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Domingo, 28 de Julho de 2019

Meus queridos amigos,
Primeiro de tudo, por favor, junte-se a mim para agradecer Michael Maloney por seu serviço
como nosso gerente de paróquia nestes últimos cinco anos. Ele tem sido uma bênção para a
nossa paróquia e uma ajuda incrível para mim, pessoalmente, tanto como meu “braço
direito" como meu querido amigo. Vamos oferecer uma oração por ele e sua família quando
ele começa este novo capítulo de sua vida.
Ao mesmo tempo, oferecemos uma oração para o paroquiano de longa data Brian Smith ao
iniciar seu serviço como nosso novo gerente de paróquia. Eu conheço Brian há quase trinta
anos. Ele serviu em vários ministérios e é conhecido por sua atitude confiante,
profissionalismo e fé permanente. Estou aguardando ansioso para servir ao Senhor ao seu
lado. Por favor, mantenha ele e toda a nossa família paroquial em oração durante este
período de transição.
Com o Padre George saindo para o ministério hospitalar e a Irmã Betz se aposentando,
precisamos de ajuda para atender às crescentes necessidades pastorais. Eu não sei sobre você,
mas eu estive orando fervorosamente! Para esse fim, fui recentemente informado de que dois
padres carmelitas podem vir em breve para servir na St Paul ... não seria maravilhoso! Nós
também podemos ter um diácono adicional! Deus certamente está abençoando nossa paróquia!
O evangelho de hoje é tudo sobre oração. A oração é uma conversa com Deus ... uma
partilha de corações. Deus sempre ouve nossas orações. Dito isto, Deus não é um gênio. Ele
é nosso Pai amoroso e, como todos os pais, Sua resposta pode nem sempre ser sim e às
vezes nos chama a ter confiança e paciência. Ele sempre sabe o que é melhor para nós,
mesmo se não o fizermos. Compartilhe suas esperanças e sonhos, medos e preocupações
com Ele. Ouça a Sua voz calma. E esteja atento à sua resposta! Você não ficará desapontado!
Eu sei que eu não estou !
Que Deus abençoe você e seus entes queridos!

Pe. Bill Swengros
Pastor

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

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

NOSSA SENHORA DA BOA SAÚDE
MISSA DA CIDADANIA E RECEPÇĀO
A Igreja Católica St. Paul e a Comunidade Indiana gostariam de homenagear todos os
recentes cidadãos dos Estados Unidos e suas famílias durante a tradicional Novena e Missa
em honra a Nossa Senhora da Boa Saúde, na Terceira Sexta -Feira, dia 16 de agosto. A novena iniciará as 19:00 e a missa às 19:30. Uma recepção será realizada após a missa no Centro
da Família.
Se você obteve recentemente sua cidadania nos Estados Unidos e gostaria de participar da
missa e da recepção , visite o site de St. Paul em: www.stpaulchurch.com e clique no link na
primeira página para fazer sua reserva para este evento (RSPV). Para mais informações, entre
em contato com Laurie em lerickson@stpaulchurch.com.

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

Declaração sobre a crise da imigração nos EUA
Caros irmãos e irmãs em Cristo,
A Igreja Católica reconhece o direito das nações soberanas de controlar suas fronteiras e nossa Igreja também ensina que
os direitos humanos básicos de cada pessoa nunca devem ser violados. É por isso que as imagens que vimos e as
histórias que ouvimos recentemente sobre os imigrantes que chegam ao nosso país nos chocam e nos entristecem. Deve
haver uma maneira melhor e mais humana de cuidar dos migrantes que buscam refúgio em nossa nação.
Um ano atrás, escrevi sobre a crise na fronteira em um editorial que apareceu no Tampa Bay Times. O que eu disse
então, ainda é verdade hoje: “As famílias estão sendo traumatizadas em nome da segurança das fronteiras, servindo de
peões em um jogo político sem humanidade e compaixão. O país que eles acreditavam que iria protegê-los separou sua
família e os deixou em uma posição mais perigosa do que antes ”.
Se você é um imigrante que vive com medo, independentemente do seu status legal, quero que você saiba que eu sou
solidário com você. Você é minha família em Cristo. Você é meu vizinho que Jesus me mandou amar na história do
Bom Samaritano. Todas as pessoas, independentemente do seu país de origem ou condição legal, são feitas à imagem de
Deus e devem ser tratadas com dignidade e respeito. Relatórios recentes de superlotaçāo e insalubridade são terríveis e
inaceitáveis para qualquer pessoa na custódia dos EUA, mas particularmente para as crianças, que são excepcionalmente
vulneráveis. Tais condições não podem ser usadas como ferramentas de dissuasão. Podemos e devemos permanecer
como um país que oferece refúgio a crianças e famílias que fogem da violência, perseguição e pobreza aguda.
O Papa Francisco disse recentemente: “A chave da vida cristã está na capacidade de mostrar compaixão”. Esse chamado
para ser compassivo é tão relevante para nós, quando testemunhamos a trágica crise de imigração que se desenrola em
nossa fronteira sul. Somos chamados a agir com compaixão e coragem. Nossos ensinamentos sociais há muito
proclamam a dignidade da pessoa humana e nos chamam para uma solidariedade especial com os mais vulneráveis. É
nosso dever sagrado proteger e dar voz aos indefesos - os não-nascidos, os idosos, os deficientes, os presos, os
imigrantes e os refugiados.
Oremos por aqueles que estão em uma jornada para viver em liberdade e paz, sem medo da violência, perseguição ou
fome. Vamos chamar nossos representantes eleitos para ir além da postura política e trabalhar juntos em uma reforma
abrangente de imigração que respeite o devido processo. Devem ser tomadas medidas para manter as famílias unidas no
ambiente menos restritivo possível. O Congresso deve agir rapidamente para proteger a dignidade e os direitos humanos
básicos de homens, mulheres e crianças que sofreram tanto. A Administração, da mesma forma, não deve tentar forçar
os legisladores através de ameaças de ações de repressão (incursões). Tais ações fazem pouco ou nada para proteger a
sociedade americana e, ao contrário, causam medo no coração de pessoas sem documentos e desestabilizam famílias e
comunidades. Os procedimentos de execução arbitrários e desumanos exacerbam uma crise humanitária e estão abaixo
da dignidade de nossa nação.
Como nação, devemos escolher trabalhar juntos para promulgar apenas leis que reformarão um sistema falido e
protegerão os vulneráveis.
Sinceramente seu em Cristo,

O Reverendíssimo Gregory Parkes
Bispo de St Petersburg

REGISTRO DE FORMAÇÃO DA FÉ
(Catequese)
Após as missas de 27 a 28 de Julho
Sala de oração da St. Paul ( Prayer Room)
Quem deve se registrar? Toda criança freqüentando
uma escola pública. Nós também incentivamos os
que estudam em casa a se registrarem para que
possamos ajudá-lo com os materiais.
Formaçāo da Fé (Catequese) - aulas para 2019 2020 - iniciará durante a semana do dia 18 de
Agosto à 22 de Agosto de 2019

Venha juntar-se a diversão!
.

O Grupo da Juventude da Igreja Católica de St. Paul
se reunirá no domingo 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

Oração pela Proteção aos Furacões: Nosso Pai
Celestial, por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, nos poupa durante toda a temporada de
furacões e de todo o mal. Proteja a nós e nossos lares de
todos os desastres da natureza. Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro se apressa em nos ajudar. Nós pedimos
isso através de Cristo, nosso Senhor. Amém.

Unidade de Suprimentos Escolares
Fim de semana de 3 e 4 de Agosto
Oportunidade de trabalho para contador da
paróquia / guarda-livros
Igreja Católica de St Paul
O Contador/Guarda-livros Paroquial é responsável pela
preparação, gestão e manutenção dos dados financeiros e
registros pessoais da paróquia. Os deveres incluem a
preparação de todos os relatórios financeiros para
reuniões mensais do Conselho de Finanças e do
Escritório de Finanças da Diocese de St Petersburg. O
Contador/Guarda-livros Paroquial deve ser capaz de
trabalhar cooperativamente em um ambiente de equipe
com clérigos, funcionários e voluntários.
O contador da paróquia deve:

Missa em honra ao Menino Jesus Primeira Sexta-Feira

SANTO NIÑO

Sexta-Feira, 02 de Agosto
19:00 Novena
19:30 Missa
Recepçāo no Centro da Família após a missa

Um convite a todos os homens da
paróquia da St Paul para fortalecer a sua
fé ao lado de outros homens católicos!
Venha juntar-se a nós a cada primeiro Sábado do
mês para rezar, desfrutar de um café da manhã e
crescer juntos espiritualmente. Vamos refletir sobre
o Evangelho do Domingo, um livro espiritual cristão
ou assistir a um filme cristão, e então ter uma
discussão aberta.
Nosso próximo café da manhã de oração para os
homens acontecerá no Sábado, dia 3 de Agosto às
9:00 no Centro da Família (Seção 1). Para mais
informações, contate Richard Hosein em (941) 9932619 ou envie um email para: mens-prayerbreakfast@stpaulchurch.com.

· Ter boas habilidades de comunicação escrita e oral
· Ter experiência e habilidades com folha de pagamento,
contas a pagar e contabilidade geral e proficiente com as
versões atuais dos produtos de software Microsoft Office
(especialmente Excel, Word e Office 365)
· Ser capaz de trabalhar de forma independente, sem
supervisão.
· Manter a confidencialidade em todas as áreas de
responsabilidades
· Ser receptivo aos pedidos do Padre, Gerente Paroquial
e Conselho Financeiro
O contador da paróquia deve ser visto como um guardalivros completo com contabilidade e histórico contábil,
devido aos requisitos de impostos e folha de pagamento.
Diploma do ensino médio exigido. ( Formaçāo acadêmica
de 2 anos ou Bacharel em contabilidade preferencial).
Deve passar por uma triagem de segundo plano do FBI
de nível II e completar o treinamento on-line de
segurança do trabalho.
Os candidatos podem enviar uma carta de apresentação
juntamente com currículo para Brian Smith, gerente
paroquial em: bsmith@stpaulchurch.com até 31 de
julho de 2019.

"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".

Reflita seus modos!! Você poderia imaginar ser convidado para jantar na Casa Branca e
sair imediatamente enquanto mastigava a comida? Que escândalo seria! No entanto, isso é
exatamente o que tantas pessoas estão fazendo todos os domingos. Eles saem logo após
receberem o Corpo e Sangue de Cristo! Para alguns, ainda está em sua boca !! Que
escândalo! Podemos certamente entender que alguns podem ter uma emergência pessoal
para atender, mas para a maioria não é o caso. Se a missa dura 45 minutos ou 90 minutos,
as mesmas pessoas saem cedo. Por quê? Nosso palpite é que eles simplesmente não querem
gastar mais dez minutos em seu carro esperando para sair do estacionamento da igreja. E
para pensar, Jesus sofreu e morreu por nós e alguns não podem dar a Ele dez minutos
extras. No dia do julgamento, o que o Senhor dirá àqueles que não puderam esperar uma
hora com Ele?

“Shalom” Missa de Cura
com o Rev. Roy Palatty, CMI, Diretor
Espiritual, Shalom Media

Sexta-feira, 9 de agosto
18h30
Padre Roy nasceu na Índia e é sacerdote da
Congregação das Carmelitas de Maria
Imaculada. Ele ganhou seu Ph.D. em
Filosofia da Universidade Católica de
Leuven, na Bélgica. Padre Roy é professor
de Filosofia na University Cristo em
Bangalore, Índia, desde 2008. Suas
primeiras colaborações com Shalom foram
através de artigos para o jornal Sunday
Shalom e a revista Shalom Times. Desde
2014, ele atua como diretor espiritual da
Shalom Media, servindo diretamente ao
ministério nos Estados Unidos da América,
Canadá, Austrália, Reino Unido, Irlanda,
Áustria e Cingapura. O padre Roy tem um
grande interesse pelos assuntos da Igreja
universal. Sua paixão por ajudar a Igreja
usando a mídia é um chamado especial e
seu papel como Diretor Espiritual do
ministério leva a Shalom Media em novas
direções para seu serviço. Padre Roy é um
orador talentoso e é um pregador por
demanda em todo o mundo, liderando
vários retiros de língua malaia e inglês para
sacerdotes, religiosos e fiéis leigos.

Pergunta do Cesto (Ask it Basket): “O

que está envolvido com a indulgência
da Divina Misericórdia, o que é isso?
O que dá direito? A quem posso
aplicar essa indulgência? Boa pergunta!
Jesus prometeu a Santa Faustina que no
Domingo da Divina Misericórdia, as
comportas da misericórdia de Deus seriam
abertas. Em 2000, São João Paulo II
decretou que no Domingo da Divina
Misericórdia, uma indulgência plenária seria
concedida àqueles que: 1) se confessassem e
estivessem livres de qualquer apego ao
pecado (dentro de 20 dias antes ou depois
da festa), 2) recebeu a Santa Comunhão (de
preferência naquele dia), 3) rezou pelas
intenções do Santo Padre, e 4) no Domingo
da Divina Misericórdia, participou das
devoções em honra da Divina Misericórdia
ou que, diante do Senhor Eucarístico, rezem
a oração do Senhor, Credo, e ore ao
misericordioso Senhor Jesus. O que é uma
indulgência plenária? Basicamente, isso
significa que se você cumprir estas
condições, pelos méritos de nosso Senhor
Jesus Cristo, você obterá a remissão
completa da punição temporal devido aos
pecados perdoados sacramentalmente. É
como se você fosse apenas batizado e, se
morresse, iria imediatamente para o céu.
Uma indulgência plenária pode ser aplicada
a você ou a alguém que morreu. Eu espero
que isso ajude! (Se você tiver uma pergunta
para o Ask It Basket, entre em contato com
frbill@stpaulchurch.com).

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, a partir das 19 horas, com
um rosário em comemoração ao Santo Niño e ao Sagrado Coração de Jesus. Nós também
oferecemos a Adoração Eucarística após a Missa das 7h30 até a missa do sábado, às 8h30. Por
favor, venha e traga um amigo!

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

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

