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Meus amigos, 
  
Em primeiro lugar, por favor, junte-se a nós domingo às 7pm onde Sua 
Excelência, o Arcebispo Bernardito Auza, Núncio Apostólico nas Nações 
Unidas, irá conferir o Sacramento da Confirmação para cerca de 90 
jovens paroquianos! O Arcebispo Auza nasceu nas Filipinas, o oitavo de 
doze filhos. Antes de sua ordenação em 1985, ele obteve o grau de 
Licenciado em Filosofia e Teologia e Mestrado em Educação. Após a 
ordenação, estudou no Angelicum em Roma, onde obteve uma 
licenciatura em Direito Canônico e Doutorado em Teologia Sagrada. Ele então começou seus 
estudos na Escola Diplomática do Vaticano. Serviu em Madagascar e no Oceano Índico Sul, 
na Bulgária, na Albânia, no Vaticano e então nas Nações Unidas. Ele foi consagrado Bispo em 
2008 e serviu como Núncio Apostólico no Haiti. Desde 2014 tem servido como Observador 
Permanente junto das Nações Unidas. Ele é conhecido por seu profundo amor pelo Senhor e 
Sua Igreja, sua natureza gentil, senso de humor e paixão pela paz e justiça no mundo. Por 
favor venha! 
  
Se você não pode vir para as Confirmações, por favor, certifique-se de oferecer uma oração 
especial para aqueles a serem confirmados. Que eles abram seus corações para a plenitude 
dos dons do Espírito Santo e levem os frutos do Espírito Santo ao longo de suas vidas! 
  
Além disso, ofereça uma oração ao recém-ordenado Rev. Padre Elixavier Castro Cruz, que 
começa seu ministério hoje. Pedimos a Deus que o regue com as graças necessárias para 
que ele sempre sirva como um santo e fiel servo de Deus! Que Deus te abençoe! 
  
Enquanto você estiver de joelhos, por favor junte-se a mim para oferecer uma oração de 
agradecimento por nossa maravilhosa equipe de Formação de Fé, catequistas dedicados e 
talentosos, e pais fiéis ao concluirmos mais um ano de Formação de Fé. Estou muito grato 
por tudo o que fizeram para partilhar a nossa fé com os nossos filhos e jovens. Que Deus 
abençoe vocês sempre! 
  
Nesta Quinta-feira às 7pm, iremos realizar outra reunião “Town Hall”. Esta é uma ótima 
maneira de aprender mais sobre como Deus está abençoando nossa paróquia, bem como 
levantar suas perguntas e preocupações. Nosso Conselho Paroquial, Conselho de Finanças, 
Conselho Consultivo Escolar e Comissão de Construção estarão apresentando seus 
relatórios e eu compartilharei sobre mudanças de pessoal, projetos de construção, os 
resultados recentes do ACRE, as recomendações do V Encuentro / Encontro, o progresso do 
plano estratégico de nossa paróquia e metas para o próximo ano. Por favor, certifique-se de 
vir e ser informado! 
 Que Deus abençoe você e seus entes queridos. 
 Crescendo juntos em Cristo, 

  

  
Fr. Bill Swengros, Párroco 

Todos são bem-vindos! 
Santíssima Eucaristia: 

Missas - Segunda a 

Sexta-Feira 
7:30am,  

e 12:15pm 

 
Missa - Primeira Sexta-
Feira do mês: 7:30pm 

 
Missa - Segundo 

Sábado do mês: Unção 

dos Enfermos 
8:30am 

 

Sábado 8:30am 
(Oração da Manhã e   

Benção 8:10am) 

 
Missas -  Vigília de 
Sábado - 5:30pm e 

7:30pm  
(em Portugues) 

 

Missas de Domingo - 
7:30am, 9:00am, 

10:45am, 12:30pm, 

2:00pm (em Espa-
nhol) e 5:30pm 

 

Reconciliação/
Confissão 

Sábados 10am ou 

4pm. Para agendamen-
to, favor contatar o 
escritório: tel. 961-

3023 
 

Adoração  

Eucarística 
24 Horas de Adoração 
do Santíssimo Sacra-

mento  

Toda Quarta, Quinta e 
Sexta-Feira 8am  

 

Pré-escola Católica  
São Paulo     
2 - 4 anos 

813-961-3023 

Sexto Domingo de Páscoa                      Domingo, 21 de Maio de 2017 



Adoração Eucarística 
                      Convidamos você, sua família e amigos para se juntar a nós toda Quarta

-feira (08:00-21:00)     Quinta-feira (08:00-21:00)    Sexta-feira (08:00-sáb 20:00) 
para Adoração Eucarística ao Santíssimo Sacramento. 

 
Sacramento da Confirmação 

 Domingo, 21 de Maio 
   19:00hs 

 Você está convidado a se juntar a nós para rezamos para um derramamento do 
Espírito Santo sobre 90 candidatos para nossa Confirmação.  Damos boas vindas 
ao Arcebispo Auza, Apostólico Nuncio para as Nações Unidas, que invocara o 
Espírito Santo e confirmara nossa juventude na nossa fé! 
  
Você ama a devoção à Divina Misericórdia, São João Paulo II ou Santa Faustina ? 
Você esta convidado a participar com o Padre Bill na peregrinação paroquiana à 
Polonia e Lituânia  de 21 de abril à 1 de maio de 2018.  Uma reunião especial de 
informação será na quinta-feira, 11 de maio às 19:00 no Family Center.  As vagas são 
limitadas e o quanto antes voce fizer sua reserva mais barato voce ira pagar!  Por 
favor ligue para  Margie no 1-800-247-4659 para obter mais informações. 
 

Casais  por Cristo Um movimento  destinado a renovação e fortalecimento da vida 

familiar Cristã.  Nossos ministérios incluem Crianças para Cristo, Juventude para Cristo, 

Solteiros para Cristo, Servos e Servas do Senhor.  Para obter mais informações, entre 

em contato CFC@StPaulChurch.com 

 

Unidos na Fé - Celebração de Pentecostes 
Sábado, 3 de junho, às 19:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
Junte-se a nós para uma Missa Multicultural comemorando nosso rico patrimonio 
cultural como honramos os Santos de todo o mundo. 
Para representar o patrimônio de seu  país carregando seu padroeiro na procissão, 
por favor chame Katia no 813-417-2684 
 

Festa Junina - Sabado, 10 de Junho, as 17:30 
 

Escola Bíblica de Férias 

Junho 12-16 
Registro on-line no site  

StPaulChurch.com 
09:00 - Meio-Dia 

$30 
* Adultos voluntários 

recebem desconto de $5. 
Uma excelente 

oportunidade para 6
th

 

graders  até 12
th

 graders 

serem voluntários. 

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.     

Damos boas vindas ao Arcebispo Bernardito Auza D.D. 

mailto:CFC@StPaulChurch.com


O Rito de Iniciação Cristã para Adultos 

 ou RCIA, é um processo comum para 

iniciação formal de novos membros à 

Igreja Católica. 

 Junte-se ao nosso próximo  RCIA sessão de 

inquerito em inglês e espanhol que  será na terça-

feira 13 de junho (segunda terça-feira do mês), às 

19:00 no Parish Center. 

 Inquérito é o primeiro passo em RCIA. 

Normalmente, adultos passam dois meses 

discutindo suas vidas de fé e aprendendo 

informações básicas sobre a Igreja Católica. 

 
Dezena do Rosário antes de cada 

Missa  
Vamos rezar juntos! Uma dezena 
do terço, antes de cada Missa do  
fim de semana .  Certifique-se de 

chegar cedo. 
 

Obrigado!

paroquianos da St 

Paul, por 

participarem 

novamente este 

ano no fundraiser 

do Boomerang da 

Mamadeira de 

Bebê !  Se você 

ainda tiver uma mamadeira , você 

pode devolvê-la, vazia ou cheia, no 

Escritório  Paroquial  de segunda a 

sexta. Obrigado por sua 

generosidade! 

EXPOSIÇÃO DE 

PEQUENAS EMPRESAS 
JUNHO 4         8:30am – 14:00pm 

Apresentando esta semana:  Sempre o  melhor cuidado aos idosos 
Paz de espírito pode ser difícil de encontrar quando confrontado com os desafios 
de cuidar de um ente querido – seja criança ou idoso.  A mudança pode ser difícil; 
mas mudanças não planejadas podem ser ainda piores. 
  
Você de repente se viu confrontado  com a tarefa de cuidar de  um ente querido?  E, 
você ainda tem que gerenciar seus compromissos familiares e tempo?  Onde  
começa esta jornada estressante? 
 Quando chegar a hora, e viver em casa não é mais seguro ou difícil de custear, a  
vida assistida é uma solução benéfica para muitas famílias. Receber o mesmo, ou 
até melhor, a nível de cuidados, em uma comunidade  configurada, com todos os 
seus benefícios sociais, pode ter um efeito muito positivo sobre o bem-estar do 
idoso.  Fé, oração e saber como melhor começar essa jornada são importantes para 
um resultado positivo. 
 Como especialistas na vida de idosos, podemos ajudá-lo: 1) experimentar a paz de 
espírito sabendo que seu ente querido está seguro e bem cuidado; 2) entender 
suas melhores escolhas em um grande número de opções; 3) ser produtivo  
agendando e acompanhando em excursões de comunidades apropriadas; e 4) 
sentir-se confiante sobre sua decisão baseando-se nas melhores informações. 
 Quando  nosso trabalho conjunto for feito, você vai se sentir aliviado, tranquilo e 
confiante de que você tomou a decisão  adequada para resolver sua situação.  
Nossa amplitude de experiência e extenso trabalho com a comunidade  permite-
nos ajudar  as famílias a encontrarem   qualquer tipo de necessidades.  Nosso 
compromisso é encontrar soluções de vida segura e acessível para caber às 
necessidades específicas e orçamento de cada família. 
 Vamos conhecer para avaliar o que seu ente querido precisa.  Consultas disponíveis 
para sua conveniência - ligue para 813-422-1561 ou envie um email para 
mmanzolembo@abc-seniors.com. 

Série de Filmes de Verão e VBS – 

Precisamos de Voluntários !  

 

Por favor, Inscreva-se no site 

www.stpaulchurch.com e  seja voluntário 

neste verão  

em  12-16 de Junho,  22 e 

29 de Junho e 13 e 20 de 

Julho.   

 

mailto:mmanzolembo@abc-seniors.com
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=pt&a=www.stpaulchurch.com



