude, Andy Gotsch, 
para mais informações em: agotsch@stpaulchurch.com 

mailto:mmendez@stpaulchurch.com

