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  Terceiro Domingo no Tempo Normal                                     Domingo, 27 de janeiro de 2019 

Meus queridos amigos, 
 

Deus é tão bom para nós! Na semana passada, fui abençoado por ir ao Centro de 
Reabililtação Northdale para receber James na fé católica. Ele foi batizado em outra fé, mas 
estava procurando por mais. Em conversas com um homem que estava visitando um amigo 
em comum no Centro, ele percebeu que estava sendo chamado para se tornar católico através 
de uma profissão de fé e dos Sacramentos da Confirmação e da Sagrada Eucaristia. Quando 
lhe perguntei o que o atraiu para a Igreja, ele disse que era a Eucaristia ... o Corpo e o Sangue, 
a Alma e a Divindade de Jesus Cristo! Quão maravilhoso é isso? Se você está interessado em 
levar Cristo para James e outros residentes das instalações de enfermagem da área, por favor, 
avise o Diácono Frank! 
 

Enquanto você lê isto, eu estou com 23 outros membros da nossa família paroquial reunidos 
com vários milhões de jovens católicos de todo o mundo no Panamá com o nosso Santo 
Padre Papa Francisco para a Jornada Mundial da Juventude! O tema deste ano é "Eu sou o 
servo do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra! ”(Lc 1:38). Isto nos oferece uma 
maravilhosa oportunidade de nos unirmos à Nossa Santa Mãe e refletir em espírito de oração 
sobre nosso chamado para sermos discípulos de Cristo. Como Maria, somos todos chamados 
a levar Cristo ao mundo! Como os 72 discípulos no evangelho de hoje, todos somos 
chamados a preparar o caminho do Senhor por meio de nossas palavras e ações! Vamos fazer isso! 
 

A Jornada Mundial da Juventude foi concebida por São João Paulo II. Uma vez ele refletiu: 
“Imaginei um momento poderoso em que os jovens do mundo pudessem encontrar-se com 
Cristo, que é eternamente jovem, e pudessem aprender com ele como ser portadores do 
Evangelho para outros jovens”. Todos os anos, o Dia Mundial da Juventude é celebrado no 
Domingo de Ramos e a cada dois ou três anos realiza-se uma reunião mundial especial. Essas 
reuniões inspiraram incontáveis jovens a seguir a Cristo e a servi-lo como sacerdotes, 
religiosos, diáconos e fiéis leigos! Eles realmente são uma expressão poderosa da nossa Igreja 
una, santa, católica e apostólica! 
 

Nós nos preparamos para esta semana por mais de um ano através de orações, reuniões, 
obras de misericórdia e, sim, arrecadação de fundos! De uma maneira especial, agradeço a 
todos vocês que, em oração e generosidade, nos apoiaram. Sem você, não haveria como 
nossos jovens participarem. Obrigado! Nós gostaríamos de compartilhar nossa experiência 
com você no futuro próximo. Por favor, veja o boletim para mais detalhes. 
 

Esta semana é a Semana das Escolas Católicas. Obrigado por seu apoio à nossa excepcional 
pré-escola. Se você tiver uma chance, pare para uma visita. Nossa equipe gostaria de 
compartilhar nossa maravilhosa escola com você! Além disso, não deixe de visitar as mesas 
das escolas católicas da região depois da missa de hoje e saiba mais sobre as incríveis escolas 
de nossa área. Mesmo se você não tiver um filho na escola, será uma informação útil para 
passar para os outros. Se nada mais, isso mostra que você se preocupa com nossas crianças e 
com o empreendimento educacional. Que Deus abençoe nossas crianças e jovens! 
 

Crescendo corajosamente no Senhor! 
 
 
 

Pe. Bill Swengros, Pastor 

 
MISSAS DO FIM DE 

SEMANA 
 

Missas de Sábado 
8h30  missa 

(Oração da manhã e Benedição 
8:10 am) 

 
Missas da Vigília do Sábado: 

17:30 
Missa em Português: 19:30 

 
Missas dominicais 

7:30, 9:00, 10:45, 
12:30, 17:30 

 
Misa en Español: 2:00 pm 

 
MISSAS DURANTE A 

SEMANA 
 

Segunda a sexta 
7:30 e 12:15 

 
Primeira Sexta-feira às 19:30 
Terceira Sexta-feira às 19:30 
*Quarta Sexta-feira às 19h30 

* (en Español) 

 
Reconciliação (Confissão) 

Segunda a Sexta 11:30 - Meio-dia 
Sábados 10:00 e 16:00 ou a 

pedido 
 

Adoração Eucarística 
De segunda a quinta 

8:00 às 20:30 
Sexta-feira 8:00 a 

Sábado 8h30 Missa 
 

 Oração matinal 
Segunda a sexta-feira às 7:10 

Sábado 8:10 
  

Unção dos Enfermos 
Todo segundo sábado 

do mês às 8h30 
 

Horário de Atendimento da 
Igreja: 

 
Segunda a sexta-feira das 8:00 às 

16:00 
 

www.StPaulChurch.com 
 

parishcommunications@stpaulchurch.com 

"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". 



Missão Quaresmal Anual com o Padre Larry Richards 
será realizada de 25 de março a 28 de março de 2019, 
das 19:00 às 21:00, todas as noites. Esta será uma 
missão que você definitivamente não vai querer perder! 

 

Você está cordialmente convidado para 
To The Moon and Back  

Dança pai e filha 
Sexta-feira, 08 de fevereiro de 2019, 18:30 – 21:00 h 

St Paul Catholic Church 
$ 15 Doação sugerida 

Resultado das vendas AHG Troop 147 girls 
RSVP to ahgstpaul@gmail.com 

 
Devoção das Primeiras sextas-feiras: Esta sexta-feira é 
a primeira sexta-feira do mês, uma bela oportunidade para 
desenvolver seu relacionamento com Deus. Este é um 
bom momento para examinar a sua consciência e 
participar no Sacramento da Reconciliação. Além das 
missas diárias da sexta-feira, oferecemos uma missa 
especial de sexta-feira às 19h30 em comemoração ao 
Sagrado Coração de Jesus. Nós também oferecemos a 
Adoração Eucarística após a Missa das 7h30 até a missa 
do sábado, às 8h30. Por favor, venha e traga um amigo! 

 

Chamando todos os escoteiros da St Paul! 
Junte se a nós para 

Domingo de escoteiros de 2019 
Domingo, 10 de fevereiro 
Em todas as missas matinais 

(7h30, 9h e 10h45) 
Por favor, use seu Uniforme de Campo Classe A 

Domingo de escoteiros, apresentado por 
American Heritage Girls Troop 147 

 
O Congresso Eucarístico será realizado de 29 a 30 de 
março de 2019, em Jacksonville, Flórida. Esperamos 
alugar um ônibus e visitar Saint Augustine antes do início 
do congresso na sexta-feira à noite. O congresso tem 
programas para crianças, adolescentes, adultos em inglês e 
adultos em espanhol. Haverá palestrantes reconhecidos 
nacionalmente, músicos e uma exposição católica de 
produtos e livros. É um evento anual que você não vai 
querer perder! Mais informações serão fornecidas nos 
próximos boletins. 

 

MISSÃO PANAMÁ 
Junte-se a nós em nossa próxima viagem missionária 

5 de junho a 12 de junho de 2019 
Para aprender mais sobre doar seu talento e tempo, 

junte-se à nossa próxima reunião. 
12 de fevereiro às 19:30 
Parish Center, Sala E 

Entre em contato conosco em: 
panamamission@stpaulchurch.com 

 

 
 
 

 
OPEN HOUSE 

Terça-feira, 29 de janeiro: das 9h às 11h 
Quarta-feira, 30 de janeiro: das 9h às 11h 

Quarta-feira, 30 de janeiro: 17:00 
 

Se o seu filho tiver 2, 3 ou 4 anos de idade até 1º de 
setembro de 2019, por favor, considere visitar nossa casa 
para obter mais informações para o ano letivo de 2019-20. 
Você pode visitar nossas salas de aula enquanto elas estão 
em sessão (apenas sessões matinais) e experimentar em 
primeira mão as coisas maravilhosas que estão 
acontecendo em nossa escola. 
 

Home Makers of Hope: O ministério está atualmente 

coletando doações de pequenos itens domésticos. Um 
membro do ministério estará na área de recepção do 
Parish Center toda sexta-feira de fevereiro, das 10:00 às 
12:00, para receber as suas doações. 

 

Grupo Jovem 
SUPER ALIMENTADO AINDA 

FAMINTO 
HIGH SCHOOL 

RETIRO CAMPING 
29 A 31 DE MARÇO  

16:30 SEXTA-FEIRA  - 17:30 DOMINGO 
Local do Retiro: Camp Nossa Senhora do Bom Conselho 

8888 E Gobbler Drive Floral City, Fl 34436 
Custo $65 

Inscrições até sexta-feira, 01 de março 
Para inscrever-se, entre em contato com Stephen em: 

swatkins@stpaulchurch.com  
 

Fé em Ação: “Vá, coma alimentos ricos e beba bebidas 

doces, e distribua porções àqueles que não têm nada 
preparado …” (Ne 8:10). As instruções de Esdras para o 
povo nos mostram que Deus não nos proíbe de desfrutar 
das boas coisas da vida. Ele quer que sejamos felizes! No 
entanto, Deus espera que sejamos gratos por tudo o que 
Ele nos deu e que compartilhe generosamente nossas 
bênçãos com aqueles que estão em necessidade, sem 
esperar nada em troca. 
 
A Igreja Católica de St Paul oferece uma assinatura 
gratuita aos nossos paroquianos para o site 
formed.org! 
1. Inscreva-se em www.stpaulchurch.formed.org 
2. Clique em Register e insira o código: P33JN2 
3. Desfrute de filmes, livros e muito mais! 



 

 

 

 

 

 

 

 
Bem-vindos!  

Comunidade Brasi leir                     

a        

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 

"A jornada de um filho" 
 

Caminho de Rafael: um retiro 
masculino para cura pós-

aborto 
 

Sábado, 16 de março de 2019 
 

Tampa Bay / Clearwater, 
Florida (8:00 - 18:00) 

 

Esperança e cura para homens impactados pelo aborto na família, 
seja através da participação em uma experiência passada de aborto 
ou casamento com uma mulher pós-abortada. 
 
A história de Tobias e sua família é como a sua recuperação do 
aborto dentro da família; ambos envolvem escolher esperança, 
companheirismo, amor e luz sobre o desespero, solidão, rejeição e 
cegueira. Compartilhe a cura de Deus através da Palavra e do 
Sacramento para libertar você e a família da culpa, vergonha, raiva e 
perdão associados ao aborto. 
 

Patrocinado pelo Project Rachel Office, CCDOSP 
 

Registro Confidencial: mgnasonsjourney@gmail.com 
 
Para detalhes sobre este retiro e recursos do Project Rachel, ligue 
para 813-924-4173 ou via web em: 
https://foundationsoflife.org/facts-about-abortion/post-abortion-story/ 

St. Paul Catholic Preschool 
 

Na St. Paul Catholic Preschool, temos a sorte de aprender, orar e crescer em um 
ambiente especial. Isso não seria possível sem o generoso apoio de pessoas como 
você, os membros da Igreja Católica de São Paulo. Quando você apoia a pré-escola 
católica de St. Paul, investe no futuro de todos os nossos alunos e da Igreja Católica. 
 
Ao celebrarmos a Semana Nacional das Escolas Católicas, queremos agradecer por 
tudo o que você faz para ajudar nossa escola. Somos gratos por suas orações e 
contribuições, e agradecemos o tempo e o talento que você tão generosamente 
compartilha através de seus esforços voluntários. O tema da Semana Nacional das 
Escolas Católicas é “Escolas Católicas: Aprender. Servir. Conduzir. Ter sucesso. 
”Consideramos a Igreja Católica de St. Paul uma parte importante de nossa 
comunidade, e esperamos que você se junte a nós enquanto celebramos nossa 
educação católica esta semana! 

VALENTINE’S 
PARTY 

 
 
 
 
 
 
Casado há 5 anos ou menos? 

Venha comemorar com a gente! 
 

Sexta-feira, 15 de fevereiro às 
19:00 h 

Family Center 
RSVP: Maria Costa  

813-961-3023 ext. 3305 ou 
mcosta@stpaulchurch.com 



Bem-vindo! 
Gostaríamos de dar uma calorosa saudação aos que se mudaram recentemente para nossa paróquia e para 

aqueles que nos visitam pela primeira vez.  Esperamos que você se sinta em casa!  

O Grupo de Oração de Nossa Senhora da 
Rosa Mística (língua portuguesa) se reúne 

todas as sextas-feiras na Igreja.  
A pessoa de contato é a Nilda Moraes 813-

857-1995 para maiores informações. 

 


