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Domingo, 28 de Outubro de 2018

Meus queridos amigos,
No início do mês, eu organizei duas “Sessões de Conversa Aberta” com os paroquianos. Aqueles que participaram me
encorajaram a falar mais sobre como a igreja reagiu à crise dos abusos sexuais, então aqui vou eu... No dia 17 de outubro,
ouvi que a diocese estava sujeita a uma ação judicial alegando abuso sexual de um menor por Robert Huneke. Em 1979, este
ex-padre foi transferido da Diocese de Rockville Centre para a nossa diocese com uma carta de recomendação de seu bispo.
Em 1982, ele foi removido do ministério depois de uma alegação de que ele havia abusado de uma criança anteriormente.
Naquela época, não havia reclamações relacionadas ao seu ministério em nossa diocese. Após 36 anos ... em julho deste ano,
a diocese recebeu uma denúncia sobre esse mesmo padre. O indivíduo foi encaminhado ao nosso Coordenador de
Assistência à Vítima e foi aconselhado a relatar o incidente à aplicação da lei. A diocese informou o procurador do estado da
alegação. A diocese respeita o direito da vítima de litigar e rezamos e defendemos todas as vítimas de abuso sexual.
O que isso quer dizer? Isso comprova que nossa diocese tem feito as coisas de acordo com as melhores práticas da época. O
padre foi entrevistado, cartas de recomendação garantidas e ele foi designado ao ministério. Quando uma alegação foi feita,
foi iniciada uma investigação que levou o padre a retornar a Nova York para enfrentar as acusações. Deve-se notar que tanto
o padre quanto os bispos envolvidos morreram, portanto não podem apresentar seu lado dos fatos.
O que é diferente hoje? Verificações de triagem com impressão digital, treinamento de ambiente seguro e cartas de
recomendação muito específicas agora são necessárias. Quando uma alegação é feita, o indivíduo é incentivado a falar com o
nosso Coordenador de Assistência à Vítima e entrar em contato com os orgãos responsaveis para a aplicação da lei se achar
que um crime foi cometido. Se a alegação for confiável, contatamos os funcionários do estado e o padre é afastado do
serviço até que a alegação seja liberada. Se as alegações forem confirmadas, a paróquia é informada. Deve-se notar que
algumas violações da Carta de Dallas de 2002 não são crimes civis. Elas são julgados de acordo com a lei canônica. Além
disso, um Conselho de Revisão leigo avalia todas as alegações relatadas. Nossa diocese é auditada anualmente e novamente, a
cada três anos, por um auditor independente no local. Por último, mas não menos importante, as ofensas contra menores são
julgadas civilmente nos Estados Unidos, assim como pelo Vaticano em Roma.
O que podemos aprender com isso? Na minha opinião, a nossa diocese continua a fazer todo o possível para resolver este
problema de acordo com as melhores práticas do nosso tempo. Historicamente, um dos nossos maiores desafios tem sido os
bispos que transferiram seus padres “problemáticos” para nós. Embora a Carta de Dallas tenha aliviado muito disso, mais
precisa ser feito. Esse é o tema da reunião da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos em novembro e das
reuniões do Santo Padre em fevereiro. Vamos continuar orando por cura e renovação dentro da nossa Igreja!
Em uma nota melhor, esta quinta-feira é o Dia de Todos os Santos ... um dia sagrado de obrigação. Teremos a missa especial
das crianças as 17:30 no Halloween (vestidas como seu Santo favorito!) e às 7h30 da manhã, 12h15, 17h30 e 19h30
(Trilíngue) na quinta-feira, 1 de novembro. Sexta-feira, 2 de novembro, é o Dia de Finados e as missas serão às 7h30 da
manhã, 12h15 e 19h30. A missa das 19h30 começará com um rosário às 19h em nosso belo santuário do Santo Niño, seguido
de uma procissão de velas em nossa igreja. Durante a missa, vamos orar por todos os nossos amados mortos. A liturgia será
trilíngue ao nos unirmos como paróquia em oração por aqueles que estão sofrendo a perda de um ente querido.
Lembrando também o nosso piquenique paroquial que será no sábado, 3 de novembro, das 11:00 às 15:00. Haverá muita
comida deliciosa, música e diversão para os jovens e jovens de coração! Venha com toda a família para um dia maravilhoso!
Juntos, vamos viver corajosamente o Evangelho!

Pe. Bill Swengros, Pároco

Dia de Todos os Santos: Dia Santo de Obrigação

Esta quinta-feira, 1º de novembro, é a Solenidade de
Todos os Santos e é observado como um Dia Santo de
Obrigação. Os católicos são obrigados a participar,
tornando este dia especial e santo, participando da missa
em honra dos santos.

Igreja Católica St. Paul O Piquenique
Anual da Família será realizado Sábado,
3 de novembro 11:00 - 15:00.

Hambúrgueres, cachorros quentes e frango
serão fornecidos. Pipoca e Snow Cones
estarão disponíveis. Música e jogos para todas
as idades! Venha se divertir!

Total Consagração a Jesus Através de Nossa
Senhora
Nosso calendário de missas é o seguinte:
Quarta: 17h30 (Vigília)
Quinta: 7:30, 12:15, 17:30 e 19:30 (Trilíngue)
A oração abaixo pode ser usada por sua família em casa
para estender a alegria de celebrar este mistério de fé:
Deus nosso Pai, fonte de toda a santidade, o trabalho de suas mãos é
manifestado em seus santos, a beleza de sua verdade é refletida na fé
deles. Que nós, que aspiramos ter parte em suas alegrias, sejamos
cheios do Espírito que abençoou suas vidas, de modo que,
compartilhando sua fé na terra, possamos também conhecer a paz
deles em seu reino. Conceda isto através de Cristo, nosso Senhor.
Amém.
Que um dia possamos ser considerados também Santos!

Celebração de Todos os Santos com as Crianças!

Missa da Vigília de Todos os Santos. Quarta-feira, dia 31
de Outubro as 17:30. Vista seu filho como seu santo
favorito para fazer parte da procissão.

Dia de Finados

Sexta-feira é dia de Finados. Embora não seja um Dia
Santo de Obrigação, é um dia muito importante para nós,
quando nos lembramos de todos os nossos amados
falecidos que ainda não foram declarados santos pela Igreja.
Celebraremos a missa às 7h30 da manhã, às 12h15 e
teremos uma missa especial às 19h30, comecando com uma
procissão de terço e velas às 19 horas da noite. Por favor,
traga um amigo.

Dê o presente da vida!

O próximo evento de doação de sangue, em nosso campus,
será realizado no domingo, dia 18 de novembro, das 8h às
13h no estacionamento da St. Paul Catholic Church.

Política Diocesana de Animais: A fim de garantir a
segurança de todos os nossos paroquianos, bem como de
seus animais de estimação, é proibido ter animais em
propriedades diocesanas que não animais guias. Obrigado
por sua cooperação e compreensão.

No domingo, 4 de novembro, iniciamos nossos 33 dias de
preparação para a consagração total a nosso Senhor Jesus
Cristo por meio de nossa Mãe Santíssima, de acordo com
St. Louis de Montfort. A devoção está prontamente
disponível em inglês, espanhol e português. Existem muitos
formatos publicados. Nós usaremos aquele que começa no
dia com uma leitura de Mateus 5: 1-19. A consagração terá
lugar na Vigília da Festa da Imaculada Conceição (7 de
dezembro, começando com o rosário às 19 horas). Vamos
celebrá-la com uma missa à luz de velas em nosso belo
santuário do Santo Nino (se o tempo permitir). Para mais
informações, entre em contato com Elizabeth Hays pelo
e-mail ehays@stpaulchurch.com ou pelo telefone
(813) 961-3023.

JUNTE-SE AO COMBATE À FOME NO MUNDO em
18 de novembro: O Dia Mundial dos Pobres
EVENTO MÃOS DA ST. PAUL AJUDANDO A
EMBALAR REFEIÇÕES!
Este é o nosso esforço paroquial para ajudar a alimentar
nossos vizinhos famintos no exterior e ajudar a reduzir a
pobreza no mundo! Este evento é uma parceria que
conecta a St. Paul com os Serviços Católicos de Ajuda e
Contra a Fome. No ano passado, compramos e
empacotamos refeições enriquecidas com arroz e soja para
nossos irmãos e irmãs na África Centro-Ocidental, e este
ano planejamos embalar 10.000 refeições!
Trabalharemos das 15h às 17h no Family Center.
Para se inscrever para este evento ou para fazer uma
doação para ajudar a pagar pelas refeições, visite o
calendário de eventos no site do Catholic Relief Services:
https://helpinghands.crs.org/events/st-paul-catholicchurch/

Ore pelos Sacerdotes!

Pai Celestial, por favor, conceda a seus
servos fiéis a graça e a força para cumprir
sua missão pela Igreja todos os dias.
Mantenha nossos sacerdotes perto de você
e continue a inspirá-los a servir os outros
em seu santo nome. Por favor, ajudem a
inspirar os homens que são chamados a uma vocação
sacerdotal para responder ao seu chamado e participar da
plenitude que você planejou para eles. Amém.

30o DOMINGO DO TEMPO COMUM
LITURGIA da PALAVRA
Uma leitura de o livro do Profeta
Sofonias 3:14-18
Canta, filha de Sião,
exulta Israel;
alegra-te e regozija-te de todo o teu
coração, filha de Jerusalém.
Jeová tem tirado os teus juízos,
tem lançado fora o teu inimigo;
o Rei de Israel, isto é, Jeová, está no
meio de ti;
não temerás daqui em diante mal
algum.
Naquele dia, se dirá a Jerusalém:
Não tenhas medo;
não se enfraqueçam as tuas mãos, ó
Sião
Jeová teu Deus está no meio de ti; o
poderoso que salvará,
se regozijará em ti com alegria,
descansará no seu amor, exultará
sobre ti com júbilo.

Congregarei os que em tristeza
suspiram pela assembleia solene,
os quais te pertenciam e para quem
era um opróbrio o peso que estava
sobre ti.
A palavra do Senhor.

Uma leitura de a carta de São
Paulo aos Efésios 2: 19-22
Irmáos: Assim, pois, não sois
mais estrangeiros e peregrinos; antes,
sois concidadãos dos santos
e membros da família de
Deus,edificados sobre o fundamento
dos apóstolos e profetas, sendo a
principal pedra angular o próprio
Cristo Jesus.no qual cada edifício,
bem conjuntado, cresce para ser um
templo santo no Senhor,no qual
também vós sois edificados para uma
habitação de Deus no Espírito.

Brazilians@StPaulChurch.com

Naqueles dias, retirou-se para o
monte a orar e passou a noite orando
a
Deus.
Depois
de
amanhecer, chamou seus discípulos e
escolheu doze dentre eles, aos quais
deu também o nome de apóstolos, a
saber: Simão, a quem deu ainda o
nome de Pedro, e André, seu irmão;
Tiago e João; Filipe e
Bartolomeu; Mateus e Tomé; Tiago,
filho de Alfeu, e Simão, chamado
zelote; Judas, filho de Tiago, e Judas
Iscariotes, que se tornou traidor.
O Gosple do Senhor.

A palavra do Senhor.

Datas importantes da
Formação da Fé

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.

Uma leitura do Evangelho de
Lucas 6:12-16

28 de Outubro: domingo do
Sacerdócio
31 de Outubro: a Missa da Vigília de
Todos os Santos às 17h30
10 de Novembro: Celebração da
Primeira Reconciliação para as
crianças que se preparam para a
Primeira Comunhão em 10 de maio
na Igreja
10 a 11 de Novembro: Inscrição para
Candidatos à Confirmação em todas
as Missas
12 de Novembro: Não há aulas em
homenagem ao Dia dos Veteranos
13 de Novembro: Ensaio para a
encenação do Dia de Ação de Graças
para as crianças na Formação de Fé
18:00 na Igreja
1 de Dezembro: Retiro de
Adolescentes do RCIA 10:00 - 16:00

Ambiente Seguro
O abuso infantil é uma realidade
trágica que pode ser evitada. Como?
1. Converse com seus filhos sobre
o que é permitido ou não. Ensinelhes que não há problema em dizer “NÃO”, fugir e procurar ajuda.
2. Ajude seus filhos a fazerem
uma lista das pessoas que podem
pedir ajuda caso tenham 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, entre em contato
com nosso escritório de formação
de fé no telefone (813) 961-3023.

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 813857-1995 para maiores informações.

