St. Paul Catholic Church and Preschool
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, Florida 33618
www.StPaulChurch.com † (813) 961-3023
Sexto Domingo no Tempo Comum

Domingo, 17 de fevereiro de 2019

Meus queridos amigos,
Em todo o mundo, os católicos têm uma reputação merecida pelo nosso cuidado com os mais necessitados. Nossa
diocese não é exceção. Como um dos maiores provedores privados de assistência social, fornecemos milhões de
dólares e milhares de horas de trabalho voluntário para centenas de milhares de pessoas todos os anos. Nossos
generosos presentes de tempo, talento e tesouro fazem toda a diferença do mundo para muitas pessoas na área
abrangente de nossa diocese.
Os ministérios que oferecemos são tão variados quanto as pessoas que servimos: ajuda para aqueles com gravidez de
risco ou inesperada, serviços de fertilidade e serviços de adoção. Oferecemos moradia, assistência médica, educação,
assistência jurídica e defesa de direitos para trabalhadores migrantes e suas famílias. Ajudamos os refugiados de
furacões e outros desastres naturais, bem como aqueles de outros países. Fornecemos serviços de saúde e moradia
para homens, mulheres e crianças que vivem com aids. Nós fornecemos cuidados para os divorciados e seus filhos.
Nós fornecemos serviços de saúde e aconselhamento. Temos um ministério ativo de idosos. Oferecemos programas
para nossos adolescentes, jovens adultos e pessoas com necessidades especiais. Nós fornecemos cuidados para
aqueles que estão em prisões, hospitais e lares de idosos ou que trabalham em navios. Nós ministramos àqueles que
não falam inglês como sua primeira língua. Nós transmitimos as Boas Novas 24 horas por dia através das nossas
estações de rádio. Nós fornecemos formação e educação continuada para nossos seminaristas, sacerdotes e diáconos.
Em suma, estamos fazendo a obra de Cristo!
Encorajo-vos de todo o coração a participar no Annual Pastoral Appeal deste ano. Cem por cento desse dinheiro é
usado para financiar esses ministérios vitais. No ano passado, apenas 14% da nossa paróquia decidiu participar neste
importante esforço. Este ano, gostaria de ver 100% de nós participando - mesmo que você só possa dar alguns
dólares!
A Bíblia prescreve um dízimo de 10% ao Senhor como sinal de gratidão por todas as bênçãos recebidas. Dez por
cento pode parecer um exagero, mas acredite em mim, Deus vai abençoá-lo em troca de seu compromisso de fé.
Uma boa regra é dar até doer. Eu acredito que Deus fica contente quando demonstramos nossa fé.
Surpreendentemente, quanto mais eu dou, mais o Senhor parece me abençoar! Deus nunca é superado em
generosidade!
Do dízimo de 10%, 5% é distribuido ao dízimo à paróquia, 3% ao Apelo Anual à Pastoral e os restantes 2% a outras
instituições de caridade. É claro que você é bem-vindo para dar tudo ao Apelo Pastoral Anual. Por quê? Cada dólar
que é dado ao Apelo Anual Pastoral vai para as melhores causas. Além disso, o que não for arrecadado em doação ao
APA, deverá ser pago por nossa paróquia de através da coleta do ofertório. Além disso, doações ao Apelo Anual não
são considerados ao definir a meta do ano seguinte, por isso é como dar 20 centavos adicionais a cada dólar doado.
Por último, cada centavo que doamos acima da nossa meta é devolvido diretamente para a paróquia e não está
incluído na meta do ano seguinte. É como ganhar dinheiro "isento de impostos"!
Este ano, nossa meta da paróquia é de US $ 452.049, um aumento de US $ 14.051 em relação ao ano passado.
Embora eu saiba que esse é uma meta grande, também sei que será facilmente alcançado se toda e qualquer família
participar do Apelo Pastoral Anual. Você deve ter recebido uma carta e um cartão de doação do Bispo Parkes. Por
favor, pergunte em espírito de oração ao Senhor como você pode participar deste Apelo. Envie-o o mais rápido
possível e certifique-se de que seu cheque e cartão de doação estejam claramente nominal à “St. Paul Parish, TAMPA
”, para que sua doação seja creditada em nossa conta. Se você não receber um cartão pelo correio, por favor, pegue
um no escritório paroquial.
Deus banhou todos e cada um de nós com inúmeras bênçãos. O Apelo Pastoral Anual é uma oportunidade
maravilhosa para dizer “obrigado” e compartilhar suas bênçãos com nossos irmãos e irmãs necessitados. Que Deus
abençoe você e seus entes queridos por sua generosidade!
Corajosamente crescendo juntos em Cristo,

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

Pe. Bill Swengros
Pastor

www.StPaulChurch.com
parishcommunications@stpaulchurch.com

O escritório paroquial estará fechado na segundafeira, 18 de fevereiro de 2019, em observância do
feriado do Presidente. O escritório paroquial reabrirá
na terça-feira, 19 de fevereiro de 2019, às 8:00am.
St. Paul Catholic Preschool

JANTAR DE ESPAGUETES
Sábado, 23 de fevereiro
18:00 - 21:00

ST. PAUL FEST
Comida e música multicultural
Junte-se a nós na 6º St. Paul Anual Fest com comida,
música e dança de todo o mundo!
Terça-feira, 5 de março
(Sim... o dia antes da Quaresma começar)
Ajude-nos a celebrar nossa diversidade cultural na St. Paul
exibindo a comida, os trajes, musica, dança e a cultura de
seu país.
Ligue para Patti hoje e informe seu país (ou estado dos EUA)
que você representará e se você gostaria de preparar e / ou
fornecer alimentos de seu país. 813-784-6225
e-mail: pscash@verizon .net

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!

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

Você pode ajudar?
O Ministério do Batismo precisa de coordenadores para
ajudar as famílias, os sacerdotes e os diáconos nos
Batizados Infantis em nossos serviços de inglês e
espanhol! A ajuda é necessária nas manhãs de sábado, das
9:00 às 11:00, uma ou duas vezes por mês. O treinamento
está disponível e os coordenadores trabalham juntos em
equipes. Bilingue em inglês e espanhol é um plus.
Também precisamos de professores para nossas aulas de
preparação batismal para preparar nossos pais e padrinhos
para este importante primeiro passo na jornada de fé de
seus filhos. Junte-se a nós para servir neste lindo
Sacramento! Para mais informações e / ou para participar
do Ministério do Baptismo, entre em contato com Maria
Mendez no escritório da Paróquia pelo telefone 813-9613023 ou por e-mail mmendez@stpaulchurch.com

Primeiros socorros: o kit de primeiros socorros da igreja
e AED estão localizados na sala dos Ministérios. O Parish
Center tem um kit de primeiros socorros na cozinha e o
AED está localizado junto aos banheiros. O kit de
primeiros socorros e AED do Family Center estão na
cozinha. Se você os usar, por favor, informem para que
eles possam ser estocados. Também nos ajudará a garantir
que a nossa igreja seja sempre um ambiente seguro.
Algo faltando? Há vários casais em nossa paróquia que
vivem em casamentos irregulares ou casamentos que não
foram abençoados na Igreja. Lembre-se, para os católicos
não é suficiente ser casado no civil ou casado em uma
igreja não-católica. Para a validade, os católicos devem se
casar em uma cerimônia reconhecida pela igreja. Não
espere, estamos aqui para ajudar! Se nenhum de você foi
divorciado, contate Maria Costa no escritório paroquial
(813) 961-3023 para ter seu casamento convalidado. É
muito fácil e não vai demorar muito do seu tempo. Se
você ou seu cônjuge foram previamente divorciados,
entre em contato com Maria ou o sacerdote ou diácono
de sua escolha para iniciar o processo de "anulação" para
que, esperançosamente, seu casamento atual pode ser
convalidado. Deixe-nos ajudá-lo!

Ministérios
Ministério Xales da Esperança: convidam todos que
sabem tricotar e fazer crochê para criar xales e cobertores
de bebê como uma fonte de conforto e oração. A
próxima reunião será sexta-feira, 22 de fevereiro às
10:00am no centro paroquial.

Ministério de Luto da St. Paul: nosso Ministério
oferece o amor da cura de Deus através do conforto
emocional, físico, mental e espiritual. Nossa próxima
reunião na terça-feira, 26 de fevereiro às 7:30pm no
centro paroquial, sala H. Para mais informações, entre em
contato com Diana em: 813-748-2874.
Aposentados Seniors Ativos da St. Paul (SPARS):
nossa próxima reunião será realizada em 20 de fevereiro
às 1:00pm no centro paroquial sala F.
O Ministério de São Francisco de Assis está aceitando
pedidos de oração daqueles que estão lidando com a
perda de um animal de estimação ou lutando com a
doença de seu animal de estimação. Envie seu pedido de
oração para: st-francis-ministry@stpaulchurch.com
Home Makers do Ministério da Esperança:
Continuamos a aceitar itens novos ou ligeiramente utilizados
às sextas-feiras das 10:00am às 12:00pm na paróquia.
Ministérios Litúrgicos: A St. Paul Parish é um ótimo
lugar, porque muitas pessoas são ativamente parte dela!
Obrigado, por compartilhar seus dons incríveis de tempo
e talento! Nossos voluntários não têm preço! Rezem e
contatem-nos se puderem ajudar nessas áreas: Coroinhas,
Artes e Meio Ambiente, Ministros Eucarísticos da Sagrada
Comunhão, Planeamento Fúnebre, Hospitalidade,
Leitores e Sacristãos. Entre em contato com Elizabeth
Hays, Liturgista no telefone 813-961-3023 ou por e-mail:
ehays@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".

Junte-se ao Fr. Bill e outros paroquianos da St. Paul...

Março 29-30, 2019 • Jacksonville, Florida

Vamos viajar juntos como uma
comunidade de fé!
Vamos partir da St. Paul Catholic Church na
manhã de sexta-feira, 29 de março e retornar
no início da noite no sábado, 30 de março de
2019.
Custo:

$75 por pessoa para ocupação dupla
$145 por pessoa para ocupação
individual

Custo da viagem inclui: (1) transporte terrestre
de ida e volta (2) entrada para o Congresso
Eucarístico da Flórida (3) visitas a locais
religiosos em Santo Agostinho, Florida (4)
jantar na sexta-feira à noite e (5) uma noite de
alojamento em Hotel.
A inscrição e o pagamento integral deverão ser
feitos até 1 de março de 2019.
Para se inscrever ou para mais informações,
por favor envie um e-mail para:
igniteyourfaith@stpaulchurch.com

Comemorando a semana
nacional do casamento!
Depois de todas as missas neste
fim de semana, o Ministério de
Respeito à Vida convida todos os
casais para tirar uma foto no
nosso arco lindamente decorado
no pátio, receber um presente e
e n c o n t r ar r e c ur s o s p a r a
fortalecer o seu casamento.

"Belong" Teen Conference

19 a 21 de julho de 2019
Rosen Shingle Creek Resort
Orlando, Flórida
Este tema falará sobre o relacionamento com Deus como filhos e filhas, um com o outro como irmãos e irmãs em Cristo,
com a Igreja e o mundo. Através
deste tema, esperamos abordar
duas tendências específicas na
cultura jovem hoje: a falta de relacionamentos verdadeiros e
autênticos, especialmente como
resultado do uso de mídias sociais,
levando a sentimentos de solidão
e isolamento. Queremos que os
jovens conheçam sua verdadeira
identidade como filhos e filhas do
Pai e o vínculo que temos uns
com os outros como Corpo de
Cristo.
Para mais informações, entre em
contato com Stephen Watkins em:
swatkins@stpaulchurch.com

APELO PASTORAL ANUAL

Este ano, o Apelo Pastoral Anual é temático: SEJA CORAJOSO Viva o
Evangelho através do Apelo Pastoral Anual. Uma mensagem que nos chama a
permanecer firmes em nossa fé católica e ser uma fonte de esperança e vida uns
para os outros e para as pessoas necessitadas aqui e agora, e no futuro. Juntos,
oremos para que o Espírito Santo guie nossa jornada e conceda Sua graça a nós
enquanto servimos aos outros. Por favor, orem pelo sucesso de nosso apelo, que
vai além de nós mesmos e de nossa paróquia, e dá esperança a milhares de pessoas
através dos ministérios, programas e serviços que enriquecem um modo de vida
centrado em Cristo. Nosso fim de semana de compromisso da paróquia é em
16/17 de fevereiro. Por favor traga o seu cartão de intenção de casa ou pegue um
envelope na Missa e venha preparado para participar e corajosamente ser parte das
Boas Obras de nossa diocese.

Lembre-se!
Quando você se casou na igreja e
quando seu filho foi batizado, você
prometeu diante de Deus para
compartilhar sua fé com seus filhos
"de acordo com a lei de Cristo e sua
Igreja"... " ensinar os mandamentos de
Deus como Cristo nos ensinou,
amando a Deus e ao próximo ".
Fazemos isso de inúmeras maneiras.
Uma das mais importantes é levar os
nossos filhos à missa todos os fins de
semana.
Alguns pais pensam
erroneamente que é suficiente enviálos para uma escola católica ou um
programa de educação religiosa; no
entanto, todos estudos confirmam o
que a igreja sempre ensinou - a melhor
maneira de garantir que seus filhos
abracem uma fé viva para toda a sua
vida é trazê-los para a igreja com você
a cada fim de semana. Por esta razão,
pedimos a todos as nossas crianças
para assistirem à missa todos os finais
de semana. Se você tiver alguma
dúvida, entre em contato com Carmen
em nosso escritório de formação de
fé.

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

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 813857-1995 para maiores informações.

