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Meus amigos, 
  
Hoje celebramos a fonte e o ápice de nossa fé... Jesus Cristo... verdadeiramente presente, Corpo e Sangue, Alma e 
Divindade, no Santíssimo Sacramento. Os Bispos dos Estados Unidos refletem: "A Igreja Católica professa que na 
celebração da Eucaristia, pão e vinho se tornam Corpo e Sangue de Jesus Cristo através do poder do Espírito Santo e do 
intermédio do sacerdote. Jesus disse: ‘Eu sou o pão vivo que desceu do céu; Quem comer este pão viverá para sempre; E o 
pão que darei é minha carne para a vida do mundo... Pois a minha carne é comida verdadeira, e meu sangue é bebida 
verdadeira’ (Jo 6: 51-55). Todo o Cristo é verdadeiramente presente, corpo, sangue, alma e divindade, sob as aparências do 
pão e do vinho - o Cristo glorificado que ressuscitou dentre os mortos depois de morrer pelos nossos pecados. Isto é o que 
a Igreja quer dizer quando fala da "Presença Real" de Cristo na Eucaristia. Esta presença de Cristo na Eucaristia é chamada 
de "real" para não excluir outros tipos de sua presença como se não pudessem ser entendidos como reais (Catecismo, nº 
1374). O Cristo ressuscitado está presente em sua Igreja de muitas maneiras, mas principalmente através do sacramento de 
seu Corpo e Sangue" (USCCB, junho de 2001). Vamos todos agradecer a Deus pela dadiva da Eucaristia e eu agradeço em 
particular a todos os que ajudaram nas 40 horas de adoração e nas celebrações de Corpus Christi deste ano, tornando-as 
tão significativas! 
  
Por outro lado, alguns tem questionado por que celebramos a liturgia em outras línguas. É importante lembrar que nossa 
missão como Igreja é proclamar o Evangelho de Cristo e atender as necessidades espirituais do povo de Deus, e não 
ensinar o inglês como segunda língua. Historicamente, a Igreja Católica nos Estados Unidos sempre foi uma Igreja 
imigrante e a liturgia sempre foi celebrada na língua do povo. Aqueles que vieram ao nosso país ao longo dos anos se 
reuniam em suas comunidades e celebravam a Missa de acordo com sua língua e cultura. Pense nas paroquias alemãs, 
irlandesas, francesas e polonesas de nossas cidades no nordeste do nosso país. No sul, haviam paróquias espanholas e afro
-americanas ao lado das paróquias de língua inglesa. Após um tempo, as populações imigrantes foram absorvidas e as 
pessoas se mudaram para fora dos bairros. Muitas dessas igrejas agora estão fechando. 
  
Em alguns casos, a Igreja local não respondia às necessidades dos imigrantes. Por exemplo, apesar das súplicas do 
Vaticano e dos bispos polacos, algumas dioceses se recusaram a oferecer missa em Polonês. Como resultado, a Igreja 
Nacional polonesa foi formada. Em outros casos, as pessoas simplesmente se juntaram a igrejas protestantes que 
responderam mais às suas necessidades. Isso aconteceu em muitos casos com imigrantes de língua espanhola. 
  
Para melhor servir as necessidades dos nossos imigrantes, a abordagem mais comum é que a paróquia local abra suas 
portas aos imigrantes e, sempre que possível, ofereça serviços em seu idioma. Para evitar formar uma "paróquia dentro de 
uma paróquia", os pastores se esforçam para prestar serviços multiculturais para unir o povo e para auxiliar na divisão 
linguística e cultural. Felizmente, com sistemas de impressão e projeção acessíveis, isso é mais fácil de fazer do que nunca. 
  
Por que o idioma é uma questão tão importante? A linguagem, a cultura e a espiritualidade estão inextricavelmente 
interligadas. Nossa língua e cultura de inglês americano afetaram nossa espiritualidade. Essa é uma das razões pelas quais 
a Igreja está tão viva nos Estados Unidos em oposição a outras nações desenvolvidas. Da mesma forma, a espiritualidade 
dos brasileiros é afetada pela sua língua e cultura. 
Também é verdade que toda tradução é uma interpretação e existem muitos conceitos que são impossíveis de traduzir 
com precisão. Isto é especialmente verdadeiro em orações e conceitos teológicos. É por isso que usamos tantas palavras 
estrangeiras como "Eucaristia" para expressar nossa fé. A oração do Pai Nosso em aramaico (o idioma original), grego, 
latino, inglês, espanhol e português ... é significativamente diferente. Da mesma forma, em nível psicológico, as pessoas 
muitas vezes se sentem mais confortáveis conversando com Deus na língua materna mesmo que sejam totalmente 
bilíngües. 
  
Isso significa que todos devemos aprender outro idioma? Sim e não. Nós já conhecemos a linguagem universal... o amor. 
Nós só precisamos ter certeza de que sempre falamos com clareza e caridade!  
Fr. Bill Swengros, Párroco 

O Corpo e Sangue de Cristo                                          Domingo, 18 de Junho de 2017 



 

 

Seminário de Enriquecimento do Casamento 
Sabado,  24 de Junho das 9:00 às 16:30  no Family Center 

Formulário do  Participante 
Primeiro e Ultimo Nome: 

________________________________________________ 
  

Email :___________________________________ 
  

Telefone Residencial:  _______________    Celular: ___________ 
  

Conjuge Name:: ___________________________________ 
  

Aniversário de Casamento  Data:_________________________ 
 

 
 

Feliz e Abençoado Dia dos Pais  para todos os Pais da Paróquia St. Paul ! Que 
Deus te Abençoe no Dia dos Pais e te guie com segurança através de um 

ano repleto de felicidade e bênçãos especiais, também! 
 

Terceira Missa Celebrada em honra ao Nuestro Padre Jesús  

de Las Maravillas 
Venerado en Puebla, México 

Santa Missa Sábado 1 de  Julho , 2017 12:00 ( meio dia) 
Junte-se a nós para a procissão após a Missa e uma recepção a seguir.    

 Novena  de orações começam em 22 até 30 de Junho 
no Santuário de Santo Niño às 19:00hs 

 A Novena sera no periodo de 22 a 30 de Junho 
as 19:30 no Santuário de Señor Santo Nino 

 

S.O.S. Ministério do Tráfico Humano e o patrocinador : 
 8 e 9 de Julho 

Os seguintes itens são necessários: 
 Fraldas (recém-nascidos-1 ano) toalhas de banho, utensílios de cozinha, sabonete , 
gilettes femininas , cestas de produtos de lavanderia,  lixeiras, produtos de higiene, 

sabão para lavar roupa, produtos de limpeza, e cartões de presente(gift cards). 
Para beneficiar o  Children’s Home Maternity Cottage e o Abrigo  Survivor Gate. 

Série de Filmes de Verão 

para a Família Paroquial! 
 

 
 

Quinta-feira,  
22  e 29 de Junho 

Quinta-feira,  
13 e 20 de Julho 

19:00hs no Family Center    
Entrada  livre  :) 

 
O assento é marcado mas você  

é bem-vindo! 
Traga sua própria Amofada  

e Cobertor! 
Comidas e bebidas estarão 
disponíveis para a compra.   

Todos os itens $1.00 

Pizza, Pipoca, Hot-Dogs, Doces, 
Batatas Fritas, Refrigerantes, 

Agua e Suco. 
Lanches Especiais a cada 
semana: Sorvete, S' mores, 

Algodão Doce e Fruta. 

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 representantes da 
comunidade. Por favor, 
entre em contato 
conosco.     

Feliz dia dos Pais aos nossos padres: Padre Bill, Padre Bob, Padre Stephan  



Boas vindas aos nossos Catequistas 
Quando? 
Terça -feira, 11 de Julho de 2017 
Das 19 às 20:30 hs 
Onde? 
St Paul Family Center 

  
Para aqueles que estão interessados 
em ser catequistas, assessores e 
voluntários do ensino médio, por favor  
junte-se a nós para uma noite incrível 
de oração, companheirismo e 
organização, pois também falaremos 
sobre o nosso próximo ano! 
Nós estaremos discutindo o currículo, 
agendamento, retiros, e as exigências 
de ser um professor de fé e amor! 

 
Obrigado por seu sim a Cristo! 

Sagrado Coração de Jesus e 

Imaculado Coração de Maria   

 

 

 

 

 

Enraizada na Sagrada Escritura, 

nutridos através de revelação privada, 

e florescendo nos corações dos crentes 

desde o início da nossa fé, a devoção 

ao Sagrado Coração de Jesus (23 de 

Junho) e Imaculado Coração de Maria 

(24 de Junho) foram uma fonte 

contínua de bênção e misericórdia 

para a nossa Igreja. 

 

OBRIGADO! 

Padre Stephan Brown, SVD 
 Fim de Semana de Despedida 

  

 
 
 
 
 

Dias 24 e 25 de Junho, 2017 
  

Com o coração agradecido, dizemos adeus ao nosso 
querido Padre Stephan.  Por favor, junte-se a nós após  
as missas no fim de semana de  24 e 25 de junho para 

dizer obrigado e desejar vê-lo em breve! 
Deus é bom! O tempo todo! 
 o tempo todo!  Deus é bom! 

Ministério do Luto de St.  Paul 

Nosso Ministério oferece o amor curativo de 
Deus através do conforto emocional, físico, 

mental e espiritual. 
Junte-se a nós nas segundas e quartas  Terça

-feiras do mês às 19:30 na sala H do Centro 
Paroquial. 

Próximas reuniões: 
27 de Junho, 11 e 25 de Julho, 8 e  

22 de Agosto. 




