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Festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José     Domingo, 31 de Dezembro de 2017 

M 
eus queridos amigos, 
 
Hoje a nossa celebração de Natal continua enquanto celebramos a Festa da 
Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Acreditamos que Deus escolheu nascer 

de uma família porque é a família que fornece a base pelo que significa ser plenamente 
efetivado como uma pessoa humana. É através de nossas famílias que aprendemos o que 
significa ser um homem ou uma mulher no mundo. A família é a primeira igreja, a primeira 
escola, o lugar onde o amor é vivido. Ao nascer de uma família humana, Jesus não só 
enfatizou o papel essencial da família, mas a santificou para todos os tempos. A família é o 
ponto de encontro entre Deus e a humanidade. Infelizmente, as famílias estão sob um tremendo stress. Nunca 
devemos parar de apoiar e rezar por nossas famílias! 
 
Claro, nem todas famílias são perfeitas. Na verdade, há sempre algum "problema" em todas as famílias. 
Rezemos em solidariedade aqueles que sofrem devido a famílias difíceis e desajustadas. Se você está lutando 
com problemas familiares, encorajo-vos a procurar ajuda profissional. Lembre-se, ninguém tem o direito de 
abusar de outra pessoa. Felizmente, nossa paróquia é abençoada com uma série de talentosos profissionais de 
saúde mental e legal que podem ajudar. Saiba que você está em nossas orações. 
 
Este fim de semana também marca o início de um Ano Novo. Esta é uma oportunidade maravilhosa para refletir 
sobre as bênçãos e os desafios do ano passado e para aprender com eles. Também é importante olhar para 
frente no ano novo e continuar a esforçar-se para realizar o sonho que Deus tem para cada um de nós e para a 
nossa sociedade. Que nos tornemos as pessoas que Deus nos criou para sermos! 
 
Como católicos, o dia de ano novo é também o tempo que damos graças a Deus pelo dom de Maria, nossa Mãe 
e Mãe de Deus. Também redobramos nossas orações pela paz mundial. Este ano, NÃO é um dia santo de 
obrigação. No entanto, encorajo-vos a vir à missa. Estamos oferecendo missa em: 
 
Vigília Dominical:   10:30pm Adoração Eucarística seguido pela missa das 11:30pm. Esta é uma maneira   
        maravilhosa de rezar pelo mundo enquanto começamos um ano novo do calendário. 
  Segunda-feira:      9:00am Missa (Nota: não haverá a missa das 7:30am!) 
        12:30pm de Missa (note que é 15 minutos mais tarde do que o normal.) 
        5:30pm Missa  

 7:30pm Missa em Português e Espanhol 
  
Por favor, venha e honre nossa Santa Mãe! 
 
Que você conheça a paz e a alegria da Sagrada Família! 

 
 
 
 
 

Pe. Bill Swengros, Pároco  



 
 
 
 
 
 
 
 

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 
r e p r e s e n t a n t e s  d a 
comunidade. Por favor, entre 
em contato conosco.     

Brazilians@StPaulChurch.com 

 

 

Festa da Santa Família                Domingo, 31 de dezembro 
 Hoje damos graças a Deus pelo dom de nossas famílias. Nós vamos oferecer 
uma bênção especial sobre nossas famílias em cada Missa. 
  
Véspera de Ano Novo                   Domingo, 31 de dezembro 
1 de Janeiro é a Solenidade de Maria, Mãe de Deus, bem como o Dia de Ano 
Novo e Dia Mundial de Oração pela Paz. A Missa de Vigília será às 17:30hs em 
Inglês e 19:30 em Português. Às 22:30hs, vamos observar uma hora Santa de 
Adoração Eucarística antes da Missa às 23:30 horas. 
 

Solenidade de Maria Mãe de Deus 
 Segunda-feira, 1° de janeiro de 2018 
 às 9am, 12:30pm, às 5pmhs e às 7:30pm (Missa Bilíngüe: 
espanhol e português) 
 Domingo, 31 de dezembro de 2017 
11pm Missa da Vigília  

 

O Poder da Oração             
Quinta-feira, 4 de janeiro 

Nesta noite, o Padre Bob irá oferecer a última das séries de palestras dadas 
pelos nossos párocos de oração. A partir das 19:00hs, o Padre Bob falará sobre 
"O Poder da Oração" na nossa capela, no contexto da Adoração Eucarística. 
Por favor, traga um amigo! 
 
 
Epifania do Senhor                                     Domingo, 7 de janeiro 
Tradicionalmente, as casas são abençoadas nesse dia. Você está convidado 
a trazer uma garrafa vazia para a igreja para que você possa enche-la com 
Água Benta para abençoar a sua casa ou se você gostaria que um padre ou 
diácono fôsse abençoar a sua casa, por favor ligue para o escritório 
paroquial. 
 

  
O Escritório de Formação de Fé está procurando 
imediatamente um artista que gostaria de nos ajudar 
com idéias de Murais decorativos para nosso berçário 
da igreja. O tema será "Arca de Noé". O artista 
selecionado deverá não somente submeter a ideia para 
a aprovação de um comitê, mas também poder pintá-la 
na parede no berçário. Se você é um artista e gostaria 

de apresentar o seu trabalho entre em contato com  Carmen Cayon em 
ccayon@stpaulchurch.com para mais detalhes. 

     
Você está curioso para saber sobre a 
fé Católica ou você já pensou em se 

tornar um Católico? 
  

 O Rito de Iniciação Cristã para Adultos 
(RCIA) é um programa feito para você. 

  
Os adultos de todas as tradições da fé, 
ou com nenhum fundo religioso , são 
bem-vindos a participarem do nosso 
programa da instrução, projetado 
especialmente para as pessoas com 

agenda ocupada. 
  

Participe da nossa próxima sessão de 
inquérito na 
  

Terça 9 de janeiro, 2018 
 (segunda terça-feira do mês) 
 19:00hs no Centro Paroquial 

 (oferecido em inglês e espanhol) 
  

Contate o Diacono Carlos Celaya 
CCelaya@StPaulChurch.com ou Maria 
Costa em MCosta@StPaulChurch.com. 

Maria,	nossa	Mãe	e	Mãe	de	Deus.	Maria,	nossa	Mãe	e	Mãe	de	Deus.	Maria,	nossa	Mãe	e	Mãe	de	Deus.	Maria,	nossa	Mãe	e	Mãe	de	Deus.					



 

Novena ao Santo Niño (Menino Jesus)           sexta-feira, 12-20  de janeiro 

Todas as noites celebraremos a Novena a partir das 19:00hs. A Santa Missa começará às 7:30 
PM em homenagem ao Menino Jesus seguido por uma recepção com deliciosa cozinha 
filipina.  Todos são bem-vindos! 
  

 

Vigília ao Menino Jesus                        sábado, 20 de janeiro 

Os eventos da noite serão: 17:30hs missa de Vigília, 19:00hs Novena ao Menino Jesus, 19:30hs 
Missa em Inglês na Igreja e em Português no Centro Paroquial.  Depois, haverá uma procissão 
formal de luz do Rosário ao longo do nosso Caminho da Paz. 
  

 

Festa do Menino Jesus          domingo, 21 de janeiro 

Neste dia, companheiros Cristãos virão de todo o mundo para se 
juntarem a nós para homenagear o Filho Santo. As Missas sestão 
7:30hs, 9:00hs, 10:45hs, 12:45, e 2:00 em Espanhol. A Missa de 
Santo Niño(Menino Jesus) será às 16:30hs.  Será Seguido pelo 
Sinulog no Centro da Família. Nota, não haverá a Missa das 
17:30hs nesse dia. 

 Convite para todas as crianças de St Paul!  
Gostaríamos de convidar as crianças da paróquia para participar 

de um concurso especial para homenagear a Santa Criança 

Jesus. Envie o seu desenho, poema ou carta ao Santo Niño – a 

Santa Criança. Aceitamos inscrições do K à 12ª série, até o dia 6 de 

janeiro de 2018. 
A arte vencedora será exibida em nosso site, boletim, monitores 

de TV e em nossa Igreja e receberá um prêmio. Famílias, vamos 

incentivar a devoção à Santa Criança em todos os corações de 

nossos filhos. Entregue sua arte no Escritório Paroquial ou via e-

mail para filipino@StPaulChurch.com 
Viva Santo Niño! 

Ancorado a Jesus 
Palestrante convidado: Gus Lloyd 

Retiro para Jovens Adultos 
Reserve a data 

Sábado 13 de janeiro de 2018 
das 9am às 6:30pm  

RSVP www.StPauChurch.com 
 
 
 

 

Acampamento de Verão Covecrest 

Reserve seu lugar agora! 

23-28 de Julho de 2018 
 

 

Os alunos do Ensino Médio e os novatos podem 

participar. Para reservar sua vaga você deve pagar 

$100 depósito e preencher o formulário de reserva 

de lugar que está disponível no escritório YM. 

Email: agarcia@stpaulchurch.com 

 

Open House  

da Pré-Escola 
 

Terça-feira, 30 de janeiro das 9am às 11am 

Ou  Quarta-feira, 31 de janeiro 

Das 9am às 11am e uma sessão às 5pm 

CONCURSO  



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!  


