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Corpus Christi                                                         Domingo, 23 de Junho de 2019 

 
Meus queridos amigos, 
 
Hoje celebramos a fonte e o cume da nossa fé - a Santíssima Eucaristia. A Eucaristia é tão 
importante por causa de QUEM é ... o Corpo e o Sangue, a Alma e a Divindade de nosso 
Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acreditamos que quando Jesus disse "Este é o meu corpo... 
Este é o meu sangue" ele não estava falando simbolicamente. Quando nosso Senhor disse: 
"Se você não comer a carne do Filho do Homem e beber seu sangue, você não terá vida em 
você ... pois minha carne é alimento real e o meu sangue bebida real", ele não estava usando 
um analogia. E quando as pessoas o rejeitaram por causa desse ensinamento, ele não recuou. 
A Eucaristia é um dos maiores dons que Deus nos deu, ao nos convidar a entrar em 
comunhão com ele tanto física como espiritualmente! 
  
Desde os primórdios de nossa Igreja, os apóstolos e todos os que os seguiram sempre 
entenderam o verdadeiro significado da Eucaristia - a Real Presença de Cristo - e estavam 
dispostos a dar suas vidas em defesa dessa verdade. Foi somente durante a Reforma 
Protestante que as pessoas começaram a questionar esse princípio de fé. Por quê? A primeira 
coisa que os reformadores fizeram foi descartar a sucessão apostólica e o sacerdócio. Sem 
padres válidos, não há Eucaristia. Ela se torna meramente uma representação simbólica - 
espiritual, mas vazia da verdadeira presença de Cristo. 
 
Dada a clareza e consistência do ensinamento da Igreja, como nos foi dado por Cristo e 
transmitido fielmente através dos séculos, é uma surpresa que a Pesquisa de Conhecimento 
Religioso dos EUA  tenha informado recentemente que mais de quatro em dez católicos 
(45%) não sabem que a Igreja ensina que o pão e o vinho usados na Comunhão não 
simbolizam apenas, mas realmente se tornam o Corpo e Sangue de Cristo. 
  
Uma possível explicação é que há muitas pessoas que dizem ser católicas, mas raramente 
frequentam a missa. Acho que todos conhecemos pessoas que se enquadram nessa categoria. 
De fato, das 20.000 almas registradas em nossa paróquia, menos de 4.000 vêm à missa em 
qualquer final de semana. Talvez uma razão pela qual eles não freqüentem a missa é porque 
eles são tão ignorantes quanto aos ensinamentos de nossa Igreja. Se eles tivessem alguma 
idéia da natureza da Eucaristia, duvido que eles pudessem pular uma missa. Afinal, quem não 
gostaria de entrar em comunhão, física e espiritualmente com nosso Senhor e Salvador Jesus 
Cristo? 
Estou convencido de que o Senhor está nos desafiando a alcançar as ovelhas perdidas. 
Enquanto tentamos o nosso melhor através de correspondências, publicidade, nosso site e 
mídia social, a melhor maneira é o convite pessoal. POR FAVOR, compartilhe sua fé com 
sua família, amigos e vizinhos. Convide-os a se juntarem a você para a missa. Se você 
conhece pessoas que estão ausentes da Igreja, ligue para elas e deixe-as saber que elas fazem 
falta. Quem sabe? Eles podem estar esperando por sua ligação. 
  
Hoje é a Solenidade do Corpo e Sangue Santíssimo de Cristo. Hoje, vamos compartilhar as 
Boas Novas da Real Presença de Cristo com aqueles que amamos e convidá-los a se juntar a 
nós. Que possamos continuar a crescer juntos em Cristo! 

 
  
 

Pe. Bill Swengros 
Padre 

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


Adoração  
Eucaristica 

 
 
 
 
 

 
 

De Segunda a  
Quinta-feira 

Das 8:00 ate 20:30 com a 
oração de enceramento e 
benção com o Santíssimo 
Sexta-feira das 8:00 ate a 

missa de Sábado 8:30  
da manhã. 

 
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 

SAGRADO CORAÇĀO  
DE JESUS 

DIA DE FESTA & MISSA 
EM ESPANHOL NA 4 

@ SEXTA-FEIRA 
 

Sexta-Feira, 28 de Junho 
19:00 Rosário - 19:30 Missa 

 
Recepcão após a Missa no Centro Paroquial  

Bouquet Espiritual para Pais 
 

Mesmo que o Dia dos Pais tenha passado este ano, você ainda pode inscrever um pai, avô, 
tio, primo, padrinho ou outra figura masculina da família em nossa Novena e Missas aos 
Pais nesse mês de Junho 
  

Por favor, certifique-se de pegar um cartão Novena do Dia dos Pais disponível agora no 
hall de entrada. Por favor, devolva-o para a caixa fornecida para que possamos lembrar 
seus entes queridos em cada missa durante o mês de Junho. 

Primeira Sexta-Feira Missa em 
Honra ao Menino Jesus 

 

SANTO NIÑO 
 

Sexta-Feira 5 de Julho 
19:00 Novena 
19:30 Missa 

MISSA 
PARA QUEM 
PERDEU UM 
ANIMAL DE 
ESTIMAÇÃO 

 
 

SEXTA-FEIRA, 12 DE JULHO 
         19:00  ROSARIO   †   19:30 MISSA     

Recepção no Centro da Família após a missa 



TORNANDO-SE CATÓLICO 
  

Se você : 
· Nunca foi batizado, mas gostaria de ser 
· Foi batizado em uma fé diferente e agora está 
buscando a Cristo dentro da Igreja Católica. 
· Foi batizado católico, mas nunca recebeu os 
sacramentos da Santa Eucaristia e da Confirmação. 

  
Venha para o RCIA 

(Rito de Iniciação Cristã de Adultos) 
Uma jornada de fé, onde você pode construir seu 

relacionamento com Cristo e Sua Igreja! 
  

Por favor, planeje participar de uma das 
seguintes reuniões informativas nas Quartas-
feira às 19:00 no Centro Paroquial da St. Paul 

( St. Paul Parish Center): 
3 de julho, 17 de julho ou 31 de julho 

  
Orientação RCIA começará em 

Domingo, 18 de agosto, às 10h, no Centro da 
Família (St. Paul Family Center.) 

  
Para mais informações, entre em contato: 

Maria Costa, coordenadora do RCIA. 
Telefone: 813-961-3023 ext. 3305 

Email: mcosta@stpaulchurch.com 

EXPOSIÇÃO DE PEQUENAS 
EMPRESAS 

 
Domingo, 11 de agosto, das 8h30 às 13h 

  

Precisa -se ajuda!  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. Ele gostaria de marcar 
uma reunião com o clero e a equipe e criar uma lista 
de profissionais da paróquia que podemos usar ao 
fazer referências. Muito obrigada! 

AVISO PRÉVIO! 
No dia 4 de julho, a missa será realizada às 7h30 e às 
12h15; no entanto, o Centro Paroquial será fechado 
e a Adoração Eucarística não será oferecida. 

Agradecimento! 
  

O Escritório de Formação de Fé gostaria de 
estender um enorme “Obrigado!” a todos os nossos 
participantes e voluntários que fizeram da Escola 
Bíblica de Férias de 2019 um enorme sucesso! 
Estamos ansiosos para receber a Escola Bíblica de 
Férias do próximo ano. Se você não matriculou seu 
filho este ano, por favor considere fazê-lo no 
próximo verão. 

Interessado em se tornar um 
catequista? 

 

Aprenda a ensinar sua fé para crianças, 
adolescentes e adultos. O Escritório de Formação 
de Fé convida você para uma reunião inspiradora 
na quarta-feira, 10 de Julho, das 18h30 às 20h30 
no Centro Paroquial da Igreja. 

 

Para mais informações contate Sonia Eberhardt 
em (813) 961-3023 ext. 3381 

 

Deixe as crianças virem!  
 

Bebês e crianças são sempre bem-vindos na  St. 
Paul's. Apoiamos os pais quando eles discernem a 
melhor maneira de ensinar seus filhos sobre a missa. 
Para alguns, a melhor opção pode ser deixar seus 
filhos em nosso berçário. Dessa forma você pode 
rezar enquanto eles brincam. Para outros, a Sala da 
Família, é a melhor opção. Desta forma, você e seus 
filhos podem participar da missa juntos, permitindo 
que seus filhos sejam filhos sem distrair os outros. 
Lembre-se, esta não é uma “sala de jogos”, mas um 
lugar para a nossa “igreja jovem” participar da missa 
como uma família. O Hall de entrada é um bom 
lugar para as crianças que precisam se movimentar. 
Para outros, a melhor opção é ter seus filhos com 
você na igreja, para que você possa ensiná-los sobre 
a missa. Se eles estão tendo um “dia  ruim”, você 
pode sempre escolher uma das outras opções. O 
importante é que você vai à igreja e pode orar ... e 
que você e seus filhos sempre se sintam bem-
vindos. (P.S. Se o berçário não estiver aberto 
durante o horário da sua missa, entre em contato 
com Maria no escritório da paróquia e vamos ver se 
podemos abri-lo!) 



"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". 

 ADEUS AO PADRE GEORGE GYASI 
E GERENTE DA PARÓQUIA, 

MICHAEL MALONEY 
  

Pe. George Gyasi começará seu 
ministério como capelão do 
Hospital St. Joseph em 1º de 
Julho. A diocese está atualmente 
trabalhando com vários padres 
para determinar quem melhor 
serviria como nosso próximo 

vigário paroquial. Por favor, junte-se a mim para 
estender ao Padre. George, nossa gratidão pelas 
muitas maneiras pelas quais nos revelou Cristo, o 
Sumo Sacerdote, e oremos por nosso bispo, ao 
discernir quem será designado em seu lugar. 

  
Também devemos nos despedir 
em breve de Michael Maloney, 
nosso Gerente Paroquial, que 
aceitou outra posição fora da 
paróquia a partir de 12 de julho. 
Michael serviu por mais de cinco 
anos como Gerente Paroquial e 

realmente foi uma bênção para nossa paróquia e 
fará muita falta . 

PETIÇĀO PASTORAL ANUAL 2019 
  

96%! 
  

Você pode nos ajudar a chegar a 100%? Se você ainda nāo 
contribuiu, por favor, pegue um envelope na entrada da 
Igreja (lobby) ou visite o site www.stpaulchurch.com para 
fazer uma doação. Lembre-se, se você ainda não presenteou, 
nunca é tarde demais. 
  

SEJA CORAJOSO, cada presente de todos os tamanhos 
espalha a mensagem amorosa de Jesus Cristo!  

Sagrado Coração de Jesus: Enraizada na Sagrada 
Escritura, nutrida por revelação privada e florescendo nos 
corações dos crentes desde o início de nossa fé, a devoção 
ao Sagrado Coração de Jesus (28 de junho) tem sido uma 
fonte contínua de bênção e misericórdia a nossa igreja. 
Esta semana é o momento perfeito para renovar a sua 
consagração ao Mais Sagrado Coração de Jesus: 
  
Sacratíssimo Coração de Jesus, CONSAGRO eu e toda a 
minha família para você. Nós nos consagramos: nosso 
próprio ser e toda a nossa vida. Tudo o que nós somos. 
Tudo o que temos e tudo o que amamos. Para você nós 
damos nossos corpos, nossos corações e nossas almas. 
Para você nós dedicamos nossa casa e nosso país. 
Conscientes desta CONSAGRAÇÃO, nós prometemos 
agora que você viva o caminho cristão pela prática das 
virtudes cristãs, com consideraçāo ao respeito humano. Ó 
mais Sagrado Coração de Jesus, aceite a nossa humilde 
confiança e este ATO DE CONSAGRAÇÃO pelo qual 
confiamos a nós mesmos e a toda a nossa família. Em 
você, nós colocamos toda a nossa esperança e nunca 
seremos confundidos. 
  

Ó MAIS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, 
TENHA MISERICÓRDIA  DE NÓS! 

Relatório USCCB (Conferência Católica dos Bispos dos 
EUA): Os Bispos emitiram recentemente seu relatório de 
2018 sobre a proteção de crianças e jovens. Está pronta-
mente disponível online (www.usccb.org). O número de 
alegações aumentou significativamente em relação ao ano 
passado devido a mudanças nos relatórios das dioceses do 
Estado de Nova York.  92% dos casos ocorreram entre 
1960 e 1990 e a maioria dos ofensores era falecida, 
removida do ministério, laicizada ou desaparecida. Houve 
26 novas alegações durante o ano passado, três foram 
substanciadas e o clero foi removido do ministério. No ano 
passado, 2,6 milhões de verificações de antecedentes foram 
realizadas em clérigos, funcionários e voluntários da Igreja. 
Além disso, 2,6 milhões de adultos e 3,9 milhões de 
crianças receberam treinamento sobre como identificar e 
relatar sinais de alerta de abuso. Um caso de abuso já é 
demais. Precisamos continuar vigilantes e redobrar nossos 
esforços para acabar com o flagelo do abuso. Dito isto, a 
boa notícia é que a Igreja fez mais do que qualquer outra 
instituição para proteger nossos filhos, jovens e adultos 
vulneráveis. Para informações, por favor, visite o website 
da USCCB ou ligue para o nosso Escritório de Formação 
da Fé. 


