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 Domingo de Pentecostes                              Domingo, 9 de junho de 2019  

Meus queridos amigos, 
  
Amontoados de medo no cenáculo, o Espírito Santo irrompeu pelas portas trancadas e se 
deparou com os apóstolos, nossa Mãe Santíssima e os outros homens e mulheres que seguiam 
Jesus. Quando o Espírito veio sobre cada um deles, eles ficaram cheios de Sua graça e 
começaram a proclamar corajosamente sua fé em Jesus. E a Igreja nasceu! 
  
Creio que a nossa Igreja precisa verdadeiramente de um novo Pentecostes - um novo 
derramamento do Espírito Santo. Parece que ficamos com medo e nos trancamos em nosso 
quarto superior. Muitas vezes, temos medo de compartilhar nossa fé por medo de que alguns 
possam pensar que somos religiosos fanáticos ou algo pior. Temos medo de falar contra as 
injustiças e indiferenças de nossa época por medo de sermos julgados "intolerantes". Temos 
medo de defender o que sabemos ser verdade, por medo de que alguém questione nossas 
intenções. A fé tornou-se um assunto privado e o evangelismo se tornou uma palavra suja. 
  
No entanto, é exatamente isso que somos chamados a fazer. Está claro na Sagrada Escritura 
que somos todos chamados a compartilhar nossa fé com os outros, a falar pelos que não têm 
voz e a estender a māo  aos necessitados. 
  
Como nós evangelizamos? Primeiro de tudo, nós evangelizamos através de nossas ações. O 
testemunho mais importante do Evangelho é a testemunha silenciosa - a maneira como 
vivemos nossas vidas. Como São Francisco nos lembra, todos somos chamados a pregar - e, se 
necessário, até usar palavras! Santo Antônio de Pádua, cuja festa é quinta-feira, disse uma vez: 
“As ações falam mais alto que as palavras; deixe suas palavras ensinarem e suas ações falarem." 
 
A  evangelização  também  pode  acontecer  através  da  palavra  falada.  Muitas  vezes,  é 
simplesmente uma garantia silenciosa de orações quando alguém compartilha um problema. 
Em outras ocasiões, é um convite para se juntar a você no domingo para adoração ou durante 
a semana para Adoração. Em outras ocasiões, é simplesmente uma partilha de como Deus 
trabalhou em sua vida durante uma crise semelhante. Evangelização não é posterização ou 
falha em respeitar as crenças de outra pessoa. É simplesmente uma partilha daquelas verdades 
que trazem tanto significado e alegria para você. 
 
A evangelização também pode acontecer através da nossa disposição interior. Um coração 
marcado pelos frutos do Espírito Santo - amor, alegria, paz, paciência, bondade, generosidade 
e autocontrole - é um coração que evangeliza. 
 
Sim, acredito que todos nós precisamos de um derramamento do Espírito Santo. Eu desafio 
você a compartilhar sua fé, convidar um amigo ou vizinho para acompanhá-lo no domingo, 
para ajudar alguém em necessidade. Que o Espírito Santo venha sobre nós e encha nossos 
corações - para que tenhamos a coragem de proclamar nossa fé ao longo de nossas vidas! 
  
Vem Espírito Santo, enche os corações de seus fiéis, e acende neles o fogo do seu amor. 
Envie seu Espírito e eles serão criados; e você renovará a face da terra! 
Por último, mas não menos importante, agradecemos a Deus pelo dom do padre Lenin 
Fernandez pois  ele retorna à sua paróquia na Índia. E damos calorosas boas-vindas ao padre 
Prakash Rumao, que ficará conosco até o dia 31 de agosto. Bem-Vindo Padre. Rumao! 
  
Vivendo corajosamente nossa fé! 

 
 
 

Pe. Bill Swengros 
 
 

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 
  

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 

Fique conectado neste 

verão! 

Junte-se à página do 

Facebook da nossa paróquia em: 

 www.facebook.com/stpaultpa 

http://www.facebook.com/stpaultpa


Quarenta horas de adoração eucarística! 
 

Voce está  convidado a se juntar a nós para as quarenta horas comecando na quinta-feira, 20 de 
junho,  com a Santa Missa às 19:00 na Igreja Católica Saint Paul ate o  sábado, 22 de junho com a  
missa de vigília as 17.30. É um momento importante de muita graça para a nossa paróquia inteira! 
  
Por que quarenta horas?  Lembramos os quarenta dias que Jesus jejuou e orou no deserto, em 
preparação para seu ministério. Recordamos as quarenta horas que passou na tumba entre sua paixão 
e morte às 15:00 na sexta-feira até sua ressurreição no domingo de Páscoa. E lembramos os quarenta 
dias que o Senhor ressuscitado habitou  a Terra antes de sua ascensão ao céu na quinta-feira. 
  
As Quarenta horas começaram no século XVI  como parte de uma profunda devoção à presença 
Real de Cristo no Santíssimo Sacramento.  nós cremos que Jesus vem ate nós na Sagrada 
Eucaristia. Ele está verdadeiramente presente, corpo, sangue, alma e divindade. Como Jesus disse: 
"Eu sou o  pão vivo que vem  do céu.  Quem comer deste pão, viverá  eternamente"(Jn 06:51).  
Inumeros santos incentivaram esta devoção, incluindo St Felipe Neri e Santo Inácio de Loyola. 
Aqui nos Estados Unidos, St John Neumann (1811-60), o quarto Bispo da Filadélfia, era um 
forte promotor  da Devoção das Quarenta horas. 
  
Quarenta  horas tem sido invocada especialmente em reparação pelos pecados.  Eu rezo para que a devocao das 
quarenta horas seja  um momento especial de renovação espiritual para nossa paróquia. Este ano nós rezamos de modo 
especial para a cura em nossa  Igreja e uma devoção renovada ao Senhor eucarístico. Que todos  nós possamos  
reconhecê-lo na fração do pão. 
  
As Quarenta Horas começarao com uma solene Missa de exposição que termina com a exposição do Santíssimo 
Sacramento e uma procissão. Depois, a Eucaristia será exposta exceto durante a missa quando ficara guardada no 
Tabernáculo. Cada paroquiano, cada família e cada ministério é convidado para "reservar" uma hora para vir e orar com 
o senhor no "Jardim de Gethsemani." Durante cada hora, haverá uma oração curta, liderada por um Ministério 
paroquial, seguido por 45 minutos de silêncio. No fim das Quarenta Horas de adoração,  havera uma missa de 
reposicao, concluindo novamente com uma procissão, a bênção e a última reposição do Santíssimo Sacramento. 
  
Que Deus nos abençoe durante essas quarenta horas de oração, começando quinta-feira, 20 de junho, com  a missa as 
19:00  e terminando com a missa as 17:30 no sábado, 22 de junho. Vinde e adorai o senhor! 





 
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 

"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". 

Dia dos Pais Buque Espiritual 
Por favor, certifique-se de pegar um cartão 
da Novena do Dia dos Pais disponível 
agora no Narthex. Por favor, devolva-o 
para a caixa fornecida para que possamos 
lembrar de seu pai em cada missa durante o 
mês de junho. 

Corajosamente Vivendo o Evangelho do Plano de Ação da Paróquia de St .Paul 
 

O Bispo Gregory Parkes pediu a todas as paróquias que desenvolvessem estratégias para melhorar três áreas que são importantes 
para o crescimento e a evangelização: Ministério da Família, Pastoral Juvenil e Discipulado Missionário. Ele também pediu aos 
paroquianos para colaborar com as paróquias vizinhas para criar uma "Iniciativa de Impacto Católico" que atenda a uma 
necessidade da comunidade. Com espírito de responsabilidade e comunicação aberta, temos o prazer de compartilhar com você a 
parte dois de nossos planos no boletim desta semana. 
 

Obrigado a todos os funcionários da paróquia e voluntários que contribuíram para este esforço incrível! 

 Discipulado Missionário 
Inspire-se para  convidar & acompanhar os outros 

 
· Aumentar o número de paroquianos em ate 1,000 para que 

tenham um encontro pessoal com Cristo através de um 
retiro, dia de reflexão ou peregrinação até Pentecostes 2020. 

· Criar, implementar e sustentar um Ministério de Evangelização 
até 1º de julho de 2020, que possa alcançar e acolher nossos 
vizinhos que vivem dentro dos limites da nossa paróquia. 

Iniciativa Católica de Impacto 
Faça  a diferença na comunidade 

 
Estamos colaborando com a “North Central Deanery”( Diocese 
Central Norte) para oferecer a crianças e adultos a oportunidade 
de praticar esportes em um ambiente que reforça valores cristãos, 
humanos e sociais. Nosso objetivo é ensinar nossos jovens a 
competir como cristãos ,aprendendo  a ser humildes quando 
vencem e aprendendo humildade quando perdem. 

AVISO: A missa das 19:30 no Sábado, 15 de junho ,(tradicionalmente oferecida em 
português) foi remarcada e transferida para as 17:00 no Centro da Família. 

 BEM-VINDO AO PADRE PRAKASH! 
 

A Igreja Católica St. Paul dá as Boas-Vindas ao Padre Prakash 
Rumao à nossa paróquia! Pe. Prakash visitará nossa 
comunidade pelos próximos três meses. 
 

O Padre Prakash é o Vigário Paroquial na Igreja Good 
Shephard em Mumbai, Índia (mais comumente conhecido 
como Bombai) na Diocese de Vasai.  

Ajuda necessária! O clero e a equipe da St. 
Paul  frequentemente  se  reúnem  com 
pessoas que precisam de aconselhamento 
ou cuidados de saúde mental. Se você é um 
profissional  de  saúde  mental,  por  favor, 
informe o Pe. Bill. Eu gostaria de marcar 
uma reunião com o clero e a equipe e criar 
uma lista de profissionais da paróquia para 
que  possamos  usar  quando  fizermos 
encaminhamentos. Muito obrigada! 

NOVOS LIVROS LITÚRGICOS!    
A época da Páscoa está terminando e isso 
significa novos livros  litúrgicos na igreja. 
A“troca dos livros “ está agendado para às 
12h15 da tarde de quinta-feira, 13 de junho. 
Por favor, fique e nos ajude se puder! 

UNIDADE DE SANGUE 
DOMINGO, 16 DE JUNHO 

8:00 - 13:00 
No Estacionamento da Igreja St. Paul 

BOAS VINDAS À 
ANDY GOTSCH! 

 
A igreja Católica  St. Paul 
tem o prazer de dar as 
boas vindas novamente 
a Andy Gotsch como 
nosso novo Ministro da Juventude ! Ele 
manteve essa  posição aqui em nossa 
paróquia de 2003 a 2008. Atualmente, 
Andy trabalha no Ministério do Campus e 
ensina Teologia na Escola Católica de 
Segundo Grau Bispo McLaughlin.  


