
St. Paul Catholic Church and Preschool 
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 33618 

www.StPaulChurch.com   -   (813) 961-3023 

 Feliz Aniversário! 
  
Hoje, Domingo de Pentecostes, celebramos o aniversário da Igreja. 
Neste dia, o Espírito Santo veio sobre os discípulos que estavam com 
medo no quarto. Preenchidos com a graça de Deus, eles foram então 
encorajados e capacitados para sair sem medo e proclamar o Evangelho 
de Cristo a todos. Vamos orar pela mesma graça! 
  
Pentecostes é o tempo de fazer discípulos! Talvez este seja o melhor 
momento para revisar o nosso recente Índice de Disciple Maker. Se você se lembra, fazemos 
parte de um projeto piloto nacional para reformar paróquias em comunidades de discípulos. 
No início do ano realizamos uma pequisa para comparar com os reultados da primeira 
pesquisa feita em 2015. Recebemos 353 respostas. Os resultados foram muito 
encorajadores. Nossa paróquia melhorou em todos os aspectos! Nós também obtivemos 
melhores resultados do que as médias nacionais de paróquias grandes, paróquias 
suburbanas e paróquias diocesanas em todos os aspectos exceto um! 
  
Isso é confirmado pelo fato de que nosso presença nas Missas continua a crescer (4% acima 
do ano passado), o número de ministérios ativos continua a aumentar, os programas de 
Formação de Fé também aumentaram o atendimento, o nosso pré-escolar está prosperando 
e as doações oferecidas aumentaram. 
  
A seção de "comentários" foi interessante. A grande quantidade de respostas foi 
extremamente favorável. Houve algumas sugestões maravilhosas, como o fornecimento de 
equipamentos para deficientes auditivos e a formação de um programa de retiro paroquial. 
Alguns gostariam que as homilias fossem mais relevantes, as pessoas fossem mais 
reverentes, as crianças mais respeitosas e as liturgias mais reservadas. Alguns discordaram 
com a noção de inclusão e tolerância: a nossa missão é proclamar a Boa Nova de Jesus a 
todas as pessoas, e não apenas a quem pareça ou aja como nós. 
  
Foi interessante ver como poucos relatam que estão confortáveis compartilhando sua fé 
com os outros. Apenas um alguns declaram que eles convidaram outros a se juntarem a eles 
para a Missa. Em outras palavras ... muitos de nós ainda estão amontoados com medo no 
quarto. É importante para nós alcançar os outros e compartilhar o motivo da nossa 
esperança e nossa alegria. Jesus Cristo está vivo! Compartilhe como o Senhor tocou sua 
vida. Convide outros a se juntarem a você para Adoração Eucarística ou para uma de nossas 
muitas atividades paroquiais. Melhor ainda, convide-os a vir com você para a Santa Missa ... 
para ouvir a Palavra de Deus e ser alimentados por Seu Corpo e Sangue! 
  
A St. Paul é uma incrível família de fé onde TODOS são bem-vindos! Compartilhe as boas 
novas! 
  
Feliz Aniversário! 

 
  
 

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 

 Domingo de Pentecostes                                  Domingo, 4 de Junho de 2017 



 

Unidos na Fé - Celebração de Pentecostes 

Sábado, 3 de junho, às 19:30 
 

Festa Junina - 

Sabado, 10 de Junho, as 17:00   

Festa 18:30 
 

Servidores do altar... 
NAO SEJA UMA BOLA FOR A DO JOGO ! 
Venha para a Primeira  Partida Anual de Boliche  do Servidor  do Altar 
Sexta-feira, 9 de junho, das 11:30 às 14:00hs PIN CHASERS na W. Hillsborough 
RSVP para NLETO14 @tampabay.rr.com  Ou  pelo telefone 813-933-2323 

 
Seminário de Enriquecimento do Casamento 

Sabado,  24 de Junho das 9:00 às 16:30 
Formulário do  Participante 

Primeiro e Ultimo Nome: 
________________________________________________ 

  
Email :___________________________________ 

  
Telefone Residencial:  _______________    Celular: ___________ 

  
Conjuge Name:: ___________________________________ 

  
Aniversário de Casamento  Data:_________________________ 

 
 

Notas para a Peregrinação Divina Misericórdia 

 A fim de preparar nossas mentes e corações para a nossa Peregrinação da  Divina 
Misericórdia, o Padre Bill estará liderando um estudo no Facebook da biografia de 
Santa Faustina e seu Diário.  Além disso, você está convidado para uma série de 
noites do Cinema!  Cada filme será realizado no Parish Center às 19:00 hs.  Nós 
acabamos de instalar um novo sistema audio-visual belissimo assim  é certo que  
será divertido!  Por favor, marquem em seus calendários! 
 25 de Agosto      Oceano de Misericórdia 
 22 de Setembro  Karol-o Papa, o Homem 
27 de Outubro      Faustina 
 10 de Novembro  Divina Misericórdia sem escapatoria 
 18 de Janeiro        Vida para a Vida: Maximiliano Kolbe 
23 de Fevereiro     A face da Misericórdia 

Série de Filmes de Verão 

para a Família Paroquial! 
 

 
 

Quinta-feira,  
22  e 29 de Junho 

Quinta-feira,  
13 e 20 de Julho 

19:00hs no Family Center    
Entrada  livre  :) 

 
 Os alimentos e bebidas 

estarão disponíveis para a 
compra.  Todos os itens $1,00 

Pizza, Pipoca, Hot-Dogs, 
Doces, Batatas Fritas, Água e 

Suco 
Lanches especiais a cada 

semana: Sorvete, S` mores, 

Algodão Doce e Frutas. 

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.     

Unidos na Fé - Celebração de Pentecostes 

JUNHO 11 



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. 

   

A temporada de furacões 

chegou ! 

 Está na hora de se preparar.  

Certifique-se de ter as rotas de 

evacuação, água, baterias e 

alimentos não perecíveis.  Além 

disso, anote o contato de amigos 

e vizinhos que possam precisar 

de ajuda extra quando houver 

ameaca de tempestade.  Vamos 

rezar: "Nosso Pai no Céu através 

da intercessão de Nossa Senhora 

do  Perpétuo Socorro, poupe-nos 

durante esta temporada de 

furacões de todos os danos.  

Proteja a nos e nossas  casas de 

todos os desastres da natureza.  

Nossa Senhora do  Perpétuo 

Socorro, apresse-se para nos 

ajudar.  Pedimos isso através de 

Cristo, Nosso Senhor.  Amém. " 

Passaportes para a Santidade 
 
Nós tivemos 50 alunos de Formação de Fé que apresentaram os 
Passaportes preenchidos nesta Páscoa. Isso significa que essas crianças 
se beneficiaram espiritualmente de experimentar o nosso Tríduo 
Sagrado: Missa da Quinta-feira Santa,  Sexta-feira da Paixão, Adoração 
da Cruz e Vigília Pascal. Obrigado aos pais que tornaram possível que as 
crianças fizessem parte de um momento tão sagrado no nosso ano 
litúrgico. Essas crianças comemorarão com uma festa de boliche / pizza 
com o Padre Bill.  Os detalhes serão enviados pelo correio para essas 
famílias! 
 

Obrigado aos nossos expositores pela nossa Segunda 
Exposição Anual de  Pequenas Empresas de  2017 

                 Nossa Paróquia é abençoada com sua 
participação neste evento! 

 
Ministério SOS Tráfico Humano a reunião será na Quinta-feira, 8 de junho, 
às 19 horas, no Parish Center, Sala C.  Todos são bem vindos. 
 
 
Reunião de Xales da Esperança Sexta-feira, 9 de junho às 10am. 

 
 

Conselho de Mulheres Católicas 
 Missa de instalação 

Domingo 11 de junho às 12:30pm  
 
Teremos a posse dos novos oficiais para o Conselho de Mulheres Católicas 
para período de 2017-2018. 
  

Catequistas-por favor 

RSVP para o nosso 

Incrivel Jantar de 

Apreciação dos 

Catequista em 08 de 

junho às 18:00hs  no 

Centro Bethany. 

Queremos agradecer-

lhe por tudo o que fez 

durante o ano passado 

para a Formação de Fé. 

Voce precisa enviar um email  RSVP para 

CCayon@stpaulchurch.com 




