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Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo                                      3 de Junho de 2018 

M 
eus amigos,  

 

Neste sábado, fomos abençoados por receber o Bispo Mar Jacob Angadiath e o Bispo Mar Joy Alappat, da Igreja 

Católica Siro-Malabar, em nossa paróquia, enquanto eles ordenavam um dos nossos para o sacerdócio de Jesus Cristo: Padre 

Rajeev Philip Vailiyaveettil. Juntamo-nos a seus pais, George e Vimala, e às irmãs Rhea e Rayna, oferecendo uma oração de 

agradecimento a Deus pelo dom do Pe. Rajeev e estamos certos de que ele será certamente uma bênção para todos aqueles a 

quem ele serve. 

 

Como católicos americanos, muitas vezes não percebemos que a Igreja Católica é na verdade uma comunhão de 23 igrejas 

autônomas ou “sui iuris”. Nós pertencemos ao maior ... o Rito Latino. Mas há mais 22 igrejas do Rito Oriental - todas em 

união com a Santa Sé. Muitas dessas igrejas possuem raízes apostólicas e se desenvolveram ao longo do tempo com distintas 

tradições teológicas, litúrgicas, espirituais e eclesiológicas. Dentro do território da Diocese de São Petersburgo somos 

abençoados com duas Igrejas Católicas Ucranianas, duas Igrejas Católicas Bizantinas, duas Igrejas Católicas Syro-Malabar e 

uma Igreja Católica Maronita. Todos têm seu próprio Bispo ou Eparch que reside nos Estados Unidos. 

 

Quando a família de Rajeev chegou a Tampa, não havia igrejas de rito sírio-malabar. Com o aumento do número de 

católicos do rito sírio-malabar, duas missões acabaram se formando. Rajeev foi então apresentado à sua Igreja ancestral e 

passou a amá-la como sua. Quando recebeu seu chamado para servir ao Senhor como sacerdote, era lógico que ele servisse 

na diocese católica siro-malabar de St. Thomas, em Chicago. Esta diocese foi formada por São João Paulo II em 2001. No 

meu entender, Pe. Rajeev é o segundo sacerdote a ser ordenado para servir na Diocese de St. Thomas! 

 

Pe. Rajeev gentilmente se ofereceu para presidir a nossa missa das 5:30pm deste final de semana (domingo). Por favor, 

venha e junte-se a nós para esta ocasião incrivelmente abençoada. Depois da Missa, ele nos conduzirá em Procissão 

Eucarística pelo nosso lindo Caminho da Paz (Peace Path). Concluiremos com uma recepção para o Padre. Você terá a 

chance de receber uma bênção sacerdotal especial de um recém ordenado. Venha e traga um amigo! (E sim, você pode 

receber a Santa Comunhão duas vezes em um dia se você participar plenamente de ambas as liturgias!) 

 

Em outra nota, você está convidado a se juntar a mim para uma sessão de perguntas e respostas especial às 7pm na quinta-

feira, 7 de junho. Eu vou compartilhar um pouco sobre o que está acontecendo na paróquia e então nós faremos o melhor 

para responder suas perguntas e preocupações sobre qualquer questão de nossa fé católica ou vida paroquial. Por favor 

venha! Refrescos serão fornecidos. 

 

Finalmente, por favor, considere, em oração, se Deus está chamando você para se juntar a nós para o nosso primeiro retiro 

“Welcome” ou Cristo Renova Sua Paróquia v2 este mês. Mais informações são encontradas neste boletim. Isso certamente 

mudará sua vida e será uma bênção para sua família! 

 

Por último, mas não menos importante, a temporada de furacões começou na sexta-feira. Embora seja altamente improvável 

que tenhamos uma tempestade em breve, sabemos que é hora de aparar árvores, comprar água extra, enlatados e baterias, e 

apenas nos preparar. Certifique-se de estar atento aos novos vizinhos que podem não ter experimentado um furacão antes ou 

aqueles com necessidades especiais ... os idosos, deficientes físicos e mães solteiras. Obrigado! 
 

Que possamos nos apaixonar cada vez mais profundamente pelo Senhor Eucarístico! 

 

 

 

 

 

Pe. Bill Swengros, Pároco 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Cartões da Novena do Dia dos Pais 

 

Cartões da Novena do Dia dos Pais 

estão disponíveis no Narthex para 

nos ajudar a orarmos pelos pais 

vivos ou falecidos. 

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 

Parabéns aos Crismandos da St. Paul! 

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    



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! 

Anima Christi 

Alma de Cristo, santificai-me. 
Corpo de Cristo, salvai-me. 
Sangue de Cristo, inebriai-me. 
Água do lado de Cristo, lavai-me. 
Paixão de Cristo, confortai-me. 
Ó bom Jesus, ouvi-me. 
Dentro das Vossas Chagas, escondei-me. 
Não permitais que de Vós me separe. 
Do espírito maligno, defendei-me. 
Na hora da minha morte, chamai-me. 
E mandai-me ir para Vós, 
para que Vos louve com os Vossos Santos, 
por todos os séculos.  
Amém 

Adoração Eucarís�ca 

Lembrete! Nossos padres maravilhosos gostariam de 

continuar oferecendo confissões das 11:30am ao meio

-dia, de segunda a sexta-feira, e aos sábados às 10am e 

4pm. Além disso, eles gostariam de continuar a 

oferecer a adoração eucarística quarta e quinta-feira 

das 8am às 9pm e sexta-feira das 8am às 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! 

Planejando uma viagem para a Costa Rica? Nossa imagem da 

Nossa Senhora dos Anjos foi recentemente vandalizada. Se você 

estiver indo para o Santuário da Nossa Senhora dos Anjos em 

Cartagena, ficaríamos muito gratos se você nos trouxesse de lá uma 

imagem em tamanho natural de nossa Mãe Santíssima. Por favor, 

qualquer dúvida fale com o Pe. Bill. Obrigado!  

A Equipe da Missão do Panamá  

PRECISA da sua 

ajuda!  
Coletando ÓCULOS PARA 

LEITURA  NOVOS no 

Narthex 

omingo, dia 3 de Junho 

Mesmo 1 par de óculos pode 
fazer a diferença! 

Curso Felipe é um curso da Koinonia Juan 

Bautista, que oferece uma experiência para conhecer Jesus 

não como uma informação recebida, mas como uma pessoa 

que está viva hoje, e quer transformar seu coração para dar-

lhe uma nova vida. Este curso é para TODOS! 

Participe e reze! Deus fará algo novo em sua vida! 

 

30 de junho a 1 de julho 

9am 

Parish Center 

Registre-se www.StPaulChurch.com/CursoFelipe 

Café da Manhã 
Brasileiro 

Ação para Arrecadar fundos para o 
Oratório de Nossa Senhora Aparecida 

 
Domingo, 3 de junho 

 
SOMENTE PARA AS MISSAS 

DA MANHÃ 

7:30am, 9am, and 10:45am 

Family Center 



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 


