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Domingo de Páscoa            Domingo, 21 de abril de 2019 

Feliz Páscoa! 
  
Seja bem-vindo! Se você é um convidado pela primeira vez ou um paroquiano por muitos anos, damos as boas vindas a esta 
celebração e agradecemos por escolher a Igreja Católica St. Paul como sua casa espiritual. Sua presença aqui hoje é um sinal 
eloqüente de seu amor pelo Senhor, sua gratidão pelas muitas bênçãos recebidas e seu desejo de crescer cada vez mais na fé. 
Que Deus lhe abençoe! 
  
Somos uma família de fé vibrante, guiados pela Eucaristia e centrados no Espírito Santo, que acolhe e celebra nossa unidade 
fundamental dentro de nossa grande diversidade. Somos abençoados com uma excepcional pré-escola, incríveis programas de 
formação de fé e de pastoral juvenil e mais de 100 ministérios ativos que atendem pessoas de diferentes culturas, origens e 
estilos de vida. Nesta Páscoa, cerca de sessenta pessoas de todas as idades juntam-se a nós através dos sacramentos do 
Batismo, da Confirmação e da Sagrada Comunhão. Se você estiver interessado em aprender mais sobre nossa paróquia ou 
sobre como participar de um de nossos ministérios, entre em contato com Laurie Erickson no escritório da paróquia 
(lerickson@stpaulchurch.com; 813-961-3023). 
  
Sinto-me verdadeiramente abençoado por servi-lo como pároco da St. Paul. Sinto-me especialmente orgulhoso pelo fato de 
termos extendido a adoração do Santíssimo Sacramento de segunda a quinta-feira, das 8:00 às 20:30, além das sextas-feiras, das 
8:00 às 8:00 da manhã de sábado! Também expandimos as horas que oferecemos o Sacramento da Reconciliação às 11h30 nos 
dias de semana, além das 10h e 16h aos sábados. 
  
Nesta época de Páscoa, também estamos implementando uma nova maneira de oferecer suas intenções durante as missas de 
fim de semana. Haverá um livro colocado sob o monitor no narthex em que você pode escrever suas intenções para pessoas 
vivas ou mortas. No início de cada missa, ela será colocada aos pés de nossa Mãe Santíssima, como sinal de nossas orações 
unidas a ela durante o Santo Sacrifício. Após a missa, ela será devolvida ao local para que as pessoas assinem a próxima missa. 
Quando as páginas forem preenchidas, elas serão queimadas como uma oferta de oração a Deus. 
 
O próximo fim de semana será o Domingo da Divina Misericórdia, quando nosso Senhor prometeu a Santa Faustina que as 
comportas de Sua misericórdia seriam abertas a todos que a procurassem. Ele pede apenas que peçamos Sua misericórdia, seja 
misericordioso com os outros e confie completamente em Sua misericórdia. Nesta semana, ofereceremos a Novena às 15h, a 
hora da misericórdia, em nosso lindo Santuário de Santo Niño. A Novena culminará no domingo próximo, Domingo da 
Divina Misericórdia, com a Santa Missa às 3 da tarde, seguida pelo terço e consagração diante do Senhor Eucarístico. Por 
favor, não deixe de vir. Se você gostaria de receber a Indulgência Plenária, certifique-se de ter ido a confissões dentro de 20 
dias antes ou depois de 28 de abril. Para mais informações, visite www.stpaulchurch.com ou baixe o nosso aplicativo paroquial 
da St. Paul. 
  
Acredito, com todo o meu coração, que nesta Páscoa, nosso Senhor está nos convidando a crescer em fé. Se você ainda não 
estiver fazendo isso, reze todos os dias, participe plenamente da Missa pelo menos todo final de semana, venha à adoração 
com a maior frequência possível, medite fiel e regularmente na Palavra de Deus e confesse-se uma vez por mês. Envolva-se 
em nossa paróquia. Se houver algo que possamos fazer para ajudá-lo, por favor me avise. 
  
Em nome do Pe. Bob, Pe. George, Pe. Lenine, nossos diáconos e religiosos, toda a equipe de nossa paróquia e pré-escola e nossos 
fiéis voluntários, eu gostaria de desejar a você e a seus entes queridos a mais abençoada e alegre Páscoa. Que Deus lhe abençoe! 
 
Crescendo juntos como discípulos de Cristo! 

  
 
 
 
 

Pe. Bill Swengros, Pastor 



 

MISSAS DO FIM DE 
SEMANA 

 
Missas de Sábado 

8h30  missa 
(Oração da manhã e Benedição 

8:10 am) 
 

Missas da Vigília do Sábado: 
17:30 

Missa em Português: 19:30 
 

Missas dominicais 
7:30, 9:00, 10:45, 

12:30, 17:30 
 

Misa en Español: 2:00 pm 
 

MISSAS DURANTE A 
SEMANA 

 
Segunda a sexta 

7:30 e 12:15 
 

Primeira Sexta-feira às 19:30 
Terceira Sexta-feira às 19:30 
*Quarta Sexta-feira às 19h30 

* (en Español) 

 
Reconciliação (Confissão) 

Segunda a Sexta 11:30 - Meio-dia 
Sábados 10:00 e 16:00 ou a 

pedido 
 

Adoração Eucarística 
De segunda a quinta 

8:00 às 20:30 
Sexta-feira 8:00 a 

Sábado 8h30 Missa 
 

 Oração matinal 
Segunda a sexta-feira às 7:10 

Sábado 8:10 
  

Unção dos Enfermos 
Todo segundo sábado 

do mês às 8h30 
 

Horário de Atendimento da 
Igreja: 

 
Segunda a sexta-feira das 8:00 às 

16:00 
 

www.StPaulChurch.com 
 

info@stpaulchurch.com 

MISSAS EM ESPANHOL NA  
QUARTA SEXTA-FEIRA 

 
SEXTA-FEIRA, 26 DE ABRIL 

19:00 H TERÇO, 19:30 H MISSA 

A Igreja Católica St. Paul dá as boas-vindas à você! 
 Somos uma comunidade cristã de fé multicultural, guiada pelo 

Espirito, centrada na Eucaristia, vivendo nosso amor a Deus e ao 
próximo, enquanto crescemos juntos como discípulos de Cristo. 

A Paróquia da St. Paul acolhe calorosamente nossos mais novos membros  
da fé católica! 

  
Por favor, ore por todos aqueles que receberam os sacramentos da iniciação em 20 de abril: 

Preston Bassett ▪ Miguel Camacho ▪ Rafael Camacho ▪ Sonia Cruz ▪ Oziel Dominguez-
Vargas ▪ Bryan de Jesus Espinoza ▪ Anthony Flores ▪ Lucio Flores, Jr. ▪ Yasmin Flores ▪ 

Silverio Flores ▪ Rolando Garcia ▪ Brinitte Gonzalez ▪ Patricia Grace ▪ Maritza Hernandez ▪ 
Arianna Hernandez ▪ Christopher Hernandez ▪ Helena Manafova ▪ Andrea Massanet ▪ Ian 
Miller ▪ Diego Vizquel Olivier ▪ Nitmarie Parrilla ▪ Brayden Perez-Garcia ▪ Kenny Perez-

Garcia ▪ John Rainey ▪ Kalyani Rajput ▪ Colby Ryan ▪ Tristan Sanders ▪ Edward Soc ▪  
Miguel Soc ▪ Jacob Vasquez 

 
Por favor, orem por todos aqueles que estão entrando em plena comunhão com a 
Igreja Católica em 28 de abril: 
Luke Andales ▪ Cheirish Arcand ▪ Bethany Dawson ▪ Estanlin De Caro ▪ Francis De Caro ▪ David 

Frank ▪ Alexa Hernandez ▪ Angleika Hernandez ▪ Sofia Hernandez ▪ Javier James ▪ Elizabeth 
Johnson ▪ Sara Keuning ▪ Michele Lima ▪ Margo Lopez ▪ Sheila Lopez Canseco ▪ Sofia Marcantoni 
▪ Carolina Marin ▪ Edwin Martinez Canseco ▪ Joan Martinez Canseco ▪ Casandra Nunez ▪ Bryan 
Alexander Odria ▪ Jefferson Padilla ▪ Michael Quinn Perez ▪ Giselle Rimada ▪ Jessica Rimada ▪ 

Jacoobi Rodriguez ▪ Aliana Sempur ▪ Cedric Sempur ▪ Flavio Souza ▪ Charles Turek 

NOVENA DA DIVINA MISERICÓRDIA 
 

Por favor, junte-se 
a nós todos os dias 
até sábado, dia 27 
de abril, às 15:00, 

no Santuário Santo 
Nino, para rezar a 
Novena. Junte-se a 
nós também para 

uma Missa especial 
na Divina 

Misericórdia no 
domingo, 28 de 

abril, às 3:00 pm no 
Family Center. 

 

Nota:  Domingo, 21 de abril às 15h30 na igreja 

 
 
 
 
 

 

Você está curioso sobre 
a fé católica ou já 

pensou em se tornar 
católico? 

  

O programa Rito de 
Iniciação Cristã para Adultos 
(RCIA) foi feito para você! 

  
Você está convidado para 

nossas reuniões, onde iremos: 
· Apresentar e discutir os 

princípios básicos da fé católica 
· Responda a qualquer pergunta 

sobre a Igreja Católica 
  

Questões? 
Entre em contato com  

Maria Costa em 
mcosta@stpaulchurch.com 

Missa da Primeira Sexta-
feira do Mês em Honra ao 
Menino Jesus Santo Niño 

 

Sexta-feira, 3 de Maio 
19:00 Rosário 
19h30m Missa 



 

 

 

 

 

 

 

 
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 

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. 

CONFIRMAÇÃO/CRISMA 
 
 

Se você tem 18 anos ou mais e ainda 
precisa receber o sacramento da 

Confirmação/Crisma, por favor entre 
em contato com Maria Costa no  

(813) 961-3023 ext. 3305 ou e-
mail mcosta@stpaulchurch.com  

 

 

FORMAÇÃO DE FÉ DESEJA BOAS VINDAS A  
VOCÊ E SUA FAMÍLIA! 

  
Seja bem-vindo à Igreja Católica St. Paul, uma das paróquias mais vibrantes da nossa 
diocese! Cada alma que vem a nós importa para Deus e elas são importantes para nós! 
Este ano tivemos quase 1.000 crianças atendidas. Já registramos mais de 400 crianças 
para 2019-2020 e prevemos que no próximo ano excederemos esse número. Pre-
cisamos que VOCÊ nos ajude a preparar todas as crianças e adultos que vêm a nós 
este ano para conhecer melhor a Deus. Você já pensou em compartilhar sua fé com 
os outros? Você está procurando uma maneira criativa e divertida de servir ao nosso 
Senhor? Talvez você consideraria ser um(a) catequista para as crianças! 
 
Pais, se seu filho não está freqüentando uma escola católica, você o registrou para 
uma de nossas maravilhosas aulas de Formação de Fé? Oferecemos uma variedade de 
opções, graças a muitos generosos catequistas que se preparam semanalmente para 
compartilhar sua fé com seus filhos. Se o nosso programa no campus não funcionar 
para você, ajudaremos você a preparar seus próprios filhos para a fé em sua casa. 
 
O seu filho tem necessidades especiais? Venha nos ver para que possamos ajudá-lo a 
fazer com que seu filho se sinta bem-vindo e incluído em nossa comunidade, à me-
dida que aprendem a desenvolver um relacionamento mais próximo com nosso Sen-
hor. Nós encorajamos você a registrar seus filhos hoje e evitar as multidões em ago-
sto! 
 
A preparação da Primeira Comunhão e Confirmação requer dois anos completos de 
formação de fé. Por favor, entre em contato com nosso escritório para obter mais 
informações sobre como ajudar seus filhos a receberem seus sacramentos! 
Estamos aqui para apoiar os pais, pois eles são os principais professores da fé para os 
filhos. Estamos ansiosos para fazer parceria com você e conhece-los. Venha e veja! 
 
Para mais informações, entre em contato com o Escritório de Formação de Fé no 
telefone (813) 961-3023. 

Missa de Cura em 
Honra a Nossa 

Senhora de Fátima! 
 

Sexta-feira, 10 de Maio 
Rosário às 19h no 

Santuário do Santo Niño 
 

Missa às 19h30 na Igreja, 
seguida de Cura 

Eucarística 

SACRAMENTOS 
 

• Os preparativos para a recepção 
dos Sacramentos do Baptismo, 
Reconciliação, Primeira Comunhão e 
Confirmação são coordenados pelo 
Gabinete de Formação da Fé. Por 
favor, ligue para (813) 961-3023. 
 

· Para se preparar para receber o 
sacramento do Santo Matrimônio, 
ligue para Maria Costa (813) 961-
3023. 
 

· Para informações sobre o nosso 
Programa Vocacional e Formação 
para receber o sacramento da 
Ordem, por favor, entre em contato 
com a Irmã Theresa Betz (813) 961-
3023. 
 

· Para a Unção dos Doentes, por 
favor, contate Barbara Gray (813) 
961-3023. 



 

"Formados pela Palavra e pelo Sacramento, nós, as pessoas da Igreja Católica de Saint Paul, somos uma comunidade de fé cristã 
multicultural, guiada pelo Espírito, centrada na Eucaristia, vivendo nosso amor a Deus e ao próximo enquanto crescemos juntos 

como discípulos de Cristo. " Do mesmo modo nossa declaração de visão: "Crescendo juntos como discípulos de Cristo". 

 
 

Deus nos alcança de todas as formas. O desejo em seu 
coração de batizar seu filho é um deles. As promessas 
que você faz para seu filho neste dia começarão a 
formar seu filho em um fiel seguidor de Cristo. No 
entanto, o dia do batismo é apenas o começo dessa 
jornada. O batismo é um evento que muda a vida! 
  
O Sacramento do Batismo na Igreja Católica St. Paul 
acontece nos três primeiros sábados de cada mês em 
inglês e no quarto sábado de cada mês em espanhol. Se 
seu filho precisar ser batizado, entre em contato com 
nossa coordenadora de batismo, Maria Mendez, pelo 
telefone (813) 961-3023 ou por e-mail: 
mmendez@stpaulchurch.com. Os pais e padrinhos 
serão convidados a participar de uma aula de 
preparação batismal. 

O domingo depois da Páscoa é o 
Domingo da Divina Misericórdia! 

 

Como devemos nos preparar para esta grande festa da 

misericórdia? Jesus disse a Santa Faustina que esta Festa da 

Misericórdia seria um dia muito especial em que “todas as 

comportas divinas através das quais as graças fluem são 

abertas”. (Diário 699) Nosso Senhor fez uma grande 

promessa a todas aquelas almas que iriam à Confissão e 

depois recebê-lo na Santa Comunhão na Festa da 

Misericórdia, no domingo depois da Páscoa, que agora é 

chamado Domingo da Divina Misericórdia por toda a Igreja 

Católica. 
 

Jesus prometeu que “A alma que irá à Confissão e receber a 

Sagrada Comunhão obterá o perdão completo dos pecados e 

da punição.” (Diário 699) Ele prosseguiu dizendo: “Quero 

conceder um perdão completo às almas que irão à Confissão 

e receber a Santa Comunhão na festa da Misericórdia 

”(Diário 1109). 
 

Queremos encorajar todos a aproveitarem esta incrível 

promessa e a indulgência plenária adicional nesta grande Festa 

da Misericórdia "Domingo da Divina Misericórdia". Queremos 

que você se beneficie plenamente dessas promessas, e também 

queremos que você notifique toda a sua família e amigos sobre 

elas e peça que voltem à prática de sua fé! 
 

Nosso Senhor disse: “Quando você for à confissão, a esta 

fonte da Minha misericórdia, o Sangue e a Água que emanam 

do Meu Coração fluirão sempre sobre a sua alma ...” e “Cada 

vez que te aproximares da santa confissão, mergulha toda na 

Minha misericórdia com grande confiança, para que Ela 

possa derramar na tua alma a abundância da Minha graça. 

Quando te aproximas da santa confissão, deves saber que sou 

Eu mesmo quem espera por ti no confessionário; oculto-Me 

apenas nosacerdote, mas Eu mesmo atuo na alma. Aí, a 

miséria da alma se encontra com o Deus de Misericórdia 

”(1602) Faça sua confissão diante de mim. A pessoa do padre 

é ... apenas uma tela. Nunca analise que tipo de padre eu 

estou usando; abre a tua alma em confissão a Mim e eu a 

encherei com a Minha luz. ”(1725). 
 

É exigido de todos os católicos que confessem seus pecados 

graves pelo menos uma vez por ano. Se você ainda não 

cumpriu essa obrigação, aproveite essa excelente 

oportunidade para receber um derramamento de um oceano 

de graças que Jesus promete neste dia. Aqueles que já 

confessaram seus pecados devem abrir espaço para os outros. 

A Igreja permite que se confesse por até 20 dias, antes ou 

depois do Domingo da Divina Misericórdia. 


