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Sexto Domingo do Tempo Comum                      11 de Fevereiro de 2018 

M 
eus queridos amigos, 
 
Em primeiro lugar, permitam-me agradecer a todos os que enviaram suas promessas de doação ao 
Apelo Pastoral Anual. O apelo não é simplesmente algo bom de fazer, é essencial se vamos continuar a 

nossa missão como uma igreja de compartilhar o Evangelho de Cristo através da palavra e ação. Literalmente 
centenas de milhares de pessoas dependem de nós... nossos filhos freqüentam nossas escolas e programas de 
formação de fé, nossos jovens, estudantes universitários na USF, seminaristas, trabalhadores rurais, sem-teto, idosos, 
aqueles com deficiência, e padres aposentados... Obrigado por sua generosa doação! 
 
Se você ainda não fez uma doação para o Apelo Pastoral Anual, por favor, faça-o o mais rapidamente possível. Alguns 
gostam da conveniência de fazer através de seus cartões de crédito. Pagando um pouco por mês pode ajudar e muito 
os que mais necessitam. Envelopes para a doação estão disponíveis na entrada da igreja e pode ser enviado pelo 
correio, deixado na cesta do ofertório e no escritório da igreja.  Mais uma vez, obrigado por lembrar do grito dos 
pobres! 
 
Esta terça-feira é muitas vezes chamada de "terça-feira gorda" ou "Mardi Gras". Aqui em St. Paul, é uma celebração 
da maravilhosa da diversidade da nossa família paroquial. Por favor, certifique-se de vir para a nossa "St Paul Fest" 
para uma noite maravilhosa de companheirismo, comida étnica gratuita, música e dança começando às 6pm. Esta é 
uma noite que você não vai querer perder! 
 
Quarta é quarta-feira de cinzas, um dia de jejum e abstinência de carne. Hoje seremos marcados com cinzas do 
domingo de ramos do ano passado como um sinal da nossa humildade e total confiança em Deus. Na missa, teremos 
cópias da nossa devoção quaresmal: livro de Jon Leonetti "A arte de se Superar."  Para aqueles que preferem 
espanhol, temos o livro de Matthew Kelly  "Cuatro signos de un católico dinamico." 
 
As missas serão oferecidas às 7:30am, 9am, 12:15pm, 4pm, 5:30pm, 6pm em Português no centro de família, 7pm em 
inglês, 8pm en Español en el centro de la familia. Certifique-se de convidar seus amigos para se juntar a você!  
Na quinta-feira vamos oferecer Adoração Eucarística das 8:30am às 9pm e confissões de segunda a sexta-feira às 
11:00am. 
 
Sextas-feiras na Quaresma são sempre especiais para nós. Celebraremos a missa (7:30am, 12:15pm, 7:30pm), 
adoraremos o Senhor Eucarístico, rezaremos as Estações da Cruz (3pm e 7pm), e aproveitaremos nossos jantares 
com cardápio melhorado (5pm-7pm). Eu acho que você vai apreciar o menu expandido!   
 
Esta Quaresma promete ser uma das melhores! Por favor, dê uma olhada livreto "Destaques da Quaresma 2018 " que 
foi enviado para você e este boletim. Marque as próximas datas em seu calendário e convide amigos e familiares para 
se juntar a você. Que esta Quaresma seja um tempo de crescimento espiritual e de iluminação para todos nós! 
 
Crescendo juntos como discípulos de Cristo, 
 

 
 
 
 
Pe. Bill Swengros, Pároco  

 

7:30am, 9am, 12:15pm, 4pm, 
5:30pm, 6pm em Português no 
centro de família, 7pm em 

inglês, 8pm en Español. 



 
 
 
 
 
 
 
 

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 
r e p r e s e n t a n t e s  d a 
comunidade. Por favor, entre 
em contato conosco.     

Brazilians@StPaulChurch.com 

 

 

JuntemJuntemJuntemJuntem----se a nós para a Cerimônia de Colocação da Pedra Fundamental do se a nós para a Cerimônia de Colocação da Pedra Fundamental do se a nós para a Cerimônia de Colocação da Pedra Fundamental do se a nós para a Cerimônia de Colocação da Pedra Fundamental do 
novo Santuário em honra a Nossa Senhora Aparecida neste sábado, dia 10 novo Santuário em honra a Nossa Senhora Aparecida neste sábado, dia 10 novo Santuário em honra a Nossa Senhora Aparecida neste sábado, dia 10 novo Santuário em honra a Nossa Senhora Aparecida neste sábado, dia 10 
de fevereiro após a missa das 7:30pm.de fevereiro após a missa das 7:30pm.de fevereiro após a missa das 7:30pm.de fevereiro após a missa das 7:30pm.    

Renovação dos Votos do CasamentoRenovação dos Votos do CasamentoRenovação dos Votos do CasamentoRenovação dos Votos do Casamento 
10 e 11 de fevereiro  Em todas as Missas 

Patrocinado pelos nossos Knights of Columbus. Convidamos todos os 
casais casados a fazerem parte desta renovação especial dos votos 
matrimoniais. Certifique-se de retirar seu certificado no final da Missa que 
será entregue pelos nossos Cavaleiros de Colombo.  Que Deus continue Que Deus continue Que Deus continue Que Deus continue 
abençoando o vínculo do amor entre marido e mulher!abençoando o vínculo do amor entre marido e mulher!abençoando o vínculo do amor entre marido e mulher!abençoando o vínculo do amor entre marido e mulher!    

    
Campanha de Arrecadação de Alimentos da QuaresmaCampanha de Arrecadação de Alimentos da QuaresmaCampanha de Arrecadação de Alimentos da QuaresmaCampanha de Arrecadação de Alimentos da Quaresma    

17 e 18 de fevereiro e 24 e 25 de fevereiro 
    

Está chegando a hora da nossa Campanha Anual de 
Arrecadação de Alimentos da Quaresma da St. Paul. No ano 
passado, 938 sacolas de mantimentos foram doadas para a 
dispensa da Sociedade St. Vincent de Paul pelos nossos 
paroquianos extremamente generosos! Este ano, sacolas de 
compras vazias com uma lista de pedidos serão anexadas e 
estarão disponíveis após as Missas em 17 e 18 de fevereiro para 

quem deseja doar. Voluntários são necessários nos dias 24 e 25 de 
fevereiro depois de todas as Missas para ajudar a classificar as sacolas de 
comida. Se você quiser se voluntariar para classificar a comida, venha ao 
Family Center 3 depois de comparecer à Missa. Obrigado! Sociedade de St. 
Vicent de Paul. 
 

Jantar da Quaresma da St. Paul  JunteJantar da Quaresma da St. Paul  JunteJantar da Quaresma da St. Paul  JunteJantar da Quaresma da St. Paul  Junte----se a nós!se a nós!se a nós!se a nós!    
Toda sexta-feira na Quaresma 

Das 5pm às 7pm 
Jante no Family Center ou Leve para Casa 

Adultos-$9.00 • Crianças-$6.00 
Crianças 10 anos ou menores de graça! (aceita-se  

cartões de crédito) 
 

Venha e DeixeVenha e DeixeVenha e DeixeVenha e Deixe----nos nos nos nos     AdoráAdoráAdoráAdorá----lo!lo!lo!lo!    
Todas as quartas e quintas-feiras, você está convidado a se juntar a 

nós para Adoração Eucarística, após a Missa das 7:30am e 
terminando com a Benedição às 9pm  Na sexta-feira, a Adoração 

Eucarística continua até a Oração da Manhã de sábado às 
8:10am.Essa experiência de oração mística enriquecerá sua vida! 

 
Sessão de Inquérito do RCIA  Sessão de Inquérito do RCIA  Sessão de Inquérito do RCIA  Sessão de Inquérito do RCIA      

Nossa próxima Sessão de Inquérito TerçaNossa próxima Sessão de Inquérito TerçaNossa próxima Sessão de Inquérito TerçaNossa próxima Sessão de Inquérito Terça----feira, 13 de fevereiro Centro feira, 13 de fevereiro Centro feira, 13 de fevereiro Centro feira, 13 de fevereiro Centro 
Paroquial às 7pm Paroquial às 7pm Paroquial às 7pm Paroquial às 7pm                     

Festival da St. Paul 
Comida e Música Multicultural 

 

Junte-se a nós para a Quinta Festa 

Multicultural Anual da St. Paul Com 

comida, música e dança de todo o 

mundo! 
 

Terça-feira, 13 de fevereiro 

6:00pm 
(Sim... o dia antes da Quaresma começar) 

 

Ajude-nos a celebrar a nossa 

diversidade cultural na St. Paul, 

mostrando a sua cultura com comida, 

fantasia e música, e dança 

Ligue para Nancy hoje e deixe-a saber 

o país (ou estado dos EUA) que você 

vai representar e se você gostaria de 

realizar e/ou fornecer alimentos de  

seu país. 

813-961-3023 ou e-mail: 

jnkissane@stpaulchurch.com 

Estações da Cruztoda sexta-feira na Quaresma na igreja às 3 da tarde ou às 7pm  



Famílias da Middle 
School 

Ceia de Quaresma 
14 de fevereiro 

5:30pm às 6:30pm - Centro Paroquial ** 
7pm  Missa 

Reunião com os Pais 

Segunda e  quarta-feira durante a aula 6pm-8pm 

 

Pais da 6ª e 7ª série 

26 e 28 de fevereiro 

 

Pais da 8ª série 

5 e 7 de março 

Traga suas famílias !! 

RSVP por e-mail 

AGarcia@StPaulChurch.com 

Matrículas para as aulas de 
Formação da Fé  

para o próximo ano começa no fim de 

semana de 11 e 12 de fevereiro.  

Aproveite o nosso desconto 

antecipado! A equipe de Formação de 

Fé estará em todas as Missas para responder a 

perguntas e ajudá-lo a se cadastrar. 

 

URGENTE: assistentes de catequistas de Formação de Fé 

- Se você está disposto a compartilhar sua fé em uma 

segunda-feira das 4pm às 5:15pm ou terça-feira das 6pm 

às 7:15pm ou uma noite de semana com as crianças, 

entre em contato com nosso escritório de formação de 

fé. Precisamos de ajuda para ajudar nossos catequistas! 
Entre em contato conosco hoje! 

Atenção, Pais! 
Uma importante sessão informativa sobre Pornografia na 

Internet e como proteger seus filhos será oferecido pela nossa 

diocese em duas datas: terça-feira 27 de fevereiro na St. 

Catherine de Siena em Clearwater e quarta-feira 28 de fevereiro 

na St. Mark o Evangelista em Tampa das 7pm às 9pm. O registro 

é obrigatório. Por favor, vá a este link para obter informações e 

registre-se online: http://conta.CC/2FjRxl2 ou contate Brian 

Lemoi, diretor do departamento de Evangelização e Formação 

de Fé ao longo da vida da Diocese de St. Petersburg pelo 

telefone 727-341-6849; Bal@dosp.org. 
Prazo de inscrição: 20 de fevereiro de 2018 

Obrigado a todos os que 
responderam ao pedido de 
participação no apelo pastoral 
anual de 2018. Seu presente é 
recebido com grande humildade, 
agradecimento e gratidão pelas 

milhares de pessoas apoiadas por sua doação. 
Este ano, estamos comemorando 50 anos de 
serviço e boas obras em nossa diocese, com 
gratidão pelo passado, alegria pelo momento 
presente e esperança ao abraçarmos o futuro. O 
APA é uma oportunidade para aprender mais 
sobre os 50 ministérios, programas e serviços 
disponíveis em toda a nossa diocese. Se você tiver 
alguma dúvida sobre o APA, os serviços que são 
financiados, ou como ele beneficia a nossa 
paróquia, ligue para o nosso escritório paroquial 
ou visite nosso site da diocese em www.dosp.org 
e descubra algo novo sobre o alcance da Igreja 
local. Se você ainda não respondeu através da 
doação, saiba que queremos e precisamos de sua 
participação! Toda a doação, cada oração e todo 
sacrifício traz esperança a alguém que procura o 
amor e a misericórdia de Cristo. Faça parte dessa 
bênção! 

A Missão Paroquial "Sonho de Deus para a Sua 

Vida"  já está em seu calendário? 

 
Se não está, junte-se a nós de 
segunda a quarta-feira, 5 a 7 de 
março, das 11am ao meio-dia e das 
7pm às 8pm para a nossa Missão 
Católica de 3 dias, você nunca 
esquecerá! Palestrante Católico, 
autor e apresentador de rádio 
renomado, Jon Leonetti nos ajudará a fechar o abismo 
entre o Evangelho e nossa vida cotidiana. Serviço de Baby
-sitter gratuito disponível no berçário. Refrescos em 
seguida todas as noites. 

MINISTÉRIO DA MISSÃO PANAMÁ  
 Próxima REUNIÃO 20 de fevereiro 

às 7:30pm 
no Centro Familiar, Seção # 3 
 A viagem da MISSÃO PANAMÁ será realizada 

neste verão, 11 de julho a 18 de julho 
Para aprender mais sobre dar seu talento 

por favor junte-se à nossa próxima reunião. 



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. 


