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Domingo da Santíssima Trinidade                                      27 de Maio de 2018 

 

M 
eus amigos,  
 
Hoje, no Domingo da Trindade, agradecemos a Deus pelo presente de nossa fé maravilhosa e todas as bênçãos que 

Ele derrama sobre nós. Entre nossas maiores bênçãos são nossas famílias. Nesta quarta-feira às 7pm, muitos dos nossos jovens 
paroquianos dirão "sim" ao dom do Espírito Santo! Por favor, junte-se ao Bispo Parkes enquanto ele confirma 135 dos nossos 
irmãos e irmãs! Sua presença será um grande sinal de seu apoio amoroso e de oração aos nossos jovens, ao se tornarem 
plenamente iniciados em nossa maravilhosa fé! 
 
Neste fim de semana do Memorial Day também rezamos de modo especial pelas almas de todos aqueles que morreram a serviço 
de nosso país. Que lembremos sempre do sacrifício que fizeram para que possamos viver em liberdade neste lindo país! 
Tenho o prazer de compartilhar que atingimos nossa meta do Apelo Pastoral Anual (APA). Atualmente, temos mais de US $ 
420.000 em promessas de mais de 800 famílias. Louvamos a Deus! Esse dinheiro ajudará a apoiar centenas de ministérios que 
servem centenas de milhares de pessoas em toda a nossa diocese de cinco condados... desde o fornecimento de educação de 
qualidade em nossas paróquias, escolas e seminário, até a educação continuada e formação para nossos sacerdotes e religiosos. . 
Desde o fornecimento de alimentos e moradia até os pobres, idosos e outros necessitados ... para fornecer serviços de 
aconselhamento vitais e assistência legal. O dinheiro gerado pela APA ajuda quase todos os aspectos da vida paroquial. Obrigado! 
Obrigado! Obrigado! 
 
Se você ainda não se comprometeu ... por favor, faça isso! Quaisquer fundos adicionais são depositados diretamente em nossa 
conta poupança. Se você quiser, você também pode nos ajudar com certas obras apostólicas especiais. Por exemplo, gostaríamos 
de enviar vários jovens para ver nosso Santo Padre na Jornada Mundial da Juventude. Infelizmente, o custo é de US $ 2.600. Eu 
prometi que os jovens só precisam pagar US $ 500 e nós levantaríamos os fundos para o restante. Talvez você possa ajudar! 
Outro projeto especial é que gostaríamos de economizar para construir um Centro de Educação. Nós ultrapassamos em 
capacidade as nossas instalações e, nas condições atuais, devemos considerar um edifício mais seguro. Talvez você possa ajudar! 
Eu também gostaria de fazer mais para ajudar os pobres que vivem nas ruas de Tampa. Mais uma vez, talvez você possa ajudar! 
Apenas me avise. 
 
Finalmente, por favor considere, em espírito de oração, se Deus está chamando você para se juntar a nós em nosso primeiro 
retiro “Bem-vindo” ou Cristo Renova Sua Paróquia em junho agora. Mais informações são encontradas neste boletim. Isso 
certamente mudará sua vida e será uma bênção para sua família! 
 
Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estejam sempre convosco! 
 
 
 
 
Pe. Bill Swengros, Pároco 
 
 
P.S. Depois de muita oração, eu, Pe. Bob e Pe. Victor gostariamos de continuar oferecendo confissões das 11h30am ao meio dia, 
de segunda à sexta-feira, e aos sábados às 10am e 4pm. Além disso, gostaríamos de continuar a oferecer a Adoração Eucarística 
quarta e quinta-feira das 8am às 9pm e sexta-feira das 8am até as 8am de sábado. Testemunhamos muitas graças e bênçãos 
através do sacramento da reconciliação e da adoração eucarística. Por favor, certifique-se de espalhar as boas novas e torná-la 
uma prática regular de vir. Estamos especialmente preocupados que haja pelo menos duas pessoas na igreja para cada hora de 
Adoração Eucarística. Por favor, certifique-se de se inscrever por uma hora no cartaz no narthex. Obrigado e que Deus te 
abençoe! 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

WELCOMEWELCOMEWELCOMEWELCOME 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 

 
Missa de Ordenação e de Ação de Graças do Diácono Rajeev Philip 

Todos são bem-vindos! 
Thanksgiving Mass 

Domingo, 3 de junho às  5:30pm 
 

Dê o presente da Vida! 
Por favor tome nota que o One Blood’s Big Red Bus (Onibus vermelho da One Blood) 
estará aceitando suas doações no Domingo, dia 10 de junho, das 8am às 2pm no 
Estacionamento da St. Paul. Obrigado pelo seu carinho! 
  

Você está convidado!  Pe. Bill gostaria de convidá-lo para uma sessão de perguntas e 

respostas paroquial às 7pm na terça-feria dia 7 de junho. Nós estaremos discutindo… 
Esta é uma ocasião para você levantar suas perguntas e preocupações sobre a nossa fé 

Católica e nossa vida paroquial. Por favor venha! Refrescos serão servidos. 

 

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 

Parabéns ao 

paroquiano James 

Smith por sua 

contribuição à nossa 

paróquia com o seu 

Projeto de Escoteiro. 

James foi capaz de 

finalizar este projeto 

graças ao seu apoio! Obrigado James! 

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 

www.thePSAsports.com 

Jornada Mundial da Juventude  Email: PanamaMission@StPaulChurch.com 

Festa Junina 
Sábado,Sábado,Sábado,Sábado,    

    dia 16 de junhodia 16 de junhodia 16 de junhodia 16 de junho    
6:30pm às 10:30pm6:30pm às 10:30pm6:30pm às 10:30pm6:30pm às 10:30pm    

Family CenterFamily CenterFamily CenterFamily Center    

JUNTEM-SE a nós nesta PEREGRINAÇÃO! 
Você é bem-vindo a se 
juntar ao Pe. Bill para 
um “Encontro com 

Cristo”  
Você tem de 16 a 30 

anos? 

Seu custo é de apenas 
$500!!!  

(Preço normal=$2.600) 
NÓS QUEREMOS VOCÊ!!!! 



Pais de Escolas Católicas Elementares!   
A diocese de St. Petersburg promulgou uma nova 
política para ajudar os pais a escolherem a melhor 
escola católica para seus filhos sem precisar mudar sua 
paróquia. Se você é um paroquiano da Igreja Católica 
de St. Paul e gostaria de matricular seu filho em 
qualquer uma das nossas escolas paroquiais locais (tais 
como, St. Lawrence, Christ the King, Incarnation, 
Corpus Christi, etc.), agora você será elegível para o "in 
parish" taxa de mensalidade, permanecendo um 
paroquiano ativo em St. Paul. A Diocese compensará a 
escola paroquial. Você só precisa garantir uma carta da 
nossa paróquia confirmando que você é um membro 
ativo da St. Paul Catholic Church. Se o seu filho 
freqüenta a Mother Theresa of Calcutta, a escola já está 
recebendo assistência diocesana. (Villa Madonna e Holy 
Name Academy não são elegíveis). Em caso de dúvidas, 
entre em contato com Michael Maloney em 
MMaloney@StPaulChurch.com. 

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 

 
 

Precisamos de Voluntários para 

nossa Escola Biblica de Férias! 
Por favor se inscreva no site 

www.StPaulChurch.com/vbs para voluntariar 

neste verão na semana de 18 a 22 de junho na 

Escola Bílbica de Férias. Obrigado por 

compartilhar seus dons! 

Missa da Crisma 

Você está convidado para se juntar a nós  
Quarta-feira, dia 30 de maio às 7pm  

 
Nosso Reverendíssimo Gregory Parkes, Bispo da 
Diocese de St. Petersburg invocará o Espírito 
Santo e crismará nossos 93 candidatos na nossa 
fé!     
 

Nossa juventude aceitou o chamamento de Deus 
para servir como Seus discípulos e serem 
iniciados completamente na Fé Católica. Nós 
pedimos o derramamento do Espírito Santo 
sobre eles! 

 

Obrigado!Obrigado!Obrigado!Obrigado! 
Muito obrigado a todos os paroquianos 
que participaram na campanha paroquial 
Bumerangue de Mamadeiras para 
Centro de Gravidez e Serviços Adoção 

Fundações da Vida 
 A St. Paul doou mais de $7.700  até agora e mais mamadeiras 
estão chegando! Seu abundante amost, orações, generosidade e 
suporte irão ajudar muitas mulheres em necessidade de escolher a 
vida! Se você ainda está com uma mamadeira, por favor retorne-a 
no escritório paroquial cheia ou vazia, para que então possamos 
retorná-la ao centro para futuras campanhas de arrecadação de 
fundos.  Muito obrigado! Ministério de Respeito à Vida 
 

A Equipe da Missão do Panamá  

PRECISA da sua 

ajuda!  
Coletando ÓCULOS PARA 

LEITURA  NOVOS no 

Narthex 

Sábado, dia 26 de maio  e 

Domingo, dia 3 de Junho 

Mesmo 1 par de óculos pode 
fazer a diferença! 

Algumas palavras dos nossos Algumas palavras dos nossos Algumas palavras dos nossos Algumas palavras dos nossos 
novos convertidosnovos convertidosnovos convertidosnovos convertidos    
    
A RCIA tem sido uma verdadeira bênção 
para mim a cada passo. Comecei com o 
Inquérito (este é o primeiro passo com 
reuniões informais para perguntar sobre a 
fé católica) e nós éramos apenas 3. Logo depois éramos uma 
sala cheia de amigos. Aprendi muito sobre a nossa fé através 
das nossas sessões e do meu patrocinador. Comecei a me 
envolver cada vez mais e sempre quis aprender mais. Nossa 
Igreja tem grandes mestres e aqui em St. Paul somos 
abençoados com sacerdotes, palestrantes e paroquianos 
maravilhosos que estão sempre dispostos a compartilhar sua fé. 
Eu testemunhei uma transformação na maneira como vivo 
minha vida. Orando ao longo do dia e dando graças pelas 
bênçãos, eu posso testemunhar. 
Minha esperança a longo prazo é trazer outros a Cristo, da 
mesma forma que esta oportunidade me foi dada. 
  
-Ivan R. 



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 


