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Quarto Domingo do Tempo Comum                            Domingo, 29 de Janeiro de 2017 
 Vamos crescer na fé! 

 Meus queridos amigos, 
 Por favor, junte-se a mim para agradecer ao Dr. Allan Hunt, nossos amigos da Dynamic 
Catholic, Tina Bubb e nossa equipe local de voluntários por apresentar "The Four Signs" 
neste fim de semana. Foi uma graça incrível poder receber o Dr. Hunt e espero que você 
aceite o seu desafio para crescer em sua fé. 
 

Orando antes de nos distrairmos 
Quais são os quatro sinais de um católico dinâmico? Primeiro de tudo, oração. O Dr. Hunt 
desafiou cada um de nós a dedicar pelo menos 10 minutos por dia. Para a maioria de nós, é 
melhor começar o dia com oração antes de nos distrairmos. Para outros, dez minutos de 
tempo sozinho com o Senhor no almoço é o ajuste perfeito. Para outros, passar alguns 
momentos sossegados à noite é o melhor. Basta lembrar, o Senhor não está realmente 
interessado na quantidade de nossas orações, mas a qualidade. Faça o compromisso de orar 
todos os dias! 

Estude um livro comigo! 
O segundo sinal é o crescimento na fé. O Dr. Hunt recomenda que a gente leia pelo menos 
cinco páginas de um grande livro católico cada dia. É importante crescer na fé. Infelizmente, 
para a maioria de nós, a última vez que estudamos nossa fé foi em preparação para o 
Sacramento da Confirmação! Recomendo fortemente que todos leiam um capítulo da Bíblia 
todos os dias, além de outro livro espiritual. Para aqueles de vocês no Facebook, sejam meu 
amigo vocês poderam estudar um livro comigo! Atualmente, acabamos de começar um 
estudo sobre os clássicos espirituais: "O Caminho do Peregrino" e "O Peregrino Continua o 
Seu Caminho". Junte-se a nós! 

Deus ama o doador alegre 
O terceiro sinal do Dr. Hunt é generosidade. Os católicos dinâmicos são generosos. Ele nos 
desafiou a doar para a Igreja 1% mais de nossa renda este ano do que no ano passado. Como 
nós arquivamos nossas declarações de imposto, isso é fácil de calcular. As pessoas que vivem 
na sua fé partilham generosamente os seus recursos. 

Compartilhe a alegria do Evangelho, a razão da nossa esperança! 
Por fim, somos chamados a compartilhar intencionalmente a mensagem de Deus com os 
outros. Isso significa que devemos convidar amigos, vizinhos, colegas de trabalho, colegas 
de aula e companheiros de equipe para se juntarem a nós para missa e outras atividades da 
Igreja. Devemos nos identificar no Facebook e outras mídias sociais como católicos. Mas 
talvez mais importante, o que nós postamos deve representar nossa fé católica cristã! Em 
um mundo que parece cada vez mais escuro e pessimista, devemos compartilhar a alegria do 
Evangelho, a razão da nossa esperança! 
 
Dr. Allan Hunt foi realmente uma bênção e sua presença aqui neste fim de semana confirma 
a visão do Papa Francisco, o Bispo Parkes, e nossa declaração de missão paroquial. Todos 
somos chamados a sermos católicos dinâmicos, discípulos missionários, evangelistas da Boa 
Nova de Jesus Cristo. Escuto um "Amém!"? AMÉM!! 
 Crescendo juntos como discípulos de Cristo, 

   
 
 

Fr. Bill Swengros, Pastor 

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 agen-

damento, favor con-
tatar o escritório: tel. 

961-3023 
 

Adoração  
Eucarística 
24 Horas de 

Adoração do Santíssi-
mo Sacramento  

Toda Sexta-Feira 8am 
a Sábado 8:20am 

 
Pré-escola Católica 

São Paulo     
2 - 4 anos 

813-961-3023 



Nossa Senhora de Lourdes, Missa de Cura  Sexta-feira, 10 de fevereiro 19:30  
 
 Para os Casais de Todas as Idades Um  Dia no Casamento 
Programa de enriquecimento  Sábado, 11 de fevereiro de 2017 
10:00-16:30 Centro da família 
Taxa para todos os materiais e refeições é US $40 
Entretenimento  gratuito é fornecido para as crianças 
Para obter mais informações, entrar em contato com Nancy no 
961-3023 ou JNKissane@StPaulChurch.com 
 
PRECISAMOS DE DOAÇÕES!!! 
Nossa primeira visita  e viagem missionária a nossa paróquia-gêmea no PANAMÁ 
sera em Março.  Nossos amigos em Montijo estão precisando de Cartilhas 
(READERS)!!!  Por favor, TRAGA-nos suas cartilhas EXTRAS 
 Não tem nenhuma em sua casa??? 
 

 SEJAM BEM-VINDAS AS SEGUINTES ESCOLAS  
A NOSSA FEIRA DA  ESCOLA CATÓLICA  

Domingo, 29 de Janeiro 
Ensino Fundamental: 
Estrela da manhã, St Joseph, St Lawrence, Incarnation, Madre Teresa de Calcutá 
Villa Madonna, Corpus Christi, Academy of Holy Names 
Ensino médio: 
Tampa Catholic, Bispo McLaughlin, Bispo de Larkin, Jesuíta 
Nem todos eles são capazes de estar aqui hoje, mas  representam todas as 
escolas Católicas da região. 
 

Villa Madonna  Escola Católica  
315 W Columbus Dr, Tampa, FL 33602 

Convida-os para nossa Open House para novas famílias com filhos idades de 3 a 
8 ª série.   Criado e gerido pelas Irmãs Salesianos de Don Bosco nos últimos 80 
anos, nosso belo campus está localizado a poucos minutos do centro da cidade 
de Tampa.  Venha e aprenda sobre a melhor escola Católica de Tampa. 
Jjunte-se  a nós para um tour no dia 1º de fevereiro ou 23 de fevereiro, de 09:00 a 
05:00.  Acompanhe-nos no Facebook ou www.villamadonnaschool.com 
 

Dia da Festa de St Blaise - Bênção das Gargantas 
4-5 de fevereiro 

Depois de todas as Missas. Traga sua família e amigos 
 
"No Retiro Wildflowers" para as mulheres que sofreram abuso sexual na infância 
Este retiro privado de 10 semanas será realizado em St Petersburg com início no 
sábado, dia 25 de fevereiro.  Se estiver interessado em participar deste retiro, 
por favor contatar Cathy no telefone 813-843-8969 ou envie um e-mail no 
wildflowersretreats@gmail.com. 

 S.O.S Ministério de Tráfico 
de Seres Humanos  

S.O.S  Ministério de Tráfico 
Humano  terá  sua Anual 

Conscientização e Doação de fim 
de semana em 4 e 5 de 

fevereiro  depois de todas  as 
Missas. Os seguintes itens são 

necessários nos abrigos de 
Tampa Bay: 

Papel toalha, papel higiênico, 
sabão em pó, mercearia, gasolina 

e  cartões-presente, 
desinfetantes,  lenços umidecidos 

faciais com dispenser 
incluso,  creme dental e escovas 

de dentes,  de sacos de lixo  e 
sacos de sanduíche. 

Todas as doações em dinheiro 
são bem-vindos. 

  

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.     

Celebramos a Semana de Escolas Católicas! 



Sexta-feira, 10 de fe-
vereiro  18:00   Centro da 

Família 
Todos os pais e Filhos 

serão 
Bem-vindo! 

Junte-se a nós para jantar e 
dançar é claro. RSVP com  

JSCOTT@STPAULCHURCH.
COM 

 
 
 
Nosso grupo de crianças e 
de amigos desempenham 
um papel enorme em suas 
atitudes sobre drogas. Co-
mo eles se movem através 
da escola e conhecem no-
vas pessoas,   de círculos 
diferentes e são intro-
duzidos para hobbies 
diferentes. Algumas dessas 
pessoas podem convencê-
los a experimentar  o álcool 
e outras drogas. 
Os pais devem conhecer os 
amigos de seus filhos. Con-
vidá-los para visitar. É im-
portante saber com quem 
seu filho anda, ficar alerto 
com influências nocivas, 
tenha cuidado. Se você no-
tar uma mudança negativa 
na criança, identifique os 
amigos que eles estão sain-
do. Incentive seu filho a an-
dar com as pessoas que 
vocês consideram influênci-
as positivas. Mais in-
formações em: 
https://
www.drugrehab.com/
Guides/Parents/ 

 "Viver a Fé" 7th Conferência Annual dos Homens de  Tampa Bay  
 Apresentando Dr Scott Hahn, Fr Bill Casey e Artie Boyle 
Sábado, 18 de Fevereiro, início às 6:30am, Higgins Hall 

Igreja Católica de St. Lawrence, 5225 N. Himes Ave, Tampa 
 Para bilhetes ou obter mais informações, visite 

www.suncoastcatholicministries.com 

Olhando para o futuro... 
  

St Paul Missão Quaresma 
"Saiba como rezar melhor " 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com o Padre Carl Arico 
6-8 de Março de 2017 

Manhã 11:00 - Meio-Dia  
Noite 19:00-20:30 

  
Você está convidado a participar do 

Congresso Eucarístico em 
Jacksonville 

24 de março , 2017 
Este ano os locutores incluem 
o  Arcebispo Christophe Pierre,  o 
Reverendo Eusebio Elizondo e muitos 
outros! Em espanhol e  inglês , para 
adolescents  e  crianças. Hotéis nas 
proximidades incluem o Hilton Garden Inn 
e Omni.A taxa para o ônibus é de 
aproximadamente US $45 por passageiro 
(baseado em 45 pessoas) vamos precisar 
de um mínimo de 45 pessoas para o 
ônibus.  O último dia para reserva é 9 de 
Fevereiro, por favor entre em contato 
com Louise para obter mais informações 
em LRomano@StPaulChurch.com; 813-
961-3023. 
 www.floridaeucharist.org 
 
Chamando Todas as Meninas! Está em 
AGH?   Escoteiras? Aprendendo sobre a 
sua fé? 

American Heritage Tropa de  Meninas  147 
hospeda o programa de reconhecimento 

religioso para meninas. Programa de 
Medalha Religiosa: 

Classe K-1st: Meu Anjo Guardião  
2º e 3º grau: Mãe Mary Award 
4º e 5º grau: Ave Maria Award 

6º-8º grau: Nossa Senhora Award 
Datas da Reunião: 

Sessão 1: Quinta-feira, 26 de Janeiro, 
06:30-20:00 

Sessão 2: Quinta-feira, 23 de fevereiro, 6: 
30p-20:00 

Sessão 3: Quinta-feira, 23 de março, 06:30
-20:00 

Taxa de inscrição: US $10 por menina 
(máx. $25 por família) 
Registar-se online em 

www.stpaulchurch.com/135 
 

Por favor anote nossa Missa de Festa da 
Apresentação do Senhor da 

Candelária em 2 de fevereiro será às 
12:15 trazer suas velas e imagens de Natal 

para serem  abençoadas !   
 

 
Nosso   Anual  Spaghetti  Jantar Pré-

Escolar da St Paul  será realizado sábado, 
18 de fevereiro às 18:00 no Centro da 

Família.  Junte-se a nós para toneladas de 
divertimento em Família! 

 
 

Cursillos de Cristiandad en Español 
Encontramos na quarta  sexta-feira de 
cada mês no Centro Paroquial. Para obter 
mais informações, entrar em contato com 
Nilda em 813-995-2420 e 646-883-8515; 
cursillo-ESP@stpaulchurch.com 



Anúncios da Comunidade 


