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Quinto Domingo do Tempo Comum                      4 de Fevereiro de 2018 

M 
eus queridos amigos, 
 
Voltamos da nossa primeira viagem missionária para trabalhar com o Pe. 
Richard Ho Lung e os missionários dos pobres que cuidam dos mais pobres dos 

pobres nos guetos de Kingston, Jamaica. Foi uma experiência incrível que nunca vamos 
esquecer. Os irmãos estavam muito gratos por suas doações de roupas, sapatos, artigos de 
higiene e bolas de futebol. O cheque $20.000 irá ajudar muito o seu ministério.   
 
Os dias começavam com a oração da manhã seguida de missa e adoração eucarística. Depois 
do café da manhã saímos para os centros onde trabalhamos ao lado dos irmãos e irmãs, cuidando dos idosos, 
crianças e adultos que vivem com graves deficiências físicas e mentais, mães solteiras, e aqueles que vivem com 
o HIV. Todos nós fomos profundamente tocados por esta experiência. Logo, teremos uma apresentação para a 
paróquia para que você possa aprender mais sobre como o seu apoio fez a diferença na vida de tantos. 
 
Falando em fazer a diferença... esta semana o nosso foco paroquial é sobre o Apelo Pastoral Anual ou APA. Sua 
generosa contribuição ao APA permite que nossa diocese continue a financiar centenas de ministérios servindo 
ao longo de nossa jurisdição de cinco municípios. Por exemplo, como resultado da sua contribuição, somos 
capazes de fornecer habitação para os idosos, os deficientes, e aqueles com necessidades especiais... como 
mães solteiras, aqueles que vivem com HIV, e assistência de reassentamento. Suas doações ajudam aqueles que 
colhem a nossa comida, fornecendo habitação, educação, vestuário, assistência médica e odontológica. Sua 
doação também auxilia na prestação de uma educação de qualidade e formação para os nossos seminaristas e 
educação continuada e oportunidades de formação para os nossos sacerdotes. Spirit FM é outro beneficiário de 
sua doação. 
 
O fato é que a sua contribuição para o Apelo Pastoral Anual também ajuda a nossa paróquia. A diocese fornece 
apoio importante a todos os aspectos da vida paroquial... melhorando a qualidade de nossas liturgias, 
programas de formação de fé, pré-escola, administração e projetos de construção. 
Além do mais, cada dólar doado a APA ajuda a paróquia porque o que não é doado deve ser pago através do 
nosso ofertório. A nossa meta do APA é calculada através do nosso ofertório anual. Sua doação é "isenta de 
impostos" no sentido de que não é calculado na avaliação do próximo ano. Neste sentido, dando um dólar para 
APA é como dar $1.20 para a paróquia! 
 
Quanto você deve dar? O dízimo bíblico é de 10%. Encorajo-vos a dar 5% para APA, 3% para a paróquia, e 2% para 
outras instituições de caridade. Se você puder dar mais... por favor, doe. Se você só pode dar menos... estamos 
gratos por tudo que você pode fazer. Lembre-se, Deus não poupa generosidade! 
Encorajo-vos a completar a sua promessa e enviá-lo para a diocese, deixá-lo no escritório, ou deixá-lo na cesta 
ofertório o mais rapidamente possível.  
 
Que Deus vos abençoe enquanto continuamos a crescer juntos em Cristo 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

Campanha de Arrecadação de Comida da Quaresma 

17 a 18 de fevereiro e 24 a 25 de fevereiro 

Está quase na hora da 3ª campanha anual de Arrecadação de 
Comida da Quaresma da St. Paul. No ano passado, 938 sacolas 
de mantimentos foram doadas para a Dispensa da Sociedade 
St. Vincent de Paul pelos nossos paroquianos extremamente 
generosos! Este ano, sacolas de supermercados vazias com 

uma lista de desejos anexadas estarão disponíveis após as Missas em 17 e 
18 de fevereiro para quem quiser doar. Voluntários necessários em 24 e 25 
de fevereiro depois de todas as Missas para ajudar a classificar as sacolas 
de comida retornáveis. Se você quiser se voluntariar para classificar a 
comida, venha ao Family Center 3 depois de comparecer à missa. Obrigado! 
~ Sociedade St. Vincente de Paul 
 
Por favor anote: 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 
informações. 
 

Sessão de Inquérito do RCIA 

                         Nossa próxima Sessão de Inquérito Terça-feira, 13 de 

fevereiro Centro Paroquial 

                 Entre em contato com Maria para mais informações no 

                              813-961-3023 ou MCosta@StPaulChurch.com 

 
A Quaresma está quase aqui e gostaríamos de convidá-lo a lembrar do 
sacrifício que nosso Senhor nos fez na cruz, rezando juntos as Estações da 
Cruz. Junte-se a nós toda sexta-feira na Quaresma na igreja às 3 da tarde ou 
às 7pm à partir da sexta-feira, dia 16 de fevereiro à 23 de março. Esperamos 
que você também convide sua família, amigos e colegas de trabalho a 
rezar. 
 
Jantar da Quaresma da St. Paul 

Junte-se a nós! 

Toda sexta-feira na Quaresma 
Das 5pm às 7pm 
Jante no Family Center ou Leve para Casa 
Adultos-$9.00 • Crianças-$6.00 
Crianças 10 anos ou menores de graça! (aceita-se cartões de crédito ) 

Festival da St. Paul 
Comida e Música Multicultural 

 

Junte-se a nós para a Quinta Festa 

Multicultural Anual da St. Paul Com 

comida, música e dança de todo o 

mundo! 
 

Terça-feira, 13 de fevereiro 

6:00pm 
(Sim... o dia antes da Quaresma começar) 

 

Ajude-nos a celebrar a nossa 

diversidade cultural na St. Paul, 

mostrando a sua cultura com comida, 

fantasia e música, e dança 

Ligue para Nancy hoje e deixe-a saber 

o país (ou estado dos EUA) que você 

vai representar e se você gostaria de 

realizar e/ou fornecer alimentos de  

seu país. 

813-961-3023 ou e-mail: 

jnkissane@stpaulchurch.com 

Estações da Cruztoda sexta-feira na Quaresma na igreja às 3 da tarde ou às 7pm  



Marque em seus calendários!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para a nossa missão da Paróquia "O sonho de Deus para 
a sua Vida" de segunda a quarta-feira, 5-7 de março, das 
11 da manhã ao Meio-dia e das 7pm às 8pm. O renomado 
orador Católico e escritor, Jon Leonetti, estará liderando 
a Missão! Jon viaja extensivamente ajudando os católicos 
a entender esta grande história já contada - a história de 
Jesus Cristo e sua Igreja Católica. Traga sua família e 
amigos. O berçário estará funcionando gratuitamente 
para as crianças. Refrescos em seguida todas as noites. 

Guarde a Data para 

um Luau Havaiano! 
 

O jantar anual de Espaguete da Pré-
Escola e o Leilão Silencioso da Pré-

Escola Católica de St. Paul serão realizados no 
 

Sábado dia 10 de fevereiro de 2018 
6pm às 9pm 
no Family Center 

Ingressos $10/adulto $5/criança 
(A família custa $ 30) 

Matrículas para as aulas de Formação da Fé 
para o próximo ano começa no fim de 
semana de 11 e 12 de fevereiro.  

Aproveite o nosso desconto antecipado! A 
equipe de Formação de Fé estará em todas 
as Missas para responder a perguntas e 
ajudá-lo a se cadastrar. 

URGENTE: assistentes de catequistas de Formação de Fé - 
Se você está disposto a compartilhar sua fé em uma 
segunda-feira das 4pm às 5:15pm ou terça-feira das 6pm às 
7:15pm ou uma noite de semana com as crianças, entre em 
contato com nosso escritório de formação de fé. 
Precisamos de ajuda para ajudar nossos catequistas! Entre 

em contato conosco hoje! 

Atenção, Pais! 
Uma importante sessão informativa sobre Pornografia na 

Internet e como proteger seus filhos será oferecido pela nossa 

diocese em duas datas: terça-feira 27 de fevereiro na St. 

Catherine de Siena em Clearwater e quarta-feira 28 de fevereiro 

na St. Mark o Evangelista em Tampa das 7pm às 9pm. O registro 

é obrigatório. Por favor, vá a este link para obter informações e 

registre-se online: http://conta.CC/2FjRxl2 ou contate Brian 

Lemoi, diretor do departamento de Evangelização e Formação 

de Fé ao longo da vida da Diocese de St. Petersburg pelo 

telefone 727-341-6849; Bal@dosp.org. 
Prazo de inscrição: 20 de fevereiro de 2018 

Hoje é domingo de 
compromissoObrigado! 

Por sua generosidade ao longo 
dos anos, fomos capazes de 
ajudar a apoiar os serviços 
mais amplos oferecidos pela 

diocese que beneficiam a St. Paul de muitas 
maneiras. Nosso objetivo deste ano é de US $ 
438,000, apenas um pouco maior que o ano 
passado. Você já deve ter recebido seu envelope 
da diocese. Se você não tiver recebido, ligue para 
Nancy no 961-3023. Existem envelopes e 
informações no Narthex. Você pode também 
entrar no site da St. Paul, www.stpaulchurch.com 
para doar online. Muito obrigado pelo seu apoio 
no passado. Esperamos que você apoie a APA 
novamente este ano. E, se você não recebeu um 
presente para a APA no passado, considere com 
oração como você pode ajudar. Nenhuma doação 
é muito pequena.  



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 

informações. 


