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Domingo da Ressurreição do Senhor                                    1 de Abril de 2018 

Aleluia!! Ele rescussitou!! Aleluia!! 
 
Feliz Páscoa! 
 
Bem-vindos! Se você veio pela primeira vez ou é paroquiano por muitos anos, lhe damos as mais  
calorosas boas-vindas a esta celebração da alegria da Páscoa e agradecemos a escolha da Igreja 
Católica St. Paul como sua casa espiritual. Sua presença é um sinal eloquente de seu amor pelo 
Senhor, gratidão pelas muitas bênçãos recebidas e seu desejo de crescer cada vez mais na fé. Que 
Deus te abençoe! 
 
O ano passado tem sido muito preocupante para muitos de nós. Muitos se sentem irritados, frustrados, desiludidos e 
desencorajados pelo que está acontecendo no mundo, nosso país e até mesmo em nossas próprias casas. A Páscoa 
nos lembra que Jesus Cristo foi vitorioso sobre o pecado e a morte. Ele é o antídoto contra os preconceitos e a 
violência. Ele é a Luz do Mundo e a Esperança das Nações. Quando tudo parece perdido e sem esperança, Jesus nos 
lembra que a bondade e a verdade triunfarão. Nossa tarefa é simplesmente ter fé, confiar nele e ser misericordioso 
com os outros como Ele é misericordioso. 
 
Mais fácil dizer do que fazer, certo? É por isso que temos Igreja. A igreja não é uma instituição. É uma família de 
pessoas como você e eu ... imperfeitas, desoladas, pecadoras ... uma e todas. Embora estejamos todos caídos, 
também estamos dispostos a nos preparar e a fazer o nosso melhor para seguir o Senhor e nos ajudar uns aos outros, 
especialmente aqueles mais abandonados. A Igreja é uma família onde todos são bem-vindos, e quero dizer TODOS. É 
um lugar onde as pessoas cuidam dos mais pobres, mais vulneráveis, mais oprimidos, mais quebrados. Em nossa 
paróquia, somos mais felizes com mais de 80 ministérios que se esforçam para fazer a diferença no mundo através do 
louvor, desenvolvimento e compartilhamento de fé, construção da comunidade e busca ajudar os mais necessitados. 
Eu encorajo você a se envolver e se estamos esquecendo de um ministério que você está apaixonado, por favor, 
ajude-nos a formar um! Nós nos importamos! 
 
Próximo final de semana é o Domingo da Divina Misericórdia quando nosso Senhor prometeu a Santa Faustina que as 
comportas da Sua misericórdia seriam abertas para todos os que a buscam. Ele pede apenas que pedimos a Sua 
misericórdia, sejamos misericordiosos com os outros e confiamos completamente em Sua misericórdia. Esta semana, 
vamos oferecer a Novena às 3pm, hora da misericórdia, no nosso belo Santuário Santo Niño. A Novena culminará no 
domingo próximo, O Domingo da Divina Misericórdia, com confissões às 2pm no Family Center e Missa às 3pm, 
seguido do terço da Divina Misericórdia diante do Senhor Eucarístico. Certifique-se de vir. Para mais informações, 
visite www.stpaulchurch.com ou baixe nosso aplicativo da paróquia. 
 
Eu acredito, com todo o meu coração, que nesta Páscoa, nosso Senhor está convidando você a crescer na fé. Se você 
ainda não está fazendo isso, reze todos os dias, participe plenamente da missa, pelo menos, todos os fins de semana, 
e medite com fidelidade e regularidade na Palavra de Deus. Torne-se envolvido em nossa paróquia. Se houver algo 
que possamos fazer para ajudá-lo, me avise. 
 
Em nome do Pe. Bob, Pe. Victor, nossos diáconos e religiosos, toda a equipe de nossa paróquia e pré-escola, e nossos 
voluntários fiéis, eu gostaria de desejar a você e a seus entes queridos, uma Páscoa Abençoada e uma Feliz 
Temporada de Páscoa. Que Deus te abençoe! 
Crescendo juntos como discípulos de 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 

 

 

DOMINGO DE PÁSCOA  PROGRAMAÇÃO DAS MISSAS 
6:00am -  Missa do Nascer do Sol na Igreja 

7:30am -  Missa na Igreja  
9:00am -  Missa na Igreja e no Family Center 
10:45am - Missa na Igreja e no Family Center 

12:30pm - Missa na Igreja 
12:30pm - Missa em Português no Family Center  

14:00pm - Missa em Espanhol 
17:30pm - Missa dos Jovens 

   
 

Escola Bíblica de Férias  
18 a 22 de junho - 9am ao meio-dia 

Classes do pré de 4 anos até a 5ª série 
Inscrições abertas 23 de Abril 
www.StPaulChurchl.com/vbs 

  
Acampamento Todos os Esportes 

de 25 a 29 de Junho  
9am 

 Do Pré-8ª Série 
$90 por criança/ desconto  

Inscrições Abertas 
www.thePSAsports.com 

 
Montando a Cúpula  

Sexta-feira e Sábado, dias 20 e 21 de Julho, 
Retiro de Jovens Adultos  

com idades entre 18 e 25 anos 
  

NECESSITAMOS  DE CATEQUISTAS! 
Você já considerou a compartilhar sua fé com os outros? 
Você está procurando uma maneira divertida e criativa de servir o 
nosso Senhor? 
Você consideraria ser um catequista para os nossos filhos? 
Para se inscrever, entre em contato com a Carmen pelo 
telefone 813-961-3023 

  

Jesus, eu confio em Vós! 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

NOVENA DA DIVINA 
MISERICÓRDIA 

30 de março—7 de Abril 

Por favor juntem-se a nós os 
dias às  

3 pm no Santuário do Santo 
Niño para rezar a Novena.    
Todos são bem-vindos!     

Retiro Quaresmal para nossa Comunidade Brasileira 



 DOMINGO DA DIVINA DE MISERICÓRDIA !!! 
8 DE ABRIL DE 2018  

 
(Doações aceitas para a 
Divina Misericórdia no 
Pórtico para apoiar 
nossa JUVENTUDE para 
o nosso Dia Mundial da 
Juventude !!)   
 
Você tem 16 a 30 anos 
de idade? SIM, junte-se 
ao grupo St. Paul para 
esta experiência 

INCRÍVEL! SOMENTE U$ 500 
Você tem mais de 30 anos de idade? SIM, 
compartilhe seus tesouros com o 
PATROCINADOR para participar! SOMENTE 
$1K 
Envie-nos um email! 

PanamaMission@StPaulChurch.com 

 

Consagração da Diocese de St Petersburg ao 
Imaculado Coração de Maria! Você está convidado! 
O Bispo Gregory Parkes liderará uma Hora Santa na 
Catedral de São Judas O Apóstolo para consagrar a 

Diocese ao Imaculado Coração de Maria. 
Domingo, 6 de maio de 2018, às 3pm 
Catedral de São Judas, o Apóstolo 

A preparação da consagração em St Paul começará no 
dia 2 de abril e usaremos a verdadeira Devoção para 
Maria através de Jesus por St. Louis de Montfort.  

    
   Family Faith Fest Festa de Fé da Familia) 

Sábado, 27 de outubro de 2018, das 10 às 18 horas. 
O Family Faith Fest é uma experiência única para as famílias!  

 

Acampamento Acampamento Acampamento Acampamento 
de Nossa de Nossa de Nossa de Nossa 
Senhora Senhora Senhora Senhora     
do Bom do Bom do Bom do Bom 
Conselho Conselho Conselho Conselho     
        
 O Good Counsel Camp é o acampamento 
juvenil da Diocese Católica de St 
Petersburg, na Flórida. Estamos localizados 
a cerca de 60 milhas a norte de Tampa. 
Somos um acampamento co-ed e 
aceitamos campistas de 7 a 15 anos de 
idade. Para se registrar, visite nosso site no 
Goodcounselcamp.org. Nossas sessões vão 
de 10 a 22 de junho a 15 a 27 de julho. 
Para mais informações, envie um email 
goodcounselcamp@aol.com 

    

    

    

    

    

    

    

""""TerTerTerTerçççço dos o dos o dos o dos HomensHomensHomensHomens        
da St. Paul" da St. Paul" da St. Paul" da St. Paul"     

    
Voce Voce Voce Voce homemhomemhomemhomem    que quer que quer que quer que quer 

crescercrescercrescercrescer    na fe, venhana fe, venhana fe, venhana fe, venha    rezar rezar rezar rezar 

conoscoconoscoconoscoconosco    no Grupo no Grupo no Grupo no Grupo TerçoTerçoTerçoTerço    dos dos dos dos 

Homens da St. Paul. O Homens da St. Paul. O Homens da St. Paul. O Homens da St. Paul. O 

encontro ocorre uma vez por encontro ocorre uma vez por encontro ocorre uma vez por encontro ocorre uma vez por 

mes, na terceira quintames, na terceira quintames, na terceira quintames, na terceira quinta----feira feira feira feira 

de cada mes. Das 7:40 pm de cada mes. Das 7:40 pm de cada mes. Das 7:40 pm de cada mes. Das 7:40 pm 

as 9 pm. as 9 pm. as 9 pm. as 9 pm. InformaçõesInformaçõesInformaçõesInformações    com com com com 

A l e x  P i n z k o s k i  A l e x  P i n z k o s k i  A l e x  P i n z k o s k i  A l e x  P i n z k o s k i  ----    

813.464.9497.813.464.9497.813.464.9497.813.464.9497.    



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. 


