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Décimo Oitavo Domingo do Tempo Comum                                                 5 de Agosto de 2018 

M 
eus amigos,  
 

Enquanto você lê isso, estou tirando algumas semanas de férias caminhando pelo Mount Blanc. Por 
11 dias eu andarei mais de 100 milhas em 3 países e mais de 40 glaciares. O ganho/perda de elevação é de 
mais de 32.000 pés através de 11 passes e 7 vales. Vai ser maravilhoso! 
 

A melhor parte é que eu vou com meu melhor amigo ... nosso Senhor. Quando eu caminho, Deus está a cada 
passo do caminho. Eu o vejo nos picos brilhantes, nos ricos vales verdes e nos gloriosos prados alpinos 
verdejantes. Meu pai chama isso de "país de Deus". 
 

Este é também um momento de conversa. Conversa privada e íntima entre amigos. Eu falo com ele, 
compartilhando meu coração. Ele fala comigo, compartilhando Seu coração. Isso é oração. 
Este é também o caminho do Irmão Lourenço da Ressurreição, que viveu como um carmelita descalço em Paris 
durante a maior parte de sua vida (1611-1691). Vivendo uma vida oculta de santidade, seu modo de vida 
espiritual simples era conhecido por muito poucos. Somente quando o discurso dado pelo Abbé de Beaufort foi 
publicado, com notas de três conversas, algumas cartas e notas espirituais encontradas em seu quarto, outros 
chegaram a saber o que significa viver na presença de Deus. 
 

O irmão Lourenço acreditava que, para ser santo, não era necessário gastar horas lendo livros, orando 
devoções ou fazendo coisas excepcionalmente piedosas. Ele disse que só precisamos desejar ser santo, amar 
a Deus de todo o coração e simplesmente o que fazemos por amor a Deus. Ele disse: "Isto resume todo o nosso 
chamado e dever, irmãos: adorar a Deus e amá-lo, sem se preocupar com o resto". 
 

Ele viveu a vida com uma consciência permanente da presença de Deus. Quanto mais o irmão Lourenço amava 
a Deus, mais ele conseguia se desligar das preocupações do mundo. Quanto menos ele se preocupava, mais 
ele era capaz de amar a Deus. O mesmo é verdade para nós! 
 

Como crescer em consciência da presença de Deus? O irmão Lourenço sugeriria que simplesmente 
conversássemos com ele. De fato, ele defendia um diálogo ou conversa contínua com Deus. Isso acabou se 
tornando tão habitual que era difícil para ele não ter consciência de Deus. 
 

Se você estiver interessado em saber mais sobre o Irmão Lawrence e “A Prática da Presença de Deus”, creio 
que ainda há cópias de seu livro à venda no hall de entrada da igreja. Eles também estão disponíveis online. Eu 
também o encorajo a visitar a minha página de Facebook para minhas reflexões e comentários de outros 
paroquianos. 
 

 Vamos todos crescer na prática da presença de Deus e viver corajosamente o Evangelho! 
 

 

 

 

 

Pe. Bill Swengros, Pároco 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Precisamos de Coroinhas Adultos para servir e auxiliar o padre 
nas nossas missas diárias das 7:30am e 12:15pm de segunda a 
sexta-feira e aos sábados na missa das 8:30am, bem como nos 
funerais. Interessados devem conhecer a Missa, estar bem barbeado 
e bem vestido e chegar de 15 a 20 minutos antes da hora da missa. 
Interessados entrar em contato com Elizabeth Hays 
ehays@stpaulchurch.com; (813)264-3320. 
 

Shalom World Revival! Junte-se a nós no dia 18 de agosto das 9am à 1pm 
no Family Center para uma maravilhosa manhã de oração e comunhão. O 
palestrante internacional Jenson Joseph nos conduzirá. Não há custo nem 
registro antecipado. A única coisa que é necessária é o coração pronto para 
crescer no amor com o Senhor! Por favor, venha e traga seus amigos! 
 

Obrigado Paroquianos! 
Muitas bênçãos para todos que passaram pela mesa do Projeto Rachel no 
Hall de entrada da igreja  nos dias 21 e 22 de julho. Graças as suas 
generosas doações, o Ministério de Respeito a Vida arrecadou $ 1.093,33 
para ajudar a tornar os retiros do Rachel's Vineyard com preços mais 
acessíveis para mulheres e homens que buscam sentir o poder do perdão e 
cura de Deus após o aborto. Para mais informações sobre o Projeto Raquel, 
pegue um folheto no Hall de entrada da igreja ou visite 
www.hopeafterabortion.org ou www.rachelsvineyard.org ou ligue 813 924-

4173 (espanhol 813 631-4398) 
 

Dê o presente da vida! 
Campanha de doação de Sangue no domingo, 12 

de agosto, das 8am às 1pm 

 

 

Por favor, tome nota que o Escritório Paroquial estará fechado na terça-

feira, 14 de agosto, devido ao nosso retiro anual dos funcionários. 
Obrigado pelo seu apoio. 
 

 

Concerto Grátis  
Gritar de alegria  
sexta-feira, 24 de 
agosto, às 19h  

  

Bênção dos Estudantes e 

Professores 

11 e 12 de agosto 

em todas as Missas 

Expo de Pequenas Empresas dia 12 de Agosto 8-2pm 



MATRÍCULAS DA FORMAÇÃO 

DA FÉ  
Convidamos a fazer a matrícula das suas crianças 

(idades de 5 a 18) para as aulas de Formação da Fé 

 Formulário de inscrição pode ser 
baixado em www.stpaulchurch.com/

faithformation 

GRUPO 
JUVENIL DA 

HIGH 
SCHOOL 

ESTÁ VOLTANDO! 
Todos os alunos do ensino médio estão convidados a 

se unirem a nossa crescente comunidade para se 
envolverem em companheirismo,  

serviço, fé e adoração!  
Pais, por favor, juntem-se a nós em nossa noite de 
orientação no dia 12 de agosto para registrar seu 
filho/a em nosso programa e conhecer todos os 
grandes eventos que planejamos para o ano. 

ALIMENTOS E BEBIDAS SERÃO PATROCINADOS 
PELOS CAVALEIROS DE COLUMBUS! 

 

Evento inicial no dia 19 de agosto imediatamente 
após a Missa das 5:30pm. 

RSVP para os dois eventos com Stephen Watkins, 
nosso Ministro da Juventude da High School. 

 

 

Orientação dos Pais 

Domingo, 12 de agosto 

Imediatamente após a missa das 5:30pm 

RSVP: Stephen Watkins - 
swatkins@stpaulchurch.com 

HS EVENTO INAUGURAL DA JUVENTUDE: 

GUERRA DAS 
CORES 

ATENÇÃO ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 

JUNTE-SE A UMA NOITE DE 

COMPETIÇÃO, FÉ E DIVERSÃO 

Domingo, 19 de agosto 

Imediatamente após a missa das 5:30pm 

ONDE: Pavilhão 

RSVP: Stephen Watkins - 
swatkins@stpaulchurch.com 

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES, PEGUE UM FLYER 
NA MESA DO MINISTÉRIO DA JUVENTUDE 

NO HALL DE ENTRADA DA IGREJA 

 



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!  

O Grupo de Oração de Nossa 
Senhora da Rosa Mística (língua 
portuguesa) se reúne todas as 

sextas-feiras na Igreja.  
A pessoa de contato é a Nilda 

Moraes 813-857-1995 para maiores 


