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Sexto Domingo da Páscoa                                                                                       6 de Maio de 2018 

M 
eus amigos, 
 
Estas últimas semanas tem sido uma experiência incrível da misericórdia de Deus enquanto 

nosso pequeno grupo de 36 peregrinos viajou à Lituânia e à Polónia para seguir os passos de Sta. Faustina, 
São João Paulo II, São Maximiliano Kolbe, e Beato Jerzy Popielusko. Foi uma bênção especial rezar pelas 
suas intenções diante do famoso ícone de Nossa Senhora de Czestochowa e da Colina das Cruzes. A 
necessidade da misericórdia de Deus nunca foi mais evidente do que no campo de concentração em 
Auschwitz. Foi uma peregrinação que nunca esqueceremos! 
 
Dito isto, eu sinceramente concordo com Dorothy: "Não há lugar como o lar". É tão bom estar em casa com minha família 
paroquiana da St. Paul! De um modo especial, agradeço ao Pe. Bob, Pe. Victor, nossos diáconos, religiosos e aos funcionários 
da paróquia e da pré-escola por “manter o forte” na minha ausência. Que Deus abençoe a todos! 
 
Neste final de semana, mais de 150 crianças receberão a Primeira Comunhão. Estamos tão orgulhosos deles e tão gratos aos 
pais e catequistas por tudo que fizeram para tornar este dia possível. Que Deus abençoe a todos! É sempre uma alegria 
especial ver nossas crianças tão animadas para receber o Senhor Eucarístico pela primeira vez. Devemos seguir este exemplo 
e receber sempre o Santíssimo Sacramento como se fosse a nossa Primeira Comunhão, como se fosse a nossa última Santa 
Comunhão, como se fosse a nossa única Santa Comunhão! 
 
Hoje (domingo), Pe. Bob e um grande número de nossos paroquianos irão até a Catedral de São Judas, o Apóstolo, em São 
Petersburgo, para completar sua total Consagração a Jesus através de Maria, de acordo com a espiritualidade de São Luís de 
Montfort. Certamente será uma celebração especial com o Bispo Parkes e com milhares de pessoas em toda a nossa diocese. 
Se você não puder comparecer, encorajo-o a fazer um pequeno ato de devoção à nossa Mãe Santíssima diante de uma de 
nossas muitas imagens Marianas em nosso campus ou em casa. No próximo final de semana, vamos formalmente coroá-la no 
início de nossas Missas. 
 
Falando de devoções Marianas, por que não tirar uma tempinho e fazer uma caça ao tesouro da nossa Mãe Santíssima? Onde 
no nosso campus esta a imagem de Nossa Senhora dos Anjos, Nossa Senhora de Guadalupe (2), Nossa Senhora das Graças, 
Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, de Nossa Senhora de Peñafrancia (2), Nossa Senhora da Boa Saúde, a Imaculada 
Conceição, Maria com sua mãe, Santa Ana? Quais imagens eu deixei de fora? Que você sempre encontre Maria em seu 
coração! 
 
 Crescendo Juntos em Cristo, 

 
 
 
 
 

Pe. Bill Swengros, Pároco 

FORMED  Um portal online incrível para o melhor 
conteúdo Católico, tudo em um só lugar! 
 
Inscreva-se e desfrute filmes de graça, livros e muito 
mais!  
1. www.Stpaulchurch.formed.org  
2. Código da Paróquia P33JN2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 

representantes da 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 
 

TEMPO DE HONRAR NOSSOS CATEQUISTAS! 
Catequistas e assistentes de catequistas, nós estamos planejando uma celebração 
maravilhosa para honrá-los e celebrar tudo o que vocês fazem por nós, será no dia 6 
de Junho às 6:30pm no Bethany Center. Por favor confirmem sua presença com 
Carmen Cayon  por telefone 813-961-3023 ou por email ccayon@stpaulchurch.com 

 
PORQUE EU AMO A IGREJA 

CONCURSO DE VIDEO PARA OS ADOLESCENTES 
Vídeos de 1 à 3 minutos 

Mostrando o porquê que você ama a sua Igreja 
Prêmios 

  1º lugar: $1,000* 
2º lugar: $500* 
3º lugar: $250* 

Prazo final para entrega do vídeo 
31 de agosto 

Para maiores detalhes sobre o concurso e como se inscrever: 
www.dosp.org/50 

*O valor monetário da premiação será dado à instituições Católicas que patrocinam 
adolescentes, ajudando nos custos de eventos, tais como summer camps, retiros, 

missões e etc para os que entregarem os videos premiados. 
 
 

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 

PSA Todos os Esportes de Campo 
Agora  na St. Paul! 

Semana de junho 25-29 
 Das 9am ao meio-dia 
Grades PreK – 8th 

$90 crianças / Desconto para irmãos 
Inscrições Abertas! 
www.thePSAsports.com 

Nossa Senhora de Fátima 
Missa de Cura 

Sexta-feira  11 de  Maio , 2018 
  

Rosário 7pm 
Santa Missa 7:30pm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Ó Meu Jesus, perdoaí-nos, e livrai-nos do fogo 
do inferno, levai todas as almas todas para o 
Céu, e socorrei principalmente as que mais 

precisarem da Vossa misericórdia. 

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 

PSA Todos os Esportes de Campo 
Agora  na St. Paul! 

Semana de junho 25-29 
 Das 9am ao meio-dia 
Grades PreK – 8th 

$90 crianças / Desconto para irmãos 



 

Pegue suas  Flores para o  Dia das  Mães 
na St. Paul!   Apoiar uma Grande causa e 

Honrar uma Mãe especial… 
... uma Mãe, Mãe 

adotiva, Mãe 
espiritual,  Mãe 
esperando, Avó, 

madrasta, Mãe de 
estimação, honrar uma 

Mãe falecida, 
honrar Maria como 

nossa Mãe! ` 
Flores disponíveis após todas as Missas! 

Sábado, 12 de maio e domingo, 13 de maio 
Os lucros irão apoiar os jovens paroquianos da St. 

Paul que viajam para o Panamá com o Pe. Bill  
para a Jornada Mundial da Juventude  

em janeiro de 2019. 

Parabéns	à	nossas	crianças	que	
estão	recebendo	a		

Primeira	Santa	Comunhão	neste	
�inal	de	semana!	

Por favor, certifique-se que seu filho está 
registrado para o próximo ano que começa 

em 19 de agosto de 2018. 
As classes para a Formação da Fé são K-12. 

  
Formulário de inscrição pode ser baixado em 
www.stpaulchurch.com/faithformation 

Boomerang da Mamadeira 
5 - 6 de maio e 12 -13 de maio 

 
O Ministério de Respeito a Vida convida todos os 
paroquianos a participar do próximo Boomerang da 
Mamadeira para Centro de Gravidez & Serviços de 
Adoção das Fundações da Vida.  
As mamadeiras  vazias estarão disponíveis em 5 a 6 
de maio após todas as Missas. Basta levar a sua 
mamadeira para casa e enchê-las com seus trocados e 
moedas e devolvê-las de volta para nós no fim de 
semana seguinte, 12 e 13 de maio.  Seus dólares 
permitirão que o centro compre os artigos tão 
necessários para suportar o programa e para entregar eficazmente os 
serviços que encontram as necessidades das mamães.   

 

Missa dos Bacharelandos 
20 de maio às 5:30pm 

Todos os graduados do ensino médio são 
convidados a se juntar a nós em nossa Missa 
dos Bacharelandos para comemorar suas 

conquistas recentes.  
Use seu chapeu de  graduação e desfrutar de 

alimentos e refrescos no Centro da Família depois.  

 

VOCÊ está sendo CHAMADO VOCÊ está sendo CHAMADO VOCÊ está sendo CHAMADO VOCÊ está sendo CHAMADO     

JunteJunteJunteJunte----se a EQUIPE do Ministério se a EQUIPE do Ministério se a EQUIPE do Ministério se a EQUIPE do Ministério 

da Juventude!da Juventude!da Juventude!da Juventude!    
 

Faça parte de nossa equipe que ministra para os alunos de High 
School, Middle School e Preparação para a Crisma. Nós 

precisamos de você! Deus está construindo o Seu Reino e quer 
que participemos da construção. Somos os membros da igreja, 
somos a bênção para os outros, somos o caminho que Deus 
provê, somos Seus discípulos e somos chamados. Sirva e 

descubra como, ao dar, recebemos muito mais! 
 

Precisamos de: professores, coordenadores de retiro, 
assistentes de tecnologia, líderes de atividades divertidas, 

coordenadores de eventos especiais e assistentes 
administrativos. Vamos nos preparar durante o verão e começar 

as aulas em agosto de 2018. 
 

Todos os adultos devem efetuar o treinamento de segurança e ter os 
antecedentes criminais checados para traabalhar com a juventude. 

 
Interessado em trabalhar com os estudantes do Middle 

School entre em contato: Ana Garcia   
813-264-3382 agarcia@stpaulchurch.com 

 Interessado em trabalhar com os estudantes do High School 
entre em contato:Stephen Watkins  

813-264-3382; swatkins@stpaulchurch.com 



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 


