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Décimo Terceiro Domingo do Tempo Comum                          1º de Julho de 2018 

M 
eus amigos,  
 
Por favor junte-se a mim para dar as boas-vindas ao Pe. George Gyasi a nossa paróquia. Pe. 

George vem da Arquidiocese de Kumasi em Gana, na África Ocidental. Além de seu inglês nativo, ele 
também fala Asante, a língua do povo akan, espanhol, italiano e um pouco de francês! Ele foi ordenado 
em 17 de julho de 2004 e graduou-se em Bioética em Roma. Que Deus abençoe o Pe. George enquanto 
ele começa seu ministério aqui na St. Paul! 
 
Como muitos de vocês sabem, eu faço estudos de livros na minha página no Facebook. Hoje estamos iniciando um estudo do 
clássico espiritual “A Prática da Presença de Deus” do Irmão Lawrence da Ressurreição. O irmão Lawrence era um humilde 
monge carmelita que passava a maior parte de sua vida trabalhando na cozinha. Sua vida e escritos revelam os segredos da 
comunhão diária e seus momentos com Deus. Após sua morte em 1691, o discurso compartilhado em seu funeral, três 
conversas, dezesseis cartas e as máximas espirituais encontradas em seu quarto foram reunidas e publicadas para a edificação dos 
fiéis. Cópias do livro estão disponíveis on-line (escrito e áudio). Para se juntar a mim, basta se tornar meu “amigo” no Facebook. 
Por favor, marque seus calendários e venha para o especial Shalom Revival no sábado, 18 de agosto, de 9am a 1 pm no nosso 
Centro Paroquial. Jenson Joseph nos liderará em nossa manhã de crescimento espiritual e iluminação. Por favor venha e traga um 
amigo! 
 
Na semana passada, compartilhei a visão do Bispo Parkes para a nossa diocese: “Viver corajosamente o Evangelho”. Também 
revisamos o plano pastoral da nossa paróquia. Nosso objetivo é continuar 1) proporcionar oportunidades para que todos 
possamos nos aproximar do Senhor através de liturgias de qualidade, e dias e noites de reflexão para a paróquia como um todo, 
bem como para cada ministério. Continuaremos também 2) a desenvolver nossos programas de Formação da Fé. Acreditamos 
que é essencial que cada criança desfrute de um relacionamento pessoal com o Senhor, bem como uma compreensão abrangente 
da fé católica. Apoiamos a intenção do nosso Bispo 3) de promover ministérios fortes da juventude e da família. Temos planos 4) 
para enriquecer nosso ministério para nossos idosos. Para melhor alcançar os nossos paroquianos que falam espanhol, vamos 5) 
iniciar as recepções de domingo, “Tapas com Jesus” e a Missa e Recepção das quartas sextas-feiras das missas em espanhol. 
Finalmente, trabalharemos com as paróquias vizinhas 6) para desenvolver um ministério de fim de semana famíliar no qual 
possamos ajudar os necessitados que moram em nossa cidade. 
 
Deus está certamente abençoando nossa paróquia. Que possamos continuar a viver corajosamente o Evangelho! 

 
 
 
 
 

Pe. Bill Swengros 
Pároco 
 

 
FORMED  Se inscrever é FÁCIL! 
Inscreva-se e desfrute filmes de 
graça, livros e muito mais!  
 
1. www.Stpaulchurch.formed.org  
2. Clique em Register (inscrever)  
3. Aproveite! 
 
Visite a Tecla Community (Comunidade) para 
sugestões de estudos, filmes, livros e muito 
mais!  Disponível também através de 
download pelo App da St. Paul Parish na Tecla 
Learn (Aprenda). 

JUNTEM-SE a nós 
nesta 

PEREGRINAÇÃO! 
Jornada Mundial da 
Juventude  Email: 

PanamaMission@StPaulChurch.com 

Você é bem-vindo a se juntar ao Pe. Bill para um “Encontro com Cristo” 
Você tem de 16 a 30 anos? 

Seu custo é de apenas $500!!! (Preço normal=$2.600) 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

The Practice of the Presence of God  
(A Pratica da Presença de Deus) 

Estudo do Livro online com Pe. Bill Começando em 1º de Julho 

Você pode encontrar cópias de graça escritas ou áudio na internet.  Procure o livro no 
quiosque da Lighthouse no hall de entrada da igreja. 
 

Refresque-se no Chili’s 

com Pe. Bill e Diácono 

Frank  
Reunião dos Jovens Adultos  

Celebre o verão!   
*18-30+ anos de idade 

 

 Nos encontraremos no 
Restaurante Chili’s 

Vizinho da Paróquia St Paul  
No domingo, 1º de julho de 2018 

Depois da missa das 5:30pm 

 Venha, celebre conosco a alegria da Eucaristia e divida conosco  
este momento depois da Missa. 

 

Você adquiriu uma das pedras memoriais na área antiga da fonte? 

Como você pode ver estamos fazendo muitas mudanças na área da fonte com oratórios 
e pavimentos sendo instalados. Se você comprou uma pedra memorial no passado, por 
favor ligue para Nancy no telefone 961-3023, para que possamos lhe dizer o que está 
sendo feito e como isto afeta sua pedra memorial. Obrigado. 
 

Orações para uma viagem segura são necessárias para o Ministério da 
Missão do Panamá já que estamos saindo para a nossa missão a Montijo na 

República do Panamá em 11 de julho. 
Obrigado por todas suas generosas doações e apoio durante o ano todo! 

Sigamos www.facebook.com/PanamaMissionMinistry/ para fotos e notícias! 
 

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!   
 

Montando a Cúpula  
Sexta-feira e Sábado,  
dias 20 e 21 de Julho 

 

Retiro de Jovens Adultos  
com idades entre 18 e 25 anos 

RSVP 

merimee@verizon.net 

Dia da Independência - Missas diárias às 7:30am e 12:15pm - Não haverá Adoração Eucarística  

Ministério SOS Tráfico 
Humano 

Campanha de Arrecadação de 
Comida beneficiando  
The Safe House 

7 e 8 de Julho 

 

 

Aqui está uma lista de itens não 
perecíveis sugeridos: 

Carnes enlatadas, conservas de 
frutas e legumes, cereais, massas, 

arroz,  
sopas enlatadas, molho de 

espaguete, lanches, manteiga de 
amendoim e geléia. 

Obrigado pela sua generosidade! 

Faça novos amigos!Faça novos amigos!Faça novos amigos!Faça novos amigos!    



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 

 

Estudo Bíblico 
Estudo Bíblico começa na quarta-feira após o dia do 
trabalho, 4 de setembro e irá até o mês de abril de 2019.  

 Caráter e Coragem 

  Esdras, Neemias & Ester 

Traga sua Bíblia e um amigo!  Não é necessária 

experiência.   

Iniciantes são bem-vindos! 

 Quartas-feiras pela manhã 9:00 am às 11 am 

Ou Quartas-ferias à noite 7:30 pm às 9:00 pm 

St. Paul Family Center 

 

 

 

 Perguntas, ligue para Suzanne 962-4885 

Email Suzanne:  suzannetim@verizon.net 

Workshop da Universidade  

da Paz da Paz da Paz da Paz Financeira  
Se você perdeu o nosso primeiro, você tem outra oportunidade 

no outono! 
Se você está lutando financeiramente ou se você quer planejar o 
futuro, este é o lugar para começar. 9 semanas que mudarão sua 
vida. Saia da dívida e fique fora dela. Não é divertido viver de 
salário em salário. Aproveite o seu dinheiro sem dever para outra 
pessoa. Economize para o futuro, seja proativo! Construa um 

fundo de emergência e invista com confiança. 
Crie um orçamento útil que funcione para você e seu cônjuge. 

Aprenda a planejar, economizar e crescer juntos. 
 

Sessões no Sábado de Manhã às 9am no Edifício São Miguel 
Arcanjo 

A partir de 8 de setembro de 2018 
 

Ótimo para casais !! A aula custa US $ 109 pela apostila e o 
acesso on-line por um ano. Não perca a oportunidade. Espaços 
são limitados. 
Para se inscrever, entre em contato com Maria no escritório da 
paróquia: 813-961-3023 ext. 3305 

Grite de Alegria!  
Concerto de Verão 

Um concerto de músicas religiosas 

realizado 

Por 10 padres e 1 técnico!  

Sexta-feira, 24 de Agosto de 2018 às 7pm 

St Paul Family Center  

Passion Play 2020! 
 

Junte-se a nós para uma incrível 
peregrinação à Baviera, Áustria 
e Hungria! A cada dez anos, há 
centenas de anos, a pequena 
cidade da Baviera de Oberammergau produz uma Peça da 
Paixão para todo o mundo. Também visitaremos a cidade 
medieval de Innsbruck, a abadia beneditina barroca de 
Ettal, o romântico castelo de Neuschwanstein antes de 
embarcar em um cruzeiro pelo Danúbio ... visitaremos 
cidades pitorescas como Nuremberg, Regensburg, Passau, 
Melk, Viena, e Budapeste! Não se esqueça de reservar seu 
lugar agora, pois as vagas são limitadas! Ligue para a 
Margie no número 1-800-644-4659 para mais 
informações! 

Marquem a Data Missa 
Especial em apoio aos que 
sofrem com a perda de seu 

Amado Bichinho de 
Estimação 

  

Sexta-feira,  
dia 27 de julho 

às 7:30pm 

Shalom Revival  
 

 

 

 

Sábado, 18 de agosto 

9am - 1pm 

Family Center 

Evento gratuito – Almoço fornecido 



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 


