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5O  Domingo Da Páscoa                                                                 15-05-2022 

Meus queridos amigos, 
  
Por favor, permita-me compartilhar minha alegria! 
Em apenas nove dias, receberemos Dom Gregory 
Parkes em nossa paróquia e ele entregará o 
Sacramento da Confirmação a 85 de nossos jovens! 
Este é um momento incrivelmente importante na 
vida espiritual de nossos jovens. É o seu “sim” aos 
dons do Espírito Santo, fortalecer as graças batismais, 
ser membros plenamente iniciados da Igreja Católica 
e ser discípulos de Cristo, dando testemunho Dele e 
de nossa fé por meio de palavras e obras. Eles 
receberão um caráter especial ou um selo indelével 
em sua alma e um oceano de graças que podem usar 
ao longo de suas vidas. 
  
Nos Atos dos Apóstolos, tanto Pedro quanto Paulo 
foram capazes de discernir quem foi batizado, quem 
foi confirmado e quem não foi. Embora qualquer um 
pudesse batizar, apenas apóstolos e bispos eram 
ministros da confirmação.  
 
No dia 24 de maio, às 19h, o Bispo invocará o 
Espírito Santo, imporá as mãos sobre cada candidato 
e o ungirá com o Sagrado Crisma. Isso os muda tão 
radicalmente que eles recebem simbolicamente um 
novo nome... o nome do santo padroeiro que 
escolheram imitar. Eles receberão os dons de 
sabedoria e entendimento, conselho e fortaleza, 
conhecimento e piedade e temor reverente do 
Senhor. Eles irão nutrir os dons da fé, esperança e 
amor e produzirão os frutos do amor, alegria, paz, 
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, 
mansidão e domínio próprio. 
  
Eles têm se preparado para este momento por toda a 
vida. De maneira especial, nos últimos dois anos eles 
participaram de aulas, oficinas e retiros de Formação  

 
 
para a Fé ou Educação Religiosa. Eles também 
completaram horas de serviço à comunidade e 
caminharam na fé com seus patrocinadores. Cada um 
também completou uma entrevista pessoal e me 
escreveu expressando por que eles gostariam de ser 
confirmados. 
  
Agora é a nossa vez. Eles precisam de nós. Por favor, 
comprometa-se a oferecer uma oração todos os dias 
por esses jovens. Há uma novena especial em nosso 
aplicativo GRATUITO da Igreja Católica de São 
Paulo, bem como em nosso site StPaulChurch em 
inglês, espanhol e português. Ou você pode 
simplesmente rezar a oração “Vem Espírito Santo” 
todos os dias.   
  
Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos 
fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Envie seu 
Espírito e eles serão criados. E renovareis a face da 
terra. 
  
Ó Deus, que pela luz do Espírito Santo instruístes os 
corações dos fiéis, concedei que pelo mesmo Espírito 
Santo sejamos verdadeiramente sábios e gozemos 
sempre de suas consolações. Por Cristo Nosso 
Senhor. Amém. 
  
Que eles e todos nós estejamos abertos à plenitude 
do Espírito Santo!  
  
Crescendo juntos em Cristo! 

  
  
  

Pe.Bill Swengros 
Pastor 

Palavras de Sabedoria: “Sempre que o favor divino escolhe alguém para receber uma graça especial, ou para aceitar uma vocação 
elevada, Deus adorna a pessoa escolhida com todos os dons do Espírito necessários para cumprir a tarefa que tem em mãos”.   
 

– São Bernardino de Sena 



MISSAS DO FIM DE 
SEMANA 

 

Missas de Sábado 
8h30  missa 

 

Missas da Vigília do Sábado: 
17h30 

 

Missa em Português: 19:30 
 

Missas dominicais 
7h30, 9h00, 10h45, 

12h30, 17h30 
Misa en Español: 14h00 

 

MISSAS DURANTE 
A SEMANA 

 

Segunda a sexta 
7h30 e 12h15h 

 
Primeira Sexta-feira às 19h30 

Terceira Sexta-feira às 19h30 

*Quarta Sexta-feira às 19h30 

(en Español) 

 
Reconciliação (Confissão) 

Segunda a Sexta 11:00 - Meio-dia 
Sábados 10:00 - 11:00 e 16:00 - 

17:00 ou a pedido 
 

Adoração Eucarística 
Segunda-feira  
a Quinta-feira  
8h00 às 20h30 

 

24 Horas 
Sexta-feira, 8h30 às  

Sábado, 8h30 
 

 Oração matinal 
Segunda a sexta-feira às 7:00h 

Sábado 8:00h 
  

Unção dos Enfermos 
Todos os sábados do 

mês após a Missa 8:30am 
ou mediante solicitação 

 

Horário de Atendimento  
da Igreja: 

 

Segunda a sexta-feira das  
9:00h às 16:00h 

 
 

www.stpaulchurch.com 
 

info@stpaulchurch.com 

 

 
 
 

NOTÍCIAS ▪ FOTOS ▪ EVENTOS 
Junte-se à página da  

St. Paul no Facebook hoje! 
www.facebook.com/stpaultpa 

Algo faltando? Há vários casais em nossa 

paróquia que vivem em casamentos 

irregulares ou casamentos que não foram 

abençoados na Igreja. Lembre-se, não é 

suficiente que os católicos sejam casados 

civilmente ou casados em uma igreja não 

católica. Para ter validade, os católicos 

devem se casar em uma cerimônia 

reconhecida pela Igreja. Não espere. Nós 

estamos aqui para ajudar! Se nenhum dos 

dois foi divorciado anteriormente, entre em 

contato com Maria Costa na secretaria 

paroquial pelo telefone (813) 961-3023 para 

iniciar o processo de convalidação do seu 

casamento. É muito fácil e não vai tomar 

muito do seu tempo. Se você ou seu cônjuge 

se divorciaram anteriormente, entre em 

contato com Maria para iniciar o processo de 

“anulação” para que, esperançosamente, seu 

casamento atual possa ser validado. Deixe-

nos ajudá-lo! 

Do nosso Santo Padre:  
“Em meio às nossas próprias 
crises e dificuldades, a 
misericórdia divina muitas 
vezes nos torna conscientes 

dos sofrimentos do próximo. Pensamos que 
estamos passando por uma dor insuportável 
e situações de sofrimento, e de repente 
descobrimos que os outros ao nosso redor 
estão passando silenciosamente por coisas 
ainda piores. Se cuidarmos das feridas do 
próximo e derramarmos sobre eles o 
bálsamo da misericórdia, encontraremos 
renascer dentro de nós uma esperança que 
nos conforta em nosso cansaço. 
Perguntamo-nos se ultimamente temos 
ajudado alguém que sofre na mente ou no 
corpo; se trouxemos paz a alguém que sofre 
física ou espiritualmente; se passamos algum 
tempo simplesmente ouvindo, estando 
presentes ou trazendo conforto para outra 
pessoa. Pois sempre que fazemos essas 
coisas, encontramos Jesus. Dos olhos de 
todos aqueles que estão oprimidos pelas 
provações da vida, ele olha para nós com 
misericórdia e diz: A paz esteja 
convosco!” (Papa Francisco, Homilia, 24 de 
abril de 2022 – para documento completo, 
ver vatican.va).  

Cesto de Perguntas: “Por que 
precisamos ir à Igreja todos os 
domingos?”  
 

Pela mesma razão precisamos beber líquidos 
e comer alimentos nutritivos todos os dias... 
é essencial para a vida, a vida eterna! 
Quando participamos plena, ativamente, 
conscientemente e frutuosamente da Missa, 
Deus nos alimenta com o melhor dos 
alimentos... Sua Palavra e o Santíssimo 
Sacramento. Mas muito antes da Última 
Ceia, Deus ordenou que “santifiquemos o 
dia de sábado”. Para os primeiros cristãos, o 
sábado era celebrado no domingo, o Dia da 
Ressurreição. O Novo Testamento está 
repleto de referências da Igreja primitiva 
que se reunia no domingo para ler as 
Escrituras e compartilhar a Sagrada 
Comunhão. Em meio às perseguições, um 
grupo de primeiros cristãos foi ordenado a 
não ir à missa no domingo. Eles 
responderam que preferiam morrer a perder 
a missa! Que o nosso amor pelo Santo 
Sacrifício da Missa aumente para que 
também nós nunca pensemos em perder a 
Missa dominical!   

Missão desta semana:  Hoje é o início da 
nossa novena para os que serão 
confirmados. Comprometa-se a orar por eles 

todos os dias. Oremos também por 
um novo Pentecostes em nossa 
Igreja enquanto nos preparamos 
para a Festa de Pentecostes em 5 
de junho!  

A Escola Bíblica de Férias de Verão da 
Igreja Católica de São Paulo de 2022 
(VBS) acontecerá de segunda-feira, 13 de 
junho à sexta-feira 17 de junho de 2022, no 
St. Paul Family Center. O tema deste ano é 
“Monumental: Celebrando a grandeza de 
Deus!”. O custo é de R$ 50 por criança. A 
taxa de inscrição para irmãos adicionais será 
de US$ 40 por criança. O Escritório de 
Formação da Fé também precisará de 
voluntários para ajudar a facilitar este evento 
divertido e emocionante!. Para se registrar 
agora, acesse: www.stpaulchurch.com/vbs     

  

Para mais informações, entre em contato 
com Sonia Eberhardt em 

seberhardt@stpaulchurch.com ou ligue 
para (813) 961-3023. 

Nossa Senhora da Boa 
Saúde e Missa 

Sexta-feira, 20 de maio 
19h00 Novena ▪ 19h30 Missa 

http://vatican.va/
http://www.stpaulchurch.com/vbs


 

 

Bem-vindos!  
Comunidade Brasi 
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 

 

Adoração  
Eucaristica 
 

 
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira  
a Quinta-feira  
8h00 às 20h30 

 
24 Horas 

Sexta-feira, 8h30 
às Sábado, 8h30 

 

 DOAÇÃO 
ONLINE! 

 

Ir para stpaulchurch.com e 
clique no link Doando 
Online ou escaneie o 

código QR à direita com 
seu telefone para obter 
mais informações sobre 

como se inscrever. 

CRESCER+IR 
15 de maio de 2022 

V Domingo da Páscoa 
Atos 14:21-27; Rev 21:1-5a; Jo 13:31-33a, 34-35 

  
CRESCER: Sou expressivo quando se trata de 
compartilhar minhas opiniões: eu absolutamente 
AMO esses sapatos novos! EU AMO, AMO, AMO 
essa torta de merengue de limão! Tudo certo. Meus 
amigos e familiares estão levemente satisfeitos por eu 
estar satisfeito com meu guarda-roupa e minha dieta. 
Mas no Evangelho de hoje, Jesus nos dá o grande 
mandamento, combinando os dois mandamentos – 
amar a Deus e amar o próximo – em um: “Amai-vos 
uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês 
também devem amar uns aos outros”. Mas o que 
realmente significa amar? São Paulo diz que é ser 
paciente, bondoso e regozijar-se com a verdade; não 
é ser ciumento, pomposo, rude ou irascível. (1 Cor 
13, 4-6) São Tomás de Aquino diz que “amar é 
querer o bem do outro”. O amor que demonstramos 
é a própria essência do que significa ser cristão. “Isso é 
como todos saberão que vocês são meus discípulos, 
se vocês tiverem amor uns pelos outros.” 
  
IR: Na leitura de hoje de Atos, Paulo e Barnabé 
retornam de suas viagens a várias comunidades 
cristãs. Eles compartilharam as Boas Novas, fazendo 
discípulos em cada lugar e edificando a Igreja. No 
entanto, quando eles retornam, eles não se 
vangloriam ou se gabam de suas realizações. Em vez 
disso, eles “relataram o que Deus havia feito com eles 
e como ele havia aberto a porta da fé aos gentios”. Às 
vezes, em nossos esforços – para sermos melhores 
amigos ou pais, melhores cristãos, melhores em 
compartilhar nossa fé – podemos ficar desanimados 
quando falhamos. Paulo, sem dúvida o melhor 
evangelista de todos os tempos, nos lembra que Deus 
trabalha através de nós, e não o contrário. Devemos 
perseverar, colocando nossa confiança em Deus. Por 
meio dele somos capazes de amar como ele e ajudar 
outros a conhecer esse mesmo amor. 
  
AÇÕES: A primavera está chegando! Plante algo e 
veja-o crescer. Assim como o sol e a água nutrem um 
jardim, Deus nutre e nos ajuda a crescer por meio do 
Espírito Santo e das pessoas ao nosso redor. Como 
podemos, por sua vez, compartilhar esse amor com 
os outros? 

Oração para os que 

serão confirmados 
  

Senhor, Tu envias  

o Teu Espírito 

para tocar o coração de 

todas as pessoas, 

para que creiam em Ti 

e em Jesus que Tu enviaste. 

Olhe com bondade para 

todos os candidatos à 

Confirmação 

enquanto ouvem a Sua voz. 

Abre seus corações ao 

Teu Espírito 

e realiza a boa obra 

que Tu começaste neles. 

Amém. 

Primeiros socorros: O kit de 
primeiros socorros da igreja e o 
DEA estão localizados na sala 
do ministro. O Centro Paroquial 
dispõe de um kit de primeiros 
socorros na cozinha e o DEA 
encontra-se junto às casas de 
banho. O kit de primeiros 
socorros do Family Center e o 
DEA estão na cozinha. Se você 
usá-los, informe um funcionário 
para que eles possam ser 
reabastecidos e protegidos. 
Obrigada! 

Política Diocesana de Animais:  A fim de garantir 
a segurança de todos os nossos paroquianos, bem 
como de seus animais de estimação, é proibido ter 
animais nas propriedades diocesanas que não sejam 
animais de serviço. Obrigado pela sua compreensão! 



"Formados pela Palavra e pelo Sacramento, nós, as pessoas da Igreja Católica de Saint Paul, somos uma comunidade de fé cristã multicultural, guiada 
pelo Espírito, centrada na Eucaristia, vivendo nosso amor a Deus e ao próximo enquanto crescemos juntos como discípulos de Cristo. " Do mesmo modo 

nossa declaração de visão: "Crescendo juntos como discípulos de Cristo". 

w w w . s t p a u l c h u r c h . c o m   

Fé em Ação: “Dou-vos um novo mandamento: amai-
vos uns aos outros. Assim como eu vos amei, também 
vós deveis amar-vos uns aos outros” (Jo 13,34). 
  
"Como eu te amei", esta é a parte difícil – o amor de Jesus é 
incondicional; nosso amor geralmente vem com amarras. É 
fácil amar alguém quando eles te amam de volta. Mas é 
preciso misericórdia e compaixão para amar alguém quando 
você se sente desvalorizado, se sente usado ou sente que sua 
opinião não importa. É preciso coragem e a graça de Deus 
para "amar o meu próximo" quando ele pode ser alguém 
que você não gosta, alguém que você não conhece ou 
alguém que não se parece com você. 

VOCÊ É ALGUÉM OU CONHECE 

ALGUÉM QUE... 

• · Demonstrou interesse em se tornar católico? 

• · Tem uma criança com mais de 7 anos que 
não foi batizada? 

• · Foi batizado católico quando criança, mas 
não celebrou os Sacramentos da Confirmação 
e da Eucaristia? 

 
Venha para nossas reuniões informais e 
informativas! Você terá a oportunidade de participar 
de pequenos grupos e aprender mais sobre nossa 
fé. Você está convidado a compartilhar suas 
perguntas, seus insights e sua história de fé em um 
ambiente acolhedor. Temos reuniões informais 
todas as primeiras terças-feiras do mês às 19h30 no 
Centro Paroquial. A próxima reunião será 
realizada na terça-feira, 5 de junho de 2022.  As 
reuniões são oferecidas em inglês, espanhol e 
português.  

Para mais informações contacte:  
Maria Costa através do telefone (813) 961-3023 

ramal. 3305 mcosta@stpaulchurch.com 

Você sabia?  Em 1965, 58.632 padres ministravam nos 
Estados Unidos. Em 2020, o número era de apenas 35.513. 
O número total de freguesias em 1965 era de 17.637 e em 
2020 caiu para 16.703. Ao mesmo tempo, a população 
católica nos Estados Unidos aumentou de 46,5 milhões em 
1965 para 67,7 milhões em 2020! A porcentagem da 
população norte-americana que era católica em 1965 era de 
24%. Em 2020, os católicos eram 21% da população total 
nos Estados Unidos. 

Olhando para o futuro!  
Marque seus calendários para esses eventos 

especiais e futuros: 
  

15 de maio:  Missa do Bacharelado às 17h30 
15 a 23 de maio:  Novena em preparação para a  
       Confirmação 
24 de maio:  Confirmação às 19h00 
27 de maio a 4 de junho:  Novena de Pentecostes 
27 de maio:  Terço e Missa em espanhol às 19h00 
29 de maio:  Domingo de Ascensão  
30 de maio:  Memorial Day 
3 de junho:  Terço e Missa em honra do Santo Niño 
     as 19h00 
5 de junho:  Pentecostes 
 

Por favor, marque seus calendários!  

Deo Gratias!  Ao iniciarmos nossa novena em preparação 
para o Sacramento da Confirmação, rezamos por todos os 
nossos confirmandos, suas famílias e seus catequistas e 
nossa equipe de formação de fé. Agradecemos a Deus por 
seu “sim” ao Senhor e oramos para que seus corações se 
abram à plenitude do dom do Espírito Santo. Em outra 
nota, enquanto você viaja, não deixe de compartilhar o 
boletim conosco. Adoramos ouvir como Deus está 
abençoando nossas paróquias irmãs!  Obrigada!  

Algo para se pensar no caminho para casa... 
Jesus disse que as pessoas saberão que somos Seus 
discípulos pela maneira como amamos uns aos outros. 
Pergunta: alguém pode dizer que você é um discípulo de 
Cristo por suas palavras ou ações amorosas? Como você 
pode refletir melhor o amor de Cristo aos outros? 

O dom de dar: Se você tem 70,5 anos de idade ou mais, 
considere direcionar um presente para nossa paróquia para 
satisfazer toda ou parte de sua distribuição mínima exigida 
(RMD) de seu IRA, 401(k) ou plano de seguro de vida. 
Converse com seu consultor financeiro sobre essa 
oportunidade estratégica de doação! Obrigada! 

Ó Vinde, Vamos adorá-Lo! Todos os dias da semana, 
você está convidado a se juntar a nós para a Adoração 
Eucarística, começando após a Missa das 7h30 e 

terminando com as Completas Solenes a partir das 
20h30. Às sextas-feiras, o Santíssimo Sacramento 
fica exposto até a missa da manhã de sábado, às 
8h30. Venha para o Jardim do Getsêmen e passe 
tempo de qualidade com nosso Senhor! 


