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29O DOMINGO DO TEMP COMUM                             17-10-2021 

Meus queridos amigos, 
 
Uma das imagens favoritas da minha mãe é o 
Trono da Misericórdia. Geralmente é descrito 
como uma imagem da Santíssima Trindade: 
Deus o Pai segurando Seu 
Filho crucificado em Seu colo 
com o Espírito Santo 
descendo sobre ele. O Trono 
da Misericórdia é o Trono de 
nosso Deus Triúno, diante do 
q u a l  o s  p e c a d o r e s 
arrependidos devem se 
aproximar para receber 
misericórdia e perdão. Na 
segunda leitura de hoje, o autor de Hebreus 
nos chama a "aproximar-nos com confiança do 
trono da graça para receber misericórdia e 
encontrar graça para ajuda oportuna" (Hb 4:16, 
cf Rom 3:25). 
 
Esta é uma parte importante da devoção a El 
Señor de los Milagros ou Nosso Senhor dos 
Milagres. Embora seja popularmente celebrado 
em Lima, Peru, tem muito a oferecer a todos 
nós.  Os peruanos relembram o milagre de 20 
de outubro de 1687. Um terremoto devastador 
destruiu totalmente a cidade de Lima, exceto 
por uma parede na qual estava pendurada a 
pintura da crucificação de Jesus, El Señor de 
los Milagros. Por causa desse milagre, uma 
réplica da pintura foi feita e processada pelas 
ruas de Lima, no Peru. Essa tradição continua 
até hoje. 
 
A espiritualidade é muito profunda. 
Reconhece que os pecados da humanidade, 
tanto pessoais como sociais, clamam por 
justiça. Em retidão, todos nós merecemos a 
morte devido aos nossos próprios pecados, 
bem como os pecados do mundo: aborto, 
guerra, assassinato, abuso infantil, adultério, 
pornografia, etc ... Ousamos nos aproximar 
do Trono da Misericórdia sob a inspiração do 
Espírito Santo, e com Cristo o Senhor 
Crucificado como nosso Sumo Sacerdote e 
intercessor, ao nosso Pai Celestial por 
misericórdia e perdão - por nós e pelos 
pecados do mundo inteiro. 

 
 
Na Missa das 14h de hoje (em espanhol), 
iremos homenagear El Señor de los Milagros 
de uma maneira especial. Eu encorajo você a 
se juntar a nós. Se você não puder, pelo 
menos ofereça um rosário ou uma grinalda da 
Divina Misericórdia ... "em expiação por 
nossos pecados e pelos do mundo inteiro." 
 
Também o encorajo a aproximar-se do 
Trono da Misericórdia no Sacramento da 
Reconciliação. Este Sacramento do Perdão é 
um encontro pessoal com nosso Senhor 
Misericordioso, enquanto confessamos 
nossos pecados, reconhecendo nossas faltas 
e falhas e aceitando penitência para nos 
ajudar a corrigir nossas vidas, para que 
possamos verdadeiramente nos reconciliar 
com Deus. O ideal é que todos nós nos 
valamos desse bálsamo curativo pelo menos 
uma vez por mês. Isso não apenas nos 
libertará do pecado e nos restaurará à nossa 
pureza batismal, mas nos dará a graça de que 
precisamos para fazer melhor e conformar 
nossa vida mais fielmente à vontade de Deus. 
 
Oferecemos este Sacramento de segunda a 
sexta-feira das 11h00 ao meio-dia e aos 
sábados às 10h00 e às 16h00. Você também 
pode marcar uma hora para a confissão se 
esses horários não forem convenientes. 
Estamos aqui por você! 
 
Aproximemo-nos do Trono de Deus com 
confiança amorosa em Jesus, a Misericórdia 
de Deus encarnado! 

 
 
 
 

Pe. Bill Swengros (Pastor) 
 
P. S. Por favor, mantenha nossas crianças em 
oração enquanto eles completam seus 
preparativos para a Primeira Reconciliação. 
Que eles estejam abertos à misericórdia 
amorosa de Deus! 
 

MISSAS DO FIM DE 
SEMANA 

 

Missas de Sábado 
8h30  missa 

 

Missas da Vigília do Sábado: 
17h30 

 

Missa em Português: 19:30 
 

Missas dominicais 
7h30, 9h00, 10h45, 

12h30, 17h30 
Misa en Español: 14h00 

 

MISSAS DURANTE 
A SEMANA 

 

Segunda a sexta 
7h30 e 12h15h 

 
Primeira Sexta-feira às 19h30 

Terceira Sexta-feira às 19h30 

*Quarta Sexta-feira às 19h30 

(en Español) 

Quinta sexta-feira 19:30 

 
Reconciliação (Confissão) 

Segunda a Sexta 11:00 - Meio-dia 
Sábados 10:00 - 11:00 e 16:00 - 

17:00 ou a pedido 
 

Adoração Eucarística 
Segunda-feira  
a Quinta-feira  
8h00 às 20h30 

 

24 Horas 
Sexta-feira, 8h30 às  

Sábado, 8h30 
 

 Oração matinal 
Segunda a sexta-feira às 7:00h 

Sábado 8:00h 
  

Unção dos Enfermos 
Todos os sábados do 

mês após a Missa 8:30am 
ou mediante solicitação 

 

Horário de Atendimento  
da Igreja: 

 

Segunda a sexta-feira das  
9:00h às 16:00h 

 

www.stpaulchurch.com 
 

info@stpaulchurch.com 

 

 
 
 

NOTÍCIAS ▪ FOTOS ▪ EVENTOS 
Junte-se à página da  

St. Paul no Facebook hoje! 
www.facebook.com/stpaultpa 

Crescendo juntos em Cristo! 



Dê Graças!  Por favor, junte-se a mim para agradecer a 
todos aqueles que são voluntários em nossos ministérios de 
Escotismo e American Heritage Girls. Que Deus te abençoe! 
Além disso, parabéns àqueles que compartilharam os boletins 
de suas viagens conosco. Esta semana, os recebemos da 
Geórgia, Illinois, Iowa, Nova Jersey e Flórida. Obrigado!  

MILAGRES EUCARÍSTICOS DO MUNDO 
 

De outubro de 2021 a junho de 2022, nossa paróquia 
sediará uma exposição semanal de registros dos Milagres 
Eucarísticos do Mundo. Mostraremos Milagres Eucarísticos 
no Narthex todos os fins de semana. A exposição conterá 
fotografias, descrições históricas e apresentará alguns dos 
principais Milagres Eucarísticos que aconteceram ao longo 
dos tempos em vários países do mundo. Esses milagres 
foram documentados e reconhecidos pela Igreja. 
 
Nós o encorajamos a passar algum tempo vendo a tela e se 
conscientizando desses incríveis milagres! É verdade que o 
milagre mais importante e surpreendente é aquele que 
acontece sempre que se celebra a Eucaristia, durante a qual 
Jesus Cristo está verdadeiramente presente de forma 
sacramental com o seu corpo e sangue, alma e divindade 
sob a aparência de pão e vinho. 

Observação: Nós nos esforçamos para acomodar as 
pessoas com necessidades especiais. Se você tiver uma 
necessidade especial, entre em contato com os Ministros da 
Hospitalidade antes da missa para que possamos ajudá-lo. 
Um sacerdote, diácono ou Ministro Extraordinário da 
Comunhão terá o prazer de trazer a Eucaristia para você. 
Deixe-nos saber como podemos atendê-lo melhor! 

CAMINHO DE ABÓBORAS DO GRUPO 
DE JOVENS DA ST PAULA  

Gora está aberto!! 
De Segunda à 

Sábado das  
10am-8pm 

Domingo das 
8am-8pm 

GREGORIAN MASSES 
 

A Igreja Católica Romana tem uma bela tradição de 
oferecer uma novena de 30 missas ininterruptas pelas almas 
de um ente querido falecido. Raramente é oferecido, pois a 
maioria dos presentes no ministério paroquial são incapazes 
de assumir esse compromisso. Só pode ser oferecido para 
uma pessoa de cada vez e se o padre designado não puder 
celebrar a missa em um determinado dia, ele encontrará um 
substituto ou começará a novena novamente! Devido à 
pandemia, pe. Bill conhece alguns padres que vivem no 
exterior que estão dispostos e são capazes de atender ao 
pedido de uma Novena da Missa Gregoriana. Se estiver 
interessado, por favor contacte o escritório da paróquia em 
(813) 961-3023. A doação sugerida é de $ 350. Obrigado! 

DIA DE TODOS OS SANTOS 
1 de Novembro 

Agenda de Missas 
7:30am ● 12:15pm 

4:00pm Missa de Formação de Fé das Crianças 
6:00pm Missa de Ensino da Formação de Fé das 

Crianças 
7:30pm Missa Trilingue 

Missas em homenagem a São José: Em homenagem a 
São José, celebramos uma missa especial no dia 19 de cada 
mês. Junte-se a nós nesta terça-feira, 19 de outubro, para 
uma missa especial começando com o rosário às 19h. Traga 
um amigo e faça uma noite! Que Deus te abençoe! 

Vá para José:  No dia 25 de outubro, iniciaremos 44 dias 
de preparação para a consagração a Jesus 
por São José. Estaremos usando 
“Consagração a Jesus por São José: Um 
Olhar Integrado sobre a Sagrada Família”, 
do Dr. Gregory Bottaro e Jennifer Settle. 
Faremos a nossa consagração no dia 8 de 
dezembro, encerramento do Ano Santo 

dedicado a São José e festa da Imaculada Conceição. Por 
favor, pegue seus livros agora e convide seus amigos para se 
juntarem a você! As cópias estão disponíveis online, bem 
como em nosso escritório. 



 

 
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 

 

Adoração  
Eucaristica 
 

 
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira  
a Quinta-feira  
8h00 às 20h30 

 
24 Horas 

Sexta-feira, 8h30 
às Sábado, 8h30 

CRESCER+IR REFLEXÃO 

17 de outubro de 2021 
Vigésimo nono domingo do tempo comum 

Is 53: 10-11; Hb 4: 14-16; Marcos 10: 35-45 ou 10: 42-45 
 

CRESCER: O que fazemos de melhor? Alguns de nós podem ser gênios da matemática, 
outros podem enviar uma bola de golfe exatamente para onde pretendemos. Como 
chegamos lá? Prática, talento natural e um bom treinador ou professor. Seguir Jesus, 
entretanto, é outra questão. Como as leituras de hoje nos lembram, nós crescemos como 
cristãos não nos edificando, mas nos entregando. Em Isaías, ouvimos sobre o servo 
sofredor que “não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de 
muitos”. Esse servo sofredor é Jesus, que admoesta os apóstolos enquanto lutam para se 
posicionar como seu braço direito. No final das contas, o maior entre eles será “o escravo 
de todos”, Jesus os lembra. Suas palavras nos desafiam a colocar tanta energia e oração em 
encontrar maneiras de servir melhor aos outros quanto fazemos em outras áreas de nossa 
vida. Podemos olhar para Jesus, Maria, São José e todos os santos como modelos. 
. 
GO: Aposto que a maioria de nós consegue pensar em um amigo que parece ser um 
“doador” natural. Ele limpa o caminho do vizinho sem ser solicitado. Ela envia flores ou 
uma refeição durante um momento difícil. Servir aos outros pode assumir muitas formas, 
desde um simples abraço ou telefonema até ser voluntário em uma cozinha comunitária. 
Nas leituras de hoje, Jesus nos convida a testemunhar seu sacrifício por meio do serviço 
humilde. Pode não vir naturalmente para todos nós o tempo todo, mas é aí que a graça de 
Deus e o Espírito Santo entram. Podemos pedir força, criatividade, flexibilidade - seja o 
que for que nos falte - para reconhecer as necessidades ao nosso redor e responder. Antes 
que percebamos, nossa generosidade transbordará e encorajará outros à medida que eles 
também procuram crescer no serviço cristão. 
 

AÇÃO: Assistir ao noticiário ou até mesmo rolar o feed de sua mídia social pode ser 
opressor às vezes. Em vez de desligar-se, encontre uma pequena maneira de ajudar - por 
meio de oração, uma doação para uma organização católica ou um telefonema ou cartão 
para um amigo que está passando por um momento difícil. 

Olhando em Frente!  16 - 17 de Outubro: Benção dos Ministros da 
Liturgia; 17 de Outubro: O Senhor dos Milagres, 2:00pm; 22 de Outubro 
Missa em Espanhol da Quarta Sexta-Feira, 7:00pm Rosário, 7:30pm Missa; 
24 de Outubro: Domindo de Missão Mundial; 24 de Outubro - 1 

Novembro: Novena de Todas as Almas; 29 de Outubro: Trunk or Treat, 6:00pm - 
7:30pm, Estacionamento do Centro Familiar; 1 de Novembro: Dia de Todos os Santos 
(Missas as 7:30am, 12:15pm, 6:00pm e 7:30pm (Trilingue); 2 de Novembro: Dia de Todas 
as Almas (Missas as 7:30am, 12:15pm, 7:30pm); 4 de Novembro: Workshop “Viagem para 
uma nova vida”, 7:00pm, Centro Pastoral.  Anotem nos Seus Calendários!  Nos vamos lá!!   

BEM-VINDO AO LAR! 
 

Gostaríamos de dar as boas-vindas àqueles que recentemente 
se mudaram para nossa paróquia. Certamente esperamos que 
você se sinta em casa. Consulte um ministro da hospitalidade 
para obter um folheto de boas-vindas. Se você está 
envolvido em um ministério específico em sua paróquia 
anterior, por que não continuar esse ministério aqui na Igreja 
Católica de São Paulo? Sempre podemos usar outro Ministro 
da Hospitalidade, Ministro da Eucaristia ou Catequista! Se 
você é um membro dos Cavaleiros de Colombo ou do seu 
grupo de oração paroquial, junte-se a nós! Se você está 
interessado em começar um novo ministério, diga-nos! Não 
hesite em se envolver ... você ficará feliz por ter feito isso! 

DIA DE 
TODAS AS 

ALMAS 
 

Terça-feira 
2 de Novembro 

 

7:30am Missa 
 

12:15pm Missa 
 

7:00pm Rosário 
7:30pm Missa Especial 



"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". 

DOAÇÃO ONLINE! 
Ir para stpaulchurch.com e 
clique no link Doando Online 
ou escaneie o código QR à 
direita com seu telefone para 
obter mais informações sobre 
como se inscrever. 

Fé OnLine: Procurando um GRANDE aplicativo para o 
seu telefone? Confira Laudate. É um dos melhores e mais 
completos aplicativos católicos disponíveis e está em in-
glês, espanhol, português e quinze outras línguas! Laudate 
fornece leituras diárias, vidas dos Santos, Liturgia das 
Horas, Missa, Rosário, Capelão, Via-Sacra, várias traduções 
da Bíblia, Catecismo da Igreja Católica, Documentos do 
Vaticano, etc. O melhor de tudo, é grátis! 

MISSA DO DIA DE TODOS OS SANTOS 
Nas missas da Vigília no sábado, 30 de outubro, e em todas 
as missas de domingo no dia 31 de outubro, convidamos 
todas as crianças a virem vestidas como seu santo favorito! 
As crianças farão parte da procissão de entrada e serão 
convocadas pelo padre durante a homilia. A congregação 
tentará adivinhar qual santo eles são! Para obter mais 
informações, ligue para o Escritório de Formação de Fé em 
(813) 961-3023. 

Chamado por Deus! Todos nós somos chamados por 
Deus! Mas enquanto você estiver na igreja, ele 
provavelmente não usará seu telefone celular! Enquanto 
estiver na igreja, coloque o telefone no modo silencioso ou 
avião e desligue todos os alarmes. Se você não tiver certeza 
de como fazer isso, pergunte a um adolescente sentado por 
perto! Eles ficarão felizes em ajudá-lo! Lembre-se, Deus 
quer sua atenção integral durante a celebração da Missa. 
Tudo o mais pode esperar. Dê a Ele o seu melhor! 
Obrigado! 

O registro da formação de fé  
está em andamento! 

 

Convidamos você a cadastrar seu(s) filho(s), de 5 a 18 

anos, em nossas aulas de formação de fé. 

Não espere mais! Venha nos ver no Centro Paroquial 

ou envie um e-mail para Carmen Cayon, Diretora de 

Formação de Fé, em: ccayon@stpaulchurch.com 

Ó venha, deixe-nos adorá-lo!:  Todos os dias da sema-
na, você está convidado a se juntar a nós para a Adoração 
Eucarística começando após a Missa das 7h30 e terminan-
do com as Completas Solenes começando às 20h30. Às 
sextas-feiras, o Santíssimo Sacramento fica exposto até a 
missa da manhã de sábado, às 8h30. Venha para o Jardim 
do Getsêmeo e passe bons momentos com nosso Senhor! 

ENVIOS PARA O BOLETIM DO MINISTÉRIO 
 

Os ministérios são incentivados a enviar informações sobre as 
próximas reuniões e eventos para:  bulletin@stpaulchurch.com 
Certifique-se de incluir a palavra “Boletim” na linha de assunto do 

seu e-mail. Os prazos de envio são de no mínimo 10 dias antes 
da data de capa do boletim. 

WWW.STPAULCHURCH.COM  

 
TRUNK OR TREAT!  

Quando:  Sexta-feira, 29 de outubro das 18h às 19h30. 
Onde: Estacionamento próximo ao nosso Canteiro de 
Abóboras. 
Por quê? Este é um evento divertido para toda a família, 
pois nos preparamos para celebrar o Dia de Todos os 
Santos em 1º de novembro como uma família paroquial. 
Custo: GRATUITO (Crianças, por favor, traga seu 
próprio balde ou bolsa para coletar todas as guloseimas!). 
Para quem deseja participar de carro ou van: Chegue 
entre as 15h00 e as 16h30. Os atendentes estarão lá para 
indicar onde estacionar seu carro. Por favor, decore seu 
veículo de maneira criativa, divertida e sagrada, enfatizando 
os santos que oram por nós do céu. (Sem decorações 
sangrentas ou assustadoras, por favor!). Cada proprietário de 
veículo fornecerá balas e doces embalados individualmente 
para as crianças que andam de carro em carro. 
  

Água engarrafada, caixas de suco e pipoca estarão 
disponíveis para doação. Para obter mais informações, ligue 
para o escritório de Formação de Fé em (813) 961-3023. 


