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Terceiro Domingo da Páscoa                                                                                           15 de Abril de 2018 

Aleluia! Ele ressuscitou! 

M 
eus amigos, 
 
Em uma reunião recente com o nosso Bispo, ele compartilhou comigo todas as coisas 

maravilhosas que ouviu sobre nossa paróquia de não paroquianos. Evidentemente, eles visitaram nossa 
paróquia e ficaram tão impressionados que compartilharam sua alegria com o Bispo Parkes. Eles 
comentaram quão calorosa e convidativa é nossa comunidade, o número e diversidade de nossos 
ministérios vibrantes, nosso cuidado e generosa preocupação com os necessitados, e quão 
maravilhosamente celebramos as Sagradas Liturgias. 
 
Felizmente, a experiência dessa pessoa não é a exceção. Toda semana recebo e-mails, cartas e cartões de pessoas que nos 
visitaram. Uma mulher escreveu recentemente: “Eu não posso agradecer o suficiente por tudo que recebi espiritual e 
mentalmente de toda a sua Igreja enquanto visitava minha mãe. As pessoas, a sua Igreja, as missas, o canto, os santuários no 
campus, toda a atmosfera é maravilhosa. Você espalha a alegria de Jesus”. Sinto-me verdadeiramente feliz por fazer parte 
desta família paroquial. Eu espero que você também! 
 
Qual é o nosso segredo? É a SUA abertura ao Espírito Santo, o SEU amor pelo Senhor e a maneira como VOCÊ 
compartilha o  amor e a misericórdia Dele com os outros. Obrigado pelo SEU "sim" ao Senhor! 
Podemos fazer melhor? Certamente! O plano estratégico para a nossa paróquia está completando 5 anos e o Conselho 
Pastoral está discernindo como Deus está nos chamando para crescer. Por exemplo, quase 4.000 pessoas assistem à missa 
todo fim de semana e mais de 8.000 pessoas compareceram à missa no domingo de Páscoa, mas quase 20.000 pessoas estão 
registradas em nossa paróquia. Como podemos tocar os membros da nossa comunidade que raramente frequentam a missa? 
Há quase 3.700 crianças registradas em nossa paróquia, mas menos de 800 estão envolvidas em nosso programa de 
Formação de Fé. Como podemos garantir que nenhuma criança seja deixada para trás? Enquanto estamos com quase mil 
voluntários, eles ainda são uma pequena porcentagem da comunidade total. Como podemos convidar mais para participar em 
algum ministério? Em nossa segunda leitura, a comunidade da igreja primitiva era conhecida por seu cuidado com os 
necessitados. Até o momento, menos de 700 famílias optaram por doar para o Apelo Anual de Pastoral (APA). Como 
podemos incentivar todos a participar no apoio às obras de caridade de nossa diocese? 
 
Eu não tenho as respostas. Essa é uma das razões pelas quais estou dependendo da sabedoria do Conselho Pastoral e de 
nossa equipe talentosa de funcionários, mas posso dizer que uma parte importante da solução é VOCÊ! 1) Continue 
compartilhando sua fé com os outros pela maneira como você vive sua vida. As pessoas vêem seu cuidado e preocupação, 
sua alegria e paz ... e elas ficam comovidas! 2) Convide outros a se juntar a você para a missa e outras atividades da Igreja. O 
pior que eles podem dizer é “não”. Mas quem sabe? Seu convite pode ser o que eles estavam esperando! 3)Reze. Reze pela 
nossa comunidade paroquial. Para que possamos continuar a ser um exemplar modelo dos primeiros cristãos pela nossa 
devoção à Sagrada Escritura, Santa Eucaristia, vida comunitária e extensão da misericórdia de Deus aos necessitados. Que 
possamos viver a nossa fé! 
 
Crescendo juntos em Cristo, 

 
 
 
 
 

Pe. Bill Swengros, Pároco  

CONSTRUTORES DE LARES DA ESPERANÇA 
Fornecendo móveis essenciais básicos e utensílios domésticos para as famílias que 

estão lutando contra a pobreza. 
 As doações financeiras são sempre necessárias e muito apreciadas. Somos uma 
organização 100% voluntária, por isso 100% das suas doações apoiam o nosso 
ministério. Seu apoio financeiro nos ajuda com aluguel de estoque e serviços públicos, 
gasolina para nossos caminhões e novos travesseiros e camas para nossas famílias. 
Aceitamos os principais cartões de crédito.  
Para doar, visite www.StPaulChurch.com/homemakers   



 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

WELCOME Se Jesus lhe pedisse para passar um fim de semana com Ele, o que você 
diria?  Você está convidado a participar de um retiro espiritual incrível de fim de 
semana. Esta experiência de renovação é nada menos que milagrosa. Será uma 

bênção para você, sua família e para a St Paul. 
O fim de semana dos homens será  9 e 10 de junho 
Fim de semana das mulheres será 23 e 24 de junho 

Panfletos disponíveis no Narthex.  Para mais informações entre em contato 
Chuck Glass (fim de semana masculino) cwglass1spc@gmail.com ou  Linda Demer 

(fim de semana das mulheres) ljdemer@gmail.com 
 

Tarde de Mãe e filha   
 “Para Sempre amar Para Sempre ser Amada” 

 Sábado, 19 de maio 
 Das 2pm às 4:30pm 
 Family Center 

 Preço do ingresso: US $ 20 por família   
 Registro online! www.stpaulchurch.com/forever  

 
 

Rifa de Primavera de 2018 da Igreja 
Católica St. Paul   $5   o bilhete 

14-15 de Abril  

Retiro espiritual 
Encontre a Divina Misericórdia 

Viaje com o Pe. Bill para a Polônia do conforto de sua casa 
 Pré-Order Diário de Peregrinação 

www.virtusanima.com 

Escola Bíblica de Férias 
Mistério Maravilhoso 

        A missa se torna viva!A missa se torna viva!A missa se torna viva!A missa se torna viva! 

  18-22 de junho     

9am ao meio-dia 
Do PreK4 a 5ª série 

Registros abrem 
em  23 de abril  

www.StPaulChurch.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 

Você está interessado em 

saber sobre a Fé Católica? 
Pergunte-nos sobre 

RCIA 

Rito de iniciação para Adultos 
Católicos 

Nossa próxima reunião 
informativa 

a 24 de abril 7:30h 
Entre em contato com Maria Costa, 

813-961-3023 

mcosta@stpaulchurch.com 

Fim de Semana de Renovação Espiritual  - homens  dia 9 e 10 de Junho  

Salvar a Data! 



O que é a JMJ(WYD)? 
A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) é uma 
reunião de jovens de todo o mundo para 
celebrar o amor de Cristo pela humanidade. 
Porque ir? 
A JMJ é uma oportunidade poderosa para 
reunir mais de 3 milhões de jovens de todo o 
mundo compartilharem seu amor de Cristo e 
de celebrar Sua misericórdia e amor. Você 
fará parte sendo uma testemunha viva e fiel 
do amor de Cristo aos outros jovens. 
Quando é? 
A Jornada da Paróquia St. Paul para a JMJ 
2019 no Panamá acontecerá de 20 a 28 de 
janeiro de 2019. 
Próximos passos? Mais Informações?  
Seu custo - US $ 500 é tudo que você precisa - 
O restante é COBERTO pela SUA paróquia, St. 
Paul !!  Próxima etapa: E-mail: 
PanamaMission@StPaulParish.com para se 
inscrever.  
 
 Somos abençoados por poder proporcionar 
esta grande experiência para os nossos 
jovens adultos !!  
Pe. Bill convida você para Rezar e Brincar! 
VOCÊ será abençoado enquanto se Diverte! 
 

 

 

Venha, deixe-nos Adorá-Lo! 

Todas as quartas e quintas-feiras, vocês são 

convidados a se unirem a nós para a Adoração 

Eucarística, começando depois da Missa das 

8:30am e terminando com a Benedição às 9pm. 

Na sexta-feira, a Adoração Eucarística 

se extende até a Oração da manhã de 

sábado às 8:10am. Esta experiência 

de oração mística enriquecerá 

verdadeiramente a sua vida!   

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. 


