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M eus queridos amigos,  
  

No Evangelho de hoje, Jesus compartilha conosco três parábolas sobre o reino dos 
céus. 1) A pessoa que encontra o tesouro enterrado em um campo, 2) o comerciante à 
procura de pérolas precisosas, e 3) os pescadores e a rede jogada no mar a pegar "peixe 
de todo tipo". O que essas parábolas compartilham em comum? A alegre descoberta 
que os leva a seu/sua devoção pessoal para alcancar este fim. O reino dos céus é o 
nosso encontro vivo com Deus. Uma vez que experimentamos o amor e a misericórdia 
de Deus, queremos amá-Lo cada vez mais. Nos comprometemos a seguir a Sua vontade 
e renunciar a tudo o que é contrário. Nós "compramos" totalmente e completamente. 
Isto é o que significa ser radicalmente apaixonado por Deus - para participar do reino 
dos céus. 
  
Deve-se notar que o termo "reino dos céus" sempre tem um duplo significado. Em um 
sentido, é a futura chegada do reino eterno dos céus no fim do tempo, onde viveremos 
para sempre em união com Deus, livre de toda dor e sofrimento. 
  
No outro sentido, o reino dos céus pertence ao aqui, agora. É a presença de Deus 
experimentada neste lado da eternidade. O reino dos céus é realizado na maravilha das 
Sagradas Liturgias, no sorriso de um ente querido, na beleza de um pôr-do-sol, ou nos 
rostos dos pobres, doentes, idosos e oprimidos. De forma especial, é nossa vocação 
fazer o presente do céu aqui na Terra. 
  
É também nesse sentido que o reino dos céus é como a rede que coleta "todo tipo" de 
peixe. No final dos tempos, no dia do julgamento, os anjos separarão os ímpios dos 
justos. 
  
Então, ao examinar seu coração, você encontrou "o tesouro enterrado no campo" - o 
grande amor e misericórdia de Deus? Você colocou o seu coração sobre "a pérola de 
grande preço" - a vida eterna com Deus no céu? Você se comprometeu totalmente a 
seguir Sua vontade e abandonou todos os vícios e distrações que o impediriam alcançar 
seu fim? Que tipo de peixe você é? Justo ou perverso? Felizmente, confiamos em um 
Deus misericordioso e amoroso, mas nós realmente colocamos tuda nossa confiança 
nEle? Nós realmente damos o nosso melhor? 
  
Agosto está se aproximando, nossas famílias jovens estão ocupadas preparando-se para 
o novo ano letivo. Este é um bom momento para todos nós avaliarmos nossas vidas. 
Que objetivos temos no próximo ano para crescer em sabedoria e graça perante o 
Senhor? Se você precisa de idéias, consulte nosso diretório de ministérios em 
www.StPaulChurch.com ou entre em contato com Nancy no escritório da paróquia. Nós 
adoraríamos ajudar.  Enquanto isso, oremos: "Venha o Seu reino, faça a Vossa vontade!" 
  

Crescendo juntos como discípulos de Cristo! 
  
 
 
 

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 agendamento, fa-
vor 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 

Décimo Setimo Domingo do Tempo Comum                                Domingo, 30 de Julho de 2017 



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.     

AJUDE O SUCESSO DAS CRIANÇAS 
FIM DE SEMANA DE 5 e 6 DE 

AGOSTO DE 2017 

  
ITENS NECESSÁRIOS: 

 MOCHILAS, NOTEBOOKS, PAPÉIS, 
FICHÁRIOS COM 3 FUROS, PASTAS, 
CANETAS, LÁPIS, RÉGUAS, LÁPIS DE 

CERA, TOALHAS UMEDECIDAS 
CLOROX, ITENS DE TOILETE (PASTA 

DE DENTE, SHAMPOO, 
DESODORANTE, ETC), CAMISETA 

POLO (VERDE EXÉRCITO, 
VERMELHA, VERDE E BRANCA. 
SHORTS (CÁQUI OU VERDE 
EXÉRCITO) PARA MENINAS E 

MENINOS.  
  

CAVALEIROS DE COLOMBO (KNIGHTS OF 
COLUMBUS) CARIDADES CATÓLICAS 

DIOCESE DE ST PETERSBURG, INC 

 

 
Você está interessado em participar de um Estudo Católico Feminino?  Junte-se 
ao estudo das Mulheres da Grace Foundational da St. Paul.  O Programa de 
Estudo das Mulheres de Grace ® leva as mulheres a uma emocionante jornada 
para descobrir o dom da autêntica feminilidade ™, santidade da vida e propósito 
da mulher e missão no mundo de hoje. Tomando a Santíssima Virgem Maria 
como exemplo de  Mãe  Espiritual, os participantes crescem nas virtudes 
femininas e os segredos do verdadeiro cumprimento.  Este é um estudo de nove 
semanas que se reunirá nas manhãs de sábado a partir de 16 de Setembro das 
10:00hs ao meio-dia no Centro Paroquial.  Haverá uma sessão de informação ao 
vivo no sábado, 26 de agosto das 10:00hs ao meio-dia no Centro Paroquial para 
aqueles que planejam participar, bem como os interessados em aprender mais 
sobre o estudo.  Se você está interessado em frequentar o estudo ou aprender 
mais você também podeenviar um  email para  Allison Poff e Diana McKinney no: 
Women-of-Grace@StPaulChurch.com 
 
Instituto Pastoral Ministerial Leigo (LPMI)  Ano de Discernimento 
 O que é o LPMI?  O Instituto Pastoral Leigol (LPMI) da Diocese de St Petersburg é 
um programa de quatro anos para a formação de liderança leiga constituída por 
um ano informal de Discernimento, e três anos de treinamento de formação. 
Após a conclusão destes quatro anos, o Instituto oferece um certificado de 
liderança pastoral do Ministério da Fundação e os participantes são formalmente 
comissionados para servir pelo Bispo da Diocese de St Petersburg durante um 
serviço de oração noturna.  O LPMI é construído sobre os princípios propostos 
pela Conferência dos Estados Unidos dos Bispos Católicos no documento 
"colegas de trabalho da Videira do Senhor: um Recurso para Orientar o 
Desenvolvimento do Ministério Eclesial Leigo." 
 As aulas de sábado começam em setembro 2017 Brochuras estão no Nartex 
Contate o escritório LPMI da Diocese para obter mais informações no tel  727-344
-1611, ext. 5458 
 

   Missa de Volta às Aulas 
Sexta-feira 04 de Agosto - 12:15 (meio-dia e quinze) 

  Todos são bem-vindos! 
 
 
Café e Donuts 
De volta no dia 06 de Agosto de 2017 

Uma Oportunidade Especial  de Oração,  
Para aderir ao grupo das manhãs de terça-feira, por favor e-mail 
sistertheresa@stpaulchurch.com. O grupo de manhã de quinta-

feira será conduzido por Fran Carideo, um Diretor Espiritual 
certificado.  Ligue para ela no 813-933-4338 ou e-mail 

jandfc@aol.com.  O livro será dado aos participantes na primeira 
reunião.  Exercício dos Grupos espirituais : Encontro no 

Centro  Paroquial.  Terça-feira de manhã, início 22 de Agosto das 
9hs às 10hs.   Quinta-feira de manhã, começando 24 de Agosto 

das 11hs às 12hs (meio-dia) 

Você está convidado a fazer os exercícios Espirituais Inacianos 



 Juntos para a Venezuela 
Ajuda a quem precisa. 

 · Roupas e sapatos de qualquer tamanho 
· Alimentos não perecíveis 
· Fórmula para bebê, leite em pó, Pediasure 
· Doações em dinheiro de $5 ou mais para ajudar com os 
custos de envio. 

 LISTA DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS: ANTIBIÓTICOS, 
IBUPROFEN, ACETAMINOPHEN, ÁCIDO FÓLICO, SERINGAS, 
GAZE, VITAMINAS PRÉ-NATAL, SPRAYS, LUVAS DE LÁTEX, 

PEDIALYTE, FRALDAS PARA BEBES, FRALDAS PARA ADULTOS, 
HYDROGEN PEROXIDE, SORO FISIOLÓGICO, MEDICACÃO 

ANTICONVULSIVA, BOMBINHA PARA ASMA E MEDICACÕES 
PARA PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS.   

 

  JANTAR DE MEIO DE 
VERÃO 

SEXTA DANCANTE 
11 DE AGOSTO  

DAS 19:00 AS 23:00 HS 
NO CENTRO DA FAMÍLIA 

$ 20 POR PESSOA 
INCLUÍDO O INGRESSO DO JANTAR  

A VENDA NO ESCRITÓRIO PAROQUIAL OU 
DEPOIS DAS MISSAS DE 

29 E 30 DE JULHO.  
APROVEITE UM AGRADÁVEL JANTAR COM 

COMPANHIAS MARAVILHOSAS. 
 

 

Festa da Assunção da Nossa Festa da Assunção da Nossa Festa da Assunção da Nossa Festa da Assunção da Nossa 
Abençoada Mãe Maria Abençoada Mãe Maria Abençoada Mãe Maria Abençoada Mãe Maria  
(dia santo de guarda) 

 Terça-feira 15 de Agosto 

19:30  Vigília  (Segunda-feira) 
 7:30, 12:15(meio-dia e quinze), 

17:30  
 e 19:30 em espanhol 

 

Classe Introdutória de NFP 
Quarta-feira, 02 de agosto às 19:00 hs 

  
O Planejamento Familiar Natural (NFP) 

classe introdutória será realizada no 

Centro Paroquial para todos os casais que 

gostariam de aprender mais, todos são 

bem-vindos! Mais informações, contacte 

Maria Costa, mcosta@stpaulchurch.com 

ou ligue para o Escritório Paroquial no  

813-961-3023, ramal 3305.  

Retiro catequista 

Se você é um Catequista em Formação de Fé, você 

está convidado para o nosso Retiro Catequista 

aqui em nossa paróquia no dia 05 de agosto a 

partir de 9:00hs e concluindo com  a missa às 

17:30.  O almoço será providenciado. A sessão da 

tarde é dedicada ao treinamento e revisão do 

currículo. Por favor RSVP( reservar) no escritório de 

Formação de Fé no telefone  813-961-3023 para 

que possamos ter certeza de ter almoço para 

 Fim de semana de inscrição 
O registo está atualmente em curso para o nosso Programa de 
Formação de Fé. Para sua conveniência, nós estaremos registrando 
depois de todas as Missas do fim de semana de 5 e 6 de Agosto de 
2017. 
  
Se seu filho/a não está freqüentando atualmente uma Escola 

Católica,eles  deveriam ser registados em nosso programa de educação 

religiosa.  Se a sua criança está se preparando para a Primeira Comunhão 

ou Confirmação, eles devem ser registrados em nosso Programa de 

Preparação Sacramental. As aulas estão enchendo rapidamente, por 

favor não se  atrase para registrar. As aulas começam em  19 e 20 
de  Agosto! 
  

A Formação da Fé ainda está em necessidade crítica de 
professores (catequistas) para as seguintes séries para o ano 

letivo que começa em 20 de Agosto. 
  
· 1 a 8 serie,  Domingo de manhã (10h15-11:30), Segunda-Feira, Terça-
Feira, Quarta-Feira  à noite (18:00 às 19:30 às) e 
 · Tardes de domingo (16:00 às 17:15pm)-Preparação de Confirmação 
do Ensino Médio e Adolescentes RCIA 
 Nós também precisamos de assistentes para muitos series. 
Se você gosta de ensinar e você gosta de aprender e pode 
dedicar 2-3 horas por semana para servir a Igreja, esta pode 
ser a sua oportunidade de ouro para compartilhar em nosso 
Ministério para evangelizar a boa notícia! Se você é um pai/
mãe de uma criança na formação de Fé, a matrícula é gratuita 
se você escolhe ensinar! 
  
Contate por favor o Escritório da Formação de Fé pelo tel 813-
961-3023 para mais informações em como você pode 
compartilhar da Fé Catholic com uma de muitas crianças que 
nós temos registrado para o programa do próximo ano que 
começa no fim de semana de 20 de Agosto.  O treinamento é 
gratuito e vamos ajudá-lo para que você seja bem sucedido 
em seu esforço para ensinar nossos filhos e adolescentes. 




