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Décimo Sexto Domingo do Tempo Comum                                        22 de Julho de 2018 

M 
eus amigos,  
 

Antes de mais nada, por favor, juntem-se a mim para dar as boas-vindas ao Pe. Eva Nnamene que 
está novamente em casa na nossa paróquia. O Padre Eva é um grande amigo meu e tem sido uma verdadeira 
bênção para a nossa paróquia durante suas férias de verão. Pe. Eva está atualmente trabalhando no Instituto 
Católico da África Ocidental, na Nigéria. Bem-vindo, esta é sua casa! 
 

Hoje, Jesus nos convida a “nos afastarmos para um lugar deserto e descansar um pouco”. Um dos melhores 
modos para isso é parar na capela e adorar o Senhor. O Senhor está esperando por você aqui todos os dias 
das 7 da manhã às 9 da noite. Às quartas, quintas e sextas-feiras (24 horas) temos a Exposição Solene do 
Santíssimo Sacramento. Venha e descanse um pouco nos braços de Jesus! Melhor ainda, assista a missa 
diária! Somos abençoados por oferecer missa todos os dias da semana às 7:30am e às 12:15pm. Venha se 
juntar a nós no Banquete da Vida! 
 

Você precisa ir à igreja para descansar no Senhor? Claro que não! Seu "lugar deserto" pode ser o seu canto de 
oração em casa, no seu quintal, em um parque local ou até mesmo a praia. Só precisa ser um lugar confortável 
e seguro, livre de distrações, onde você sinta a presença do Senhor! 
 

Quando você for ao seu “lugar deserto”, eu encorajo você a levar sua Bíblia. Leia um pouco todos os dias. Um 
diário de oração também é muito útil para que você possa fazer anotações do que Deus compartilhou com você. 
Quando você deve rezar? Quando você pode? Jesus gostava de rezar de madrugada enquanto seus amigos 
dormiam. Muitos de nós preferimos as horas da noite. Santa Faustina recomendou às 3 da tarde, A Hora da 
Misericórdia. Lembre-se ... reze quando estiver mais alerta e menos propenso a se distrair. 
 

Oração é comunicação com Deus. Envolve em abrir nossos corações a Deus em louvor e agradecimento, 
contrição e tristeza, intercessão e afirmação. Envolve também ouvir, estar atento à voz calma e quieta de Deus. 
Lembre-se, ouça o Senhor. Não apenas fale com ele! 
 

Se você estiver interessado em desenvolver sua vida de oração, fale com o padre ou diácono de sua 
preferência. Também a Irmã Theresa Betz oferece um maravilhoso seminário todos os anos para ajudá-lo a 
desenvolver sua vida espiritual. Não é cedo para se inscrever para o seminário deste ano. 
 

O importante a lembrar é que não existe jeito certo ou errado para rezar. Apenas fale com ele! 
 

E que Deus abençoe você e seus entes queridos enquanto vivemos corajosamente o Evangelho! 
 

 

 

 

 

Pe. Bill Swengros 

Pároco 

 

 

Atendendo pedidos está de volta! 

PSA All Sports Summer Camp   
Igreja Católica St. Paul 

23 a 27 de julho 

Segunda a Sexta-feira 9:00am - 12:00pm 

$90.00 por criança 
Faça a sua inscrição www.thepsasports.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Coleta Especial para o Projeto Raquel 

21 e 22 de julho  

Ministério Respeito à Vida irá coletar doações monetárias em 21 e 22 de julho para 
ajudar as mulheres necessitadas a participar de um dos próximos projetos de cura, o 
Projeto Raquel Retiros, oferecido em nossa diocese. O Ministério Projeto Raquel, da 
Igreja Católica é para aqueles que estiveram envolvidos no aborto, é uma rede 
diocesana de sacerdotes, religiosos, conselheiros e leigos especialmente treinados que 
fornecem uma resposta de equipe para os que sofrem após o aborto. Além de se referir 
à Reconciliação Sacramental, o ministério fornece uma rede integrada de serviços, 
incluindo aconselhamento pastoral, grupos de apoio, retiros e encaminhamentos para 
profissionais de saúde mental licenciados. Por favor, passe na nossa mesa se você 
gostaria de doar ou para receber mais informações. Obrigado! 
 

FEIRA DE PEQUENAS EMPRESAS 
DOMINGO 12 DE AGOSTO 

8:30AM-1PM 
St. Paul Family Center 

 Para mais informações de como participar 
Por favor envie um email   FINANCECOUNCIL@STPAULCHURCH.COM 

 

Padre Felipe Scott! Junte-se ao nosso amado Pe. Felipe 
Scott para um retiro de espanhol liderado pelo Espírito 
Santo no dia 4 de agosto, das 9am às 5pm, no Centro da 
Família. Por favor, venha e prepare-se para ser preenchido 
com o Espírito Santo! 
 

 

Semana Natural de Conscientização sobre o Planejamento Familiar é uma 
campanha educacional nacional da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos 
(USCCB) celebrada anualmente para ajudar a promover uma compreensão mais profunda 
do desígnio de Deus para o amor conjugal e o dom da vida e para difundir o método de 
consciência do Planejamento Familiar Natural (NFP). As datas da Semana Natural de 
Conscientização do Planejamento Familiar destacam o aniversário da encíclica papal 
Humanae Vitae (25 de julho) e também marcam com a festa dos Santos Joaquim e Ana 
(26 de julho). 
Para obter mais informações sobre o NFP, visite http://www.usccb.org/issues-and-
action/marriage-and-family/natural-family-planning ou para obter uma lista de 
agências e profissionais da área, visite http://dosp.org/marriage-and-family/natural-
family-planning/nfp-agencies-and-practitioners/ ou entre em contato com o 
escritório da paróquia em: 813-961-3023 ext 3305. 

Conheça e 
Cumprimente o Pe. 

George 
Domingo, 19 de agosto 

Após as missas das 9am e 10:45am 
no Family Center 

Missão da St. Paul a Jamaica em 

fevereiro de 2019 

Você está interessado em servir os 
outros e se aproximar de Jesus 

trabalhando com os Missionários dos 
Pobres na ilha da Jamaica? Atualmente 
estamos planejando para que um grupo 
de paroquianos (acompanhado por 

nosso pároco, Pe. Bill Swengros) viaje à 
Jamaica em fevereiro de 2019 para 
imitar Jesus servindo os idosos e 

deficientes. Esta será a nossa segunda 
visita anual como um grupo. 

Por favor, participe da nossa reunião no 
domingo, 26 de agosto de 2018, às 4pm, 
no Family Center, para aprender como 

você pode participar e crescer em 
santidade. 

Para mais informações, ou para se 
envolver com este grupo, entre em 
contato com Richard Hosein pelo e-mail 

JamaicaMission@StPaulChurch.com 

Pedido Especial de Orações e de boa viagem para todos os nossos adolescentes que estarão indo 

para o Acampamento Covecrest nesta semana. Que eles voltem fortalecidos no amor de Deus e 

preparados para dividir a fé deles com os outros!  



FINAL DE SEMANA 
DE MATRÍCULAS DA 
FORMAÇÃO DA FÉ 

Convidamos você a matricular seus 
filhos (idades de 5-18) no nosso 
programa de Formação da Fé no 

final de semana de 

28 e 29 de julho depois 
de todas a Missas 

Classes ficam lotadas rapidamente. Não demore! A Equipe 
da Formação da Fé estará lá para tirar suas dúvidas em 
inglês ou espanhol. Esperamos por você!  

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  

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 

GRUPO JUVENIL DA HIGH SCHOOL 
ESTÁ VOLTANDO! 

Todos os alunos do ensino médio estão convidados a se 
unirem a nossa crescente comunidade para se 

envolverem em companheirismo, serviço, fé e adoração! 
Pais, por favor, juntem-se a nós em nossa noite de 

orientação no dia 12 de agosto para registrar seu filho/
a em nosso programa e conhecer todos os grandes 
eventos que planejamos para o ano. ALIMENTOS E 

BEBIDAS SERÃO PATROCINADOS PELOS 
CAVALEIROS DE COLUMBUS! 

Evento inicial no dia 19 de agosto imediatamente após a 
Missa das 5:30pm. 

RSVP para os dois eventos com Stephen Watkins, nosso 
Ministro da Juventude da High School. 

 
Orientação dos Pais 
Domingo, 12 de agosto 

Imediatamente após a missa das 5:30pm 
RSVP: Stephen Watkins - swatkins@stpaulchurch.com 

 
HS EVENTO INAUGURAL DA JUVENTUDE: 

GUERRA DAS CORES 
ATENÇÃO ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 

JUNTE-SE A UMA NOITE DE 
COMPETIÇÃO, FÉ E DIVERSÃO 

Domingo, 19 de agosto 
Imediatamente após a missa das 5:30pm 

ONDE: Pavilhão 
RSVP: Stephen Watkins - swatkins@stpaulchurch.com 
PARA MAIS INFORMAÇÕES, PEGUE UM FLYER NA 

MESA DO MINISTÉRIO DA JUVENTUDE 
NO HALL DE ENTRADA DA IGREJA 



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 


