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A Solenidade do Natal de Nosso Senhor        Domingo, 24 de Dezembro de 2017 

M 
eus queridos amigos, 

Para Nós Nasce uma Criança!!Para Nós Nasce uma Criança!!Para Nós Nasce uma Criança!!Para Nós Nasce uma Criança!!    

Este fim de semana celebramos o mistério central da nossa fé... o nascimento do nosso Salvador Jesus 
Cristo. Celebramos o amor de Deus, um Deus que escolheu humilhar-se e tornar-se totalmente humano para que 
possamos nos tornar um com ele no céu. A missão do Seu Filho era nos revelar o amor e a misericórdia do nosso Pai 
celestial e resgatar-nos dos laços do pecado e da morte através da sua paixão, morte e ressurreição. Em troca, Deus 
só nos pede que amemos o Senhor com todos os nossos corações e almas e compartilhar o seu amor e misericórdia 
com os necessitados. Quão grande é o nosso Deus! 
 
O milagre do Natal não é apenas um evento extraordinário que ocorreu há cerca de 2.000 anos, mas a presença de 
Cristo em todos os dias de nossas vidas. 
O fato é que o milagre do Natal é que Jesus ainda está aqui entre nós, agora mesmo. Para aqueles que têm a 
coragem de ouvir, Ele sussurra para nós durante todo o dia no riso das crianças e no farfalhar do vento. Para 
aqueles de nós que têm olhos para ver, ele aparece-nos como um bebê nos braços de sua mãe, o rosto dos pobres, 
idosos, e dos que se sentem acabados, e beleza de um pôr do sol. Para aqueles que têm corações abertos ao amor, 
podemos sentir sua presença no abraço de nossos entes queridos e no silêncio da noite. E para aqueles de nós 
abençoados com a fé católica, ele fala diretamente para nós através de sua palavra sagrada e nutre-nos com seu 
corpo sagrado e sangue a cada vez que chegamos à missa. Ele é verdadeiramente Emanuel... Deus conosco. 
 
Como podemos nos tornar mais atentos à presença de Cristo ao longo de nosso dia? 1) Reze pela graça todas as 
manhãs. 2) Procure-o e ouça-O durante todo o dia com um coração aberto. Lembre-se, em nossa vida espiritual, não 
existem coincidências, só Deus-cidências. Estejam especialmente atentos à sua presença nos jovens, nos idosos, nos 
pobres, nos doentes, nos enfermos, nos que sofrem, nos necessitados. 3) Leia um pouco da Bíblia todos os dias e 4) 
Certifique-se de vir para a missa e adoração eucarística o máximo que puder. Ao longo da época de Natal, estamos 
oferecendo adoração eucarística quartas e quintas-feiras das 8am às 9pm, e às sextas-feiras das 8am às 8am de 
sábado. Venha e O adore! 5) Vá se confessar. O sacramento da reconciliação é oferecido às 11:30am de segunda a 
sexta-feira e às 10am e às 4pm aos sábados. 6) Faça pelo menos um ato de misericórdia para ajudar o próximo a 
cada dia. 7) Faça um exame de consciência todas as noites e reze para que a graça de fazer melhor no dia seguinte! 
Deus está verdadeiramente conosco! 
 
Meus amigos, em nome dos sacerdotes, diáconos, religiosos, funcionários e fiéis voluntários da Igreja Católica de St. 
Paul e Pré-escola, eu gostaria de desejar a você e seus entes queridos um Natal mais bonito de todos e Feliz Ano 
Novo... cheio de paz e alegria só Cristo dar! Deus está conosco! 

Feliz Natal! 
 
 
 
 
Pe. Bill Swengros, Pároco  

Feliz Natal 

& 

Um abençoado Ano Novo! 



 
 
 
 
 
 
 
 

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 
r e p r e s e n t a n t e s  d a 
comunidade. Por favor, entre 
em contato conosco.     

Brazilians@StPaulChurch.com 

 

 

Festa dos Inocentes 
Quinta-feira, 28 de dezembro 

Nós teremos uma Missa Especial   
na quinta-feira, 28 de dezembro às 7pm 

para quem perdeu um filho, ou por aborto espontâneo ou não, por acidente, 
ou por causas naturais.  Se você, ou alguém que você conhece, lamenta a 
perda de uma criança, por favor, junte-se a nós às 7pm.  Recepção com 
refrescos leves em seguida. 
 
Festa da Santa Família        domingo, 31 de dezembro 
 Hoje damos graças a Deus pelo dom de nossas famílias. Nós vamos oferecer 
uma bênção especial sobre nossas famílias em cada Missa. 
  
Véspera de Ano Novo            domingo, 31 de dezembro 
1 de Janeiro é a Solenidade de Maria, Mãe de Deus, bem como o Dia de Ano 
Novo e Dia Mundial de Oração pela Paz. A Missa de Vigília será às 17:30hs em 
Inglês e 19:30 em Português. Às 22:30hs, vamos observar uma hora Santa de 
Adoração Eucarística antes da Missa às 23:30 horas. 
 
O Poder da oração            quinta-feira, 4 de janeiro 
Nesta noite, o Padre Bob irá oferecer a última das séries de palestras dadas 
pelos nossos párocos de oração. A partir das 19:00hs, o Padre Bob falará sobre 
"O Poder da Oração" na nossa capela, no contexto da Adoração Eucarística. 
Por favor, traga um amigo! 
 

 
Solenidade de Maria Mãe de Deus 
 Segunda-feira, 1° de janeiro de 2018 
 às 9am, 12:30pm, às 5pmhs e às 7:30pm (Missa Bilíngüe) 
 Domingo, 31 de dezembro de 2017 
11pm Missa da Vigília  

 
 
O Escritório de Formação de Fé está procurando imediatamente um artista 
que gostaria de nos ajudar com idéias de Murais decorativos para nosso 
berçário da igreja. O tema será "Arca de Noé". O artista selecionado deverá 
não somente submeter a ideia para a aprovação de um comitê, mas também 
poder pintá-la na parede no berçário. Se você é um artista e gostaria de 
apresentar o seu trabalho entre em contato com  Carmen Cayon em 
ccayon@stpaulchurch.com para mais detalhes. 
 

     
Você está curioso para saber sobre a 
fé Católica ou você já pensou em se 

tornar um Católico? 
  

 O Rito de Iniciação Cristã para Adultos 
(RCIA) é um programa feito para você. 

  
Os adultos de todas as tradições da fé, 
ou com nenhum fundo religioso , são 
bem-vindos a participarem do nosso 
programa da instrução, projetado 
especialmente para as pessoas com 

agenda ocupada. 
  

Participe da nossa próxima sessão de 
inquérito na 
  

Terça 9 de janeiro, 2018 
 (segunda terça-feira do mês) 
 19:00hs no Centro Paroquial 

 (oferecido em inglês e espanhol) 
  

Contate o Diacono Carlos Celaya 
CCelaya@StPaulChurch.com ou Maria 
Costa em MCosta@StPaulChurch.com. 

Bem-vindo nosso Senhor Jesus! 



 

Novena ao Santo Niño (Menino Jesus)           sexta-feira, 12-20  de janeiro 

Todas as noites celebraremos a Novena a partir das 19:00hs. A Santa Missa começará às 7:30 
PM em homenagem ao Menino Jesus seguido por uma recepção com deliciosa cozinha 
filipina.  Todos são bem-vindos! 
  

 

Vigília ao Menino Jesus                        sábado, 20 de janeiro 

Os eventos da noite serão: 17:30hs missa de Vigília, 19:00hs Novena ao Menino Jesus, 19:30hs 
Missa em Inglês na Igreja e em Português no Centro Paroquial.  Depois, haverá uma procissão 
formal de luz do Rosário ao longo do nosso Caminho da Paz. 
  

 

Festa do Menino Jesus          domingo, 21 de janeiro 

Neste dia, companheiros Cristãos virão de todo o mundo para se 
juntarem a nós para homenagear o Filho Santo. As Missas sestão 
7:30hs, 9:00hs, 10:45hs, 12:45, e 2:00 em Espanhol. A Missa de 
Santo Niño(Menino Jesus) será às 16:30hs.  Será Seguido pelo 
Sinulog no Centro da Família. Nota, não haverá a Missa das 
17:30hs nesse dia. 

 Convite para todas as crianças de St Paul!  
Gostaríamos de convidar as crianças da paróquia para participar 

de um concurso especial para homenagear a Santa Criança 

Jesus. Envie o seu desenho, poema ou carta ao Santo Niño – a 

Santa Criança. Aceitamos inscrições do K à 12ª série, até o dia 6 de 

janeiro de 2018. 
A arte vencedora será exibida em nosso site, boletim, monitores 

de TV e em nossa Igreja e receberá um prêmio. Famílias, vamos 

incentivar a devoção à Santa Criança em todos os corações de 

nossos filhos. Entregue sua arte no Escritório Paroquial ou via e-

mail para filipino@StPaulChurch.com 
Viva Santo Niño! 

Ancorado a Jesus 
Palestrante convidado: Gus Lloyd 

Retiro para Jovens Adultos 
Reserve a data 

Sábado 13 de janeiro de 2018 
das 9am às 6:30pm  

RSVP www.StPauChurch.com 
 
 
 

 

Acampamento de Verão Covecrest 

Reserve seu lugar agora! 

23-28 de Julho de 2018 
Os alunos do Ensino Médio e os novatos podem 

participar. Para reservar sua vaga você deve pagar 

$100 depósito e preencher o formulário de reserva 

de lugar que está disponível no escritório YM. 

Email: agarcia@stpaulchurch.com 

 

 

 

 

 

 

 

Open House da Pré-Escola 

Terça-feira, 30 de janeiro das 9am às 11am 

Ou  Quarta-feira, 31 de janeiro 

Das 9am às 11am e uma sessão às 5pm 

CONCURSO  



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!  


