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Trigésimo Primeiro Domingo do Tempo Comum

4 de Novembro de 2018

Meus queridos amigos,
Novembro é um mês especial para nossa família de fé. Começamos recordando o grande dom dos Santos ... aqueles
homens, mulheres e crianças que nos mostraram que a santidade é possível. Somos todos chamados à santidade através do
amor misericordioso de Deus. Nossa resposta é, como lemos no Evangelho de hoje, um amor irrestrito por Deus e
compartilhar esse amor com os necessitados.

No dia seguinte, celebramos o Dia de Finados e fizemos orações por todos os nossos amados mortos, bem como pelas
pobres almas esquecidas do Purgatório. Ao longo deste mês, lembraremos em cada uma das nossas missas, todos os nomes
que você enviou nos envelopes do Dia de Finados. Que eles descansem na paz de Cristo.
Todos os anos nesta época também ofereço um workshop “Viagem para a Vida Nova”. Por favor, junte-se a mim nesta
quinta-feira, 8 de novembro, às 19:00 no Parish Center. Durante esta noite, falaremos sobre algumas questões relativas ao
fim da vida aqui na Terra, como a perspectiva cristã do sofrimento e da morte, o cuidado espiritual dos doentes, cuidados
médicos versus tratamento, a retirada da hidratação e nutrição, decisões de Não Ressuscitar (DNR), substitutos de
assistência médica, procuração duradoura, testamentos, assistência funerária, etc. Ainda bem que somos abençoados com
paroquianos que são médicos e advogados para me ajudar com perguntas que vocês possam ter. Além disso, nossas casas
funerárias locais estão presentes para responder a perguntas. No geral, é uma noite muito informativa que o ajudará a se
preparar melhor para as decisões que todos nós devemos um dia fazer por nós mesmos ou por seus entes queridos. Eu sei
que é difícil para alguns de vocês sair à noite; consequentemente, o novo Ministério Young at Heart Senior me pediu para
oferecê-lo na primavera durante o dia.
Todos os anos celebramos uma Missa de Cura em honra de Nossa Senhora da Providência e Nossa Senhora da Boa Saúde.
Este ano, a celebração acontecerá na sexta-feira, 16 de novembro, começando com o Rosário às 19 horas em nosso belo
santuário em homenagem a Nossa Senhora da Boa Saúde. Em seguida, processaremos a igreja para a missa às 19h30. Nós
convidamos o Fr. Claudio Antecini, um padre italiano que é fluente em inglês e espanhol, para presidir. Ele é pastor da
Igreja da Visitação da Abençoada Virgem Maria no Brooklyn, Nova York e membro da Comunidade Koinonia John the
Baptist. Isto promete ser uma Missa muito cheia do Espírito! Depois, haverá equipes de cura, bem como a oportunidade
de receber o Sacramento da Unção dos Enfermos. Por favor venha e traga um amigo!
Por último, mas não menos importante, no domingo, 18 de novembro, em homenagem ao Dia Mundial dos Pobres,
teremos novamente a oportunidade de embalar refeições para serem distribuídas aos menos afortunados. No ano passado,
em colaboração com a Catholic Relief Services, preparamos 15.120 refeições em apenas algumas horas. Foi um grande
sucesso e um grande evento para toda a família. Este ano, gostaríamos de embalar mais de 20.000 refeições! O custo é de
cerca de cinquenta centavos por refeição. Todo o projeto custa US $ 10.000,00. Eu gostaria de convidá-lo a participar desta
importante ação. Uma doação de US $ 500,00 pode fornecer 1.000 refeições! Por favor, considere isso como parte de suas
doações de caridade no Natal. É uma despesa que a paróquia não incluiu no orçamento, mas que a caridade exige.
“Quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.” Ligue para Michael, Nancy ou Jim no
escritório da paróquia para mais informações. Obrigado!
Juntos, vamos viver corajosamente o Evangelho!

Pe. Bill Swengros, Pároco

Missa de Cura da Nossa Senhora da Divina
Providência e Novena e Missa (Trilíngue) da Nossa
Senhora da Boa Saúde

Retiro de Missão do Advento das Crianças
Quando: segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
Horário: 19:00 - 20:30
Onde: Family Center
Quem: crianças de 6 a 10 anos
RSVP: ahgstpaul@gmail.com

Sexta-feira, 16 de novembro de 2018, às 19h30
Com o Padre Claudio Antecini e Padre Bill Swengros,
Novena e Rosário da Nossa Senhora da Boa Saúde às 19h
no Santuário do Santo Nino.
Equipes de cura nos três idiomas após a Missa.
Sacramento da unção dos doentes depois da Missa na Capela.

CAMINHADA À NOVA VIDA!

Quando o ano litúrgico chega ao fim, a Igreja se concentra
no fim dos tempos. Oramos por nossos amados falecidos e
estamos atentos à nossa própria mortalidade. Na quintafeira, 8 de novembro, às 19h, no Parish Center, o padre Bill
oferecerá um workshop especial, “Caminhada para a Vida
Nova”, que enfoca a perspectiva católica a questões tão
importantes como:






Cuidado espiritual para os doentes e os que estão
morrendo
Testamentos e outros documentos legais
Testamentos Espirituais e Herança
Planejamento Funeral

Representantes das clínicas médicas, legais, seguros e casas
funerárias locais estarão disponíveis depois para se
encontrar com você. Este evento é organizado pelos
nossos Cavaleiros de Columbus. Por favor traga um amigo!

CAFÉ DA MANHÃ DE ARRECADAÇÃO PARA A
MISSÃO DE 2019 NA JAMAICA
Domingo, 18 de novembro de 2018
Após todas as missas da manhã, no Family Center

Total Consagração a Jesus Através de Nossa Senhora
No domingo, 4 de novembro, iniciamos nossos 33 dias
de preparação para a consagração total a nosso Senhor
Jesus Cristo por meio de nossa Mãe Santíssima, de
acordo com St. Louis de Montfort. A devoção está
prontamente disponível em inglês, espanhol e português.
Existem muitos formatos publicados. Nós usaremos
aquele que começa no dia com uma leitura de Mateus 5:
1-19. A consagração terá lugar na Vigília da Festa da
Imaculada Conceição (7 de dezembro, começando com
o rosário às 19 horas). Vamos celebrá-la com uma missa
à luz de velas em nosso belo santuário do Santo Nino (se
o tempo permitir). Para mais informações, entre em
contato com Elizabeth Hays pelo e-mail
ehays@stpaulchurch.com ou pelo telefone (813) 961-3023.

Mantenha Cristo no Natal
Cartões de Natal
Disponíveis
11 e 12 de Novembro - após todas as missas
17 e 18 de Novembro - após todas as missas
Arrecadação para o Dia Mundial da Junventude e Missão
no Panama
PanamaMission@stpaulchurch.com
A St. Vincent DePaul Society precisa de sua ajuda!

Adultos $ 8; Crianças $ 5; Família de 4 ou mais US $ 25

As cestas de alimentos de Ação de Graças serão
distribuídas às famílias necessitadas no sábado, 17 de
novembro. Para ajudar a completar nossas cestas deste
feriado, precisamos: presunto enlatado; batatas
instantâneas; frutas enlatadas; vegetais enlatados; arroz e
feijão; Peanut Butter & Geleia; molho de espaguete;
biscoitos; carnes enlatadas; molhos; cereal; e leite em pó e /
ou enlatado.

TIJOLOS MEMORIAIS NO PÁTIO

Por favor, deixe doações de alimentos nas cestas localizadas
na entrada da Igreja.

Os paroquianos da St. Paul estão levantando fundos para
apoiar os missionários para servir os mais pobres em
Kingston, Jamaica, em fevereiro de 2019.
Cardápio: Bacon, Ovos, Creme de Milho, Torrada,
Sanduíche de Amendoim e Geléia, Banana Frita, Frutas,
Cereal, Leite, Café, Chá e Suco

Os amigos e paroquianos da St. Paul podem agora lembrar
de um ente querido, vivo ou morto, ou comemorar um
importante evento da vida através dos pavimentos
comemorativos do pátio. Cada tijolo será gravado com sua
inscrição especial. Somos muito afortunados por termos
um belo pátio. Você tem a oportunidade de escolher uma
área especial para você.
Os tijolos custam US $ 250 cada, possuem tamanho de
6”x9”, com três linhas de inscrição disponíveis. Que
presente lindo isso pode ser. Para obter mais informações
entre em contato com Nancy via e-mail:
jnkissane@stpaulchurch.com ou ligue para (813) 961-3023

]

Não há tempo para fazer compras? Sem problemas!
Cartões-presente ou doações em dinheiro podem ser
colocados na Caixa dos Pobres localizada na entrada da
Igreja. Cheques devem ser feitos para: St. St. Vincent
DePaul Society (* Nota: Somente cheques escritos para a
St. Vincent DePaul Society irão para os cestos. Os cheques
escritos para St. Paul serão entregues à igreja).

Dê o presente da vida!

A próximo coleta de sangue, em nosso campus, será
realizado no domingo, dia 18 de novembro, das 8h às 13h
no estacionamento da St. Paul Catholic Church.

JUNTE-SE AO COMBATE À FOME NO MUNDO em
18 de novembro: O Dia Mundial dos Pobres
EVENTO MÃOS DA ST. PAUL AJUDANDO A EMBALAR REFEIÇÕES!
Este é o nosso esforço paroquial para ajudar a alimentar
nossos vizinhos famintos no exterior e ajudar a reduzir a
pobreza no mundo! Este evento é uma parceria que conecta a St. Paul com os Serviços Católicos de Ajuda e
Contra a Fome. No ano passado, compramos e empacotamos refeições enriquecidas com arroz e soja para nossos irmãos e irmãs na África Centro-Ocidental, e este
ano planejamos embalar 20.000 refeições!
Trabalharemos das 14:30h às 17:30h no Family Center.
Para se inscrever para este evento ou para fazer uma doação para ajudar a pagar pelas refeições, visite o calendário
de eventos no site do Catholic Relief Services:
https://helpinghands.crs.org/events/st -paulcatholic-church/

Dê o presente da vida!
O próximo evento de doação de sangue, em nosso campus, será realizado no domingo, dia 18 de novembro,
das 8h às 13h no estacionamento da St. Paul Catholic
Church.

A Missão do Advento da St. Paul apresenta....
LUZ NA ESCURIDÃO
Palestrante: Diacono Bill Ditewig
Datas: 3, 4 e 5 de Dezembro
Horario: 11:00 - 12:00 e; 19:00 - 20:30
O servico de cuidado das criancas estara disponivel
durante o evento.
“A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la.”
—João 1:5

CANTO DA TECNOLOGIA
Laudate é um excelente aplicativo para
uma variedade de necessidades católicas
em um único lugar. O que torna este aplicativo realmente atraente é seu preço: US $
0,00. Não há desculpa para não baixar este
programa, mesmo que seja apenas para as leituras diárias
das escrituras e orações. Depois de baixar o Laudate e
explorar seu conteúdo robusto, você nunca ficará sem
nada para fazer em casa ou na rua. Baixe o aplicativo grátis hoje mesmo!

Datas importantes da
Formação da Fé

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

10 de Novembro: Celebração da
Primeira Reconciliação para as
crianças que se preparam para a
Primeira Comunhão em 10 de
maio na Igreja
10 a 11 de Novembro: Inscrição
para Candidatos à Confirmação em
todas as Missas
12 de Novembro: Não há aulas
em homenagem ao Dia dos
Veteranos
13 de Novembro: Ensaio para a
encenação do Dia de Ação de
Graças para as crianças na
Formação de Fé 18:00 na Igreja
1 de Dezembro: Retiro de
Adolescentes do RCIA 10:00 16:00

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-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 813857-1995 para maiores informações.

