St. Paul Catholic Church and Preschool
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 33618
www.StPaulChurch.com - (813) 961-3023
Domingo da Divina Misericórdia do Senhor

Domingo, 23 de Abril de 2017

Este Domingo é o Domingo da Divina Misericórdia
Meus amigos,
Nossa celebração do mistério da Páscoa continua enquanto celebramos o Domingo da Divina
Misericórdia. Solicitada em 1931 por nosso Senhor em uma revelação privada a Santa Irmã M.
Faustina Kowalska, a Festa da Divina Misericórdia não é apenas um dia designado para a
adoração da misericórdia de Deus, mas também um dia de graça para todas as pessoas. Jesus
prometeu: "Desejo que a Festa da Misericórdia seja um refúgio e abrigo para todas as almas,
especialmente para os pobres pecadores. Nesse dia, estão abertas as entranhas da Minha
misericordia. Derramo todo um mar de graças sobre as almas que se aproximam da Fonte da
Minha misericórdia. A alma que se confessar e comungar o perdao das culpas e das penas.
Nesse dia, estao abertas todas as comportas Divinas, pelas quais ﬂuem as gracas"(Diário,
699). "Quem se aproximar da Fonte da Vida (Sagrada Comunhão) neste dia receberá o
perdão completo dos pecados e do castigo" (Dairy, 300).
Para isso, São João Paulo II concedeu uma indulgência plenária a todos aqueles que 1) forem
a uma igreja neste dia, 2) rezem o Terço da Divina Misericórdia ou uma oração ao
misericordioso Senhor Jesus (por exemplo, "Jesus Misericordioso, eu conﬁo em Vós), ou
fazer um ato de misericórdia, 3) ir à Conﬁssão, 4) receber a Sagrada Comunhão, 5) orar pelas
intenções do Santo Padre (Pai Nosso, Ave Maria, Credo) e 6) renunciar a qualquer apego ao
pecado, incluido os pecados capitais. O Terço da Misericórdia pode ser encontrado neste
boletim.
Você está cordialmente convidado a participar amanhã da celebração da Divina Misericórdia
às 3pm no Family Center. (Lembre-se, você é bem-vindo para receber a Comunhão duas
vezes em um dia.) Para ajudá-lo a se preparar, haverá alguns padres disponíveis para
conﬁssões entre 2pm -2:50pm. Encorajo-vos também a aderir a um dos Cenáculos da Divina
Misericórdia (ver neste boletim mais informações). É uma maneira maravilhosa de estar
"imerso no oceano da misericórdia de Deus!"
Em outra nota, na noite de quarta-feira, 26 de Abril, às 7pm, no Family Center, vou
compartilhar sobre minha recente missão a Kingston, Jamaica e meu serviço com os
Missionários dos Pobres, ajudando os mais pobres dos pobres. Gostaria de convidá-los para
juntar-se a mim para outra missão 23-28 janeiro de 2018. Há um número muito limitado de
espaços disponíveis, então se você estiver interessado, por favor, venha para a reunião na
noite de quarta-feira. Esta missão é mais um exemplo de como nossa família paroquial está
vivendo a mensagem da Divina Misericórdia.
Crescendo juntos como discípulos de Cristo!

Todos são bem-vindos!
Santíssima Eucaristia:
Missas - Segunda a
Sexta-Feira
7:30am,
e 12:15pm
Missa - Primeira SextaFeira 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 Espanhol) e 5:30pm
Reconciliação/
Confissão
Sábados 10am ou
4pm. Para agendamento, favor contatar o
escritório: tel. 9613023
Adoração
Eucarística
24 Horas de Adoração
do Santíssimo Sacramento
Toda Sexta-Feira 8am
a Sábado 8:20am
Pré-escola Católica São
Paulo
2 - 4 anos
813-961-3023

Fr. Bill Swengros, Párroco

“ Jesus conﬁo em ti!”

Bem-vindos!
Comunidade Brasileira

Parabéns para os mais novos membros da fé Católica
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.
MISSA DA DIVINA MISERICÓRDIA
Junte-se a nós para uma Missa especial da Divina Misericórdia ,
no domingo, 23 de abril às 15:00 no Family Center. Confissões
disponíveis às 14:00. Todos são bem vindos!

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.

Escola Bíblica de Férias

Estão todos convidados para a sessão do Encuentro da Paróquia no
Sábado, 29 de abril 10:00 – 17:30
Este será o ponto culminante de nossas sessões de Encuentro, e as
informações compartilhadas se tornarão uma parte importante para o
processo de planejamento da nossa Paróquia.
Por favor, venha e traga as pessoas que você conhece e que estão
interessadas como nós podemos incluir os adolescentes e jovens adultos nas
atividades da St Paul ! Teremos apresentações / discussões em inglês e
espanhol! Nos encontraremos no Family Center.
Honra aos nosso Militares Nos gostariamos de homenagear nossos
militares apresentando alguns de nossos homens e mulheres que estao na
ativa. Por favor, enviem-nos uma foto digital e uma breve história ou uma
oração especial para ParishCommunications@StPaulChurch.com.
Nossa Senhora de Fátima-Missa de Cura
Sexta-feira, 12 de maio 19:00

Junho 12-16
Registro on-line apartir de
23 de abril no site
StPaulChurch.com
09:00 - Meio-Dia
$30
* Adultos voluntários
recebem desconto de $5.
Uma excelente
oportunidade para 6

Missa e Recepcao do Bacharelado
Gostaríamos de convidar os formandos para
celebrarem conosco e receber um
reconhecimento.
Domingo, 7 de maio Missa às 17:30
Recepção será depois da Missa.
Por favor RSVP com Carmen no
Cayon@StPaulChurch.com

th

th

graders até 12 graders
serem voluntários.

O que é XLT? Exaltar (XLT) é um poderoso encontro com Jesus Cristo que irá ajudá-lo a crescer na
sua fé. A noite começa com a música de louvor e adoração por uma banda ao vivo. Teremos uma
testemunha falando ou ensinando, seguido de adoração na tradição Católica. XLT sera no dia no dia 30 de
abril, às 19:00.
Datas Importantes para Lembrar
ٌ◌Primeira comunhão ensaio-quinta-feira 4 de maio às 18:15 na Igreja. Por favor, esteja pronto!
Primeiras Comunhões ٌ◌serão 6 de maio e 7 de maio. Sua escolha da Missa já precisa ter sido feita.
Se você tiver alguma dúvida, por favor ligue para o Escritório de Formação de Fé agora. Não é tarde demais
para perguntar sobre a Formação de Fé! 813-961-3023
Orações especiais neste fim de semana enquanto nossos jovens se preparam para a Confirmação reunidos
em um retiro cheio de Graça. Que o Senhor encha seus corações com os dons do Espírito Santo e que ele
lhe de a força para ser um soldado de Cristo para sempre.
Encontro da Fé Religiosa

Dia Nacional da Oracão
Junte-se a nós como líderes de diferentes grupos de fé.
Vamos juntos oferecer Oracões incluindo...
Recitação do Alcorão
Niggun Coro
Comida. Fé. Diversão .
4 de maio, 2017 18:00
No Centro Franciscano 3010 N Perry Ave , Tampa, Fl 33603
PRECISAMOS DE UM MINISTRO
DA JUVENTUDE

Está procurando por um
trabalho que é mais do que
"Apenas um trabalho"? Voce e
um católico que vem a missa
regularmente? Já ensinou
algum assunto em uma escola
antes e descobriu que voce
gosta de ser um influenciador?
Você acha que os
adolescentes naturalmente
escutam você? Tem uma
paixão por compartilhar o amor
de Cristo com os jovens e
adolescentes ? Você entende
de microblogging? Você se
sente bem quando faz
multitarefas? Você gosta de
trabalhar, rezar e brincar em
um ambiente, flexível e sem
"nenhum tipo de
aborrecimento"? Talvez você
seja a pessoa que
procuramos? Se você estiver
interessado em aprender mais
sobre esta posição, contatar
Carmen Cayon pelo email
CCayon@stpaulchurch.com

Você ama a devoção à Divina
Misericórdia, São João Paulo II
ou Santa Faustina ?

Missa de 25 anos
de Ordenaçao do
Padre Bob
Romaine

Você esta convidado a participar
Domingo, 7 de Maio
com o Padre Bill na peregrinação
paroquiana à Polonia e Lituânia Agradecemos a Deus pelos 25
de 21 de abril à 1 de maio de 2018. anos que Padre Bob dedicouse ao serviço fiel no
Uma reunião especial de
sacerdócio de Jesus Cristo.
informação será na quinta-feira,
O
bispo Gregory Parkes, DD,
11 de maio às 19:00 no Family
será nosso celebrante
Center. As vagas são limitadas e
principal durante a missa
o quanto antes voce ﬁzer sua
das 09:00.
reserva mais barato voce ira
Em seguida teremos
pagar! Por favor ligue para
uma recepção
Margie no 1-800-247-4659 para
no
Family Center.
obter mais informações.

