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Terceiro Domingo da Quaresma                                 4 de Março de 2018 

M 
eus queridos amigos, 
 
Por favor, junte-se a mim, para recebermos o renomado evangelista Jon Leonetti em nossa paróquia. 
Muitos de nós já foram apresentados a Jon através de seu livro "The Art of Getting Over Yourself – A 

Arte de Superar a Si Mesmo". Jon é conhecido nacionalmente através de seus livros, programas de rádio e associação 
com Dynamic Catholic. Agradecemos a sua esposa Teresa e seus filhos Joseph e Gianna por compartilhar Jon conosco 
nesta semana. Jon falará às 11am e às 7pm nesta segunda-feira, terça-feira e quarta-feira. Na terça-feira à noite, 
haverá uma oportunidade para recebermos o Sacramento da Reconciliação. Certifique-se de convidar sua família, 
amigos, vizinhos e colegas de trabalho para se juntar a você enquanto aprendemos mais sobre o "Sonho de Deus 
para sua vida". 
 
Falando sobre o Sacramento da Reconciliação, lembre-se que quinta-feira e sexta-feira desta semana, oferecemos 
Confissão das 11:30am ao meio dia. Além disso, na noite de quinta-feira, oferecemos o Confissões das 5pm às 8pm 
como parte da iniciativa nacional "This Light is On for You – A Luz está Acesa para Você". Finalmente, confissões são 
disponíveis aos sábados às 10am e às 4pm. Venha experimentar o perdão de Cristo! 
 
Mudando de assunto, tenho o prazer de compartilhar com você que a Abbie Johnson aceitou nossa oferta para atuar 
como Diretora da nossa Pré-escola. Abbie vem com uma grande experiência como professora católica e mãe de dois 
filhos. Ela trabalhará ao lado de nossa diretora atual, Martha Aguilar, pelo restante do ano acadêmico atual para 
garantir uma suave transição para todos. Estamos muito satisfeitos por Mindy Geer servir como Diretora Assistente. 
Mantenha Abbie, Mindy, Martha, nossos professores e toda a comunidade pré-escolar em suas orações durante este 
importante momento de transição. 
 
Na semana passada, tivemos uma noite de perguntas e respostas. Foi muito interessante. A principal preocupação no 
coração dos participantes foi os nossos jovens ... adolescentes e jovens adultos. Eu compartilhei o importante 
trabalho que nossos funcionários e Conselho Pastoral estão realizando em conjunto com o importante livro de 
"Jornada de discípulos intencionais" de Sherry Wendell. Ela propõe que devemos mudar de um modelo catequético 
para um modelo evangélico de formação de fé. Para esse fim, precisamos fazer tudo o que podemos para ajudar os 
outros a desenvolver uma relação pessoal e intencional com o Senhor. Como paróquia, estamos nos esforçando para 
apresentar oportunidades de retiros para pessoas de todas as idades e nos principais grupos linguísticos. Nossa 
missão nesta semana é parte desse esforço, assim como nosso objetivo trazer os jovens para a Jornada Mundial da 
Juventude no Panamá em janeiro. Por favor, continue mantendo-nos em suas orações. 
 
Por último, mas não menos importante, graças à sua generosa doação ao Apelo Pastoral Anual, nossa diocese vem 
trabalhando com nossas escolas e paróquias para garantir que nossos campi são seguros. Você deve saber que a 
nossa pré-escola regularmente faz simulações de incêndios e furacão, bloqueios e simulações de atiradores ativos. 
Nossos programas de formação de fé começaram a fazer o mesmo. Como paróquia, nossa primeira e melhor linha de 
defesa é VOCÊ. Se você ver alguém ou algo suspeito, informe um ministro ou membro da nossa equipe. Ligue para o 
911 sempre que necessário. Felizmente, temos muitos policiais, militares, médicos e enfermeiros e outras pessoas 
qualificadas que estão quase sempre presentes no nosso campus, que sempre demonstraram grande disposição para 
dar uma mão sempre que surgir a necessidade. Juntos, podemos fazer do nosso campus e a nossa comunidade, ser 
de fato um lugar mais seguro para todos. (Sugestão: se você não fez sua promessa ao Apelo Pastoral Anual ainda, por 
favor faça! Estamos contando com você!) 
 
Crescendo juntos como discípulos de Cristo, 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

Retiro da Missão Quaresma das Crianças 
Quando: segunda-feira, 5 de março de 2018 
Hora:             7pm às 8pm   
       (Mesmo horário da Missão Adulta) 
Onde:            Centro Familiar 
Quem:           Crianças de 6 a 10 anos 
RSVP:           ahgstpaul@gmail.com 
 Patrocinado pelo American Heritage Girls Troop FL 147 
 O berçário também estará disponível para os pequenos da Igreja. RSVP com 

nursery@stpaulchurch.com 
 

Rifa para o Panamá Missão 
 Chance de ganhar GRANDES Prêmios !! 
100% dos lucros para a nossa irmã Paróquia São José 
                                               Visite-nos após a missa no Portico !! 

Oportunidades especiais de Quaresma 
Dê alguns passos para uma felicidade verdadeira e duradoura. Junte-se a 
Irmã Theresa Betz na quarta-feira 14 e 21 de março, das 11:15am ao Meio dia 
no Escritório Paroquial sala E. Ela orientará a reflexão e a discussão sobre o 
livro de Jon Leonetti, The Art of Getting Over Yourself. Não é necessário se 
registrar. Apenas venha. Venha para uma ou todas as sessões. 
 
 Memorial da Flor do Altar da Páscoa 
Uma doação sugerida de US $ 10 por flor já está sendo aceita para 

Monumentos da Flor do Altar da Páscoa.  Durante a época da Páscoa, 
os nomes dos memorials será exibido na igreja. 
Por favor complete o formulário encontrado no narthex e 

Retorne ao nosso escritório paroquial até às 16horas 
Terça-feira, 27 de Março de 2018 

 

Ceia St. Paul Seder 
 

Segunda feira 26 de 
março de 2018 

Das 18h30 às 20h 
St. Paul Family 

Center 
  
A Ceia Seder é celebrada no 
contexto da tradição judaica da 
refeição da Páscoa. O Seder usa 
alimentos simbólicos para 
comemorar a Páscoa judaica e 
aumentará sua compreensão e 
experiência da Quaresma e da 
Páscoa. A refeição inclui; pão 
matzah, frango com ervas, purê 
matzah , enchimento de matzah e 
macaroons de coco. 
 Para reservar o seu lugar, 
preencha o formulário encontrado 
no narthex ou na página 8 do 
boletim principal e devolva  ao 
escritório paroquial. Certifique-se 
de incluir o nome e a idade das 
crianças da família. Custo: $ 15,00 
por pessoa. Não há cobrança para 
crianças menores de 12 anos. 

  

Bem-vindo Jon Leonetti, Palestrante Católico, autor e apresentador de rádio renomado 

Nós precisamos de você!! 
Participe das 

Estações da Cruz 
ao Vivo  

30 de março 12 pm 
Nós ensaiamos 

todos os domingos 
às 3pm 

E-mail: AGarcia@stpaulchurch.com 

O Big Red Bus estará na  
St. Paul no 

Domingo 11 de março 
das 8am às 1pm 

Dê o presente da vida!  

Missão Paroquial Missão Paroquial Missão Paroquial Missão Paroquial 
"Sonho de Deus para a "Sonho de Deus para a "Sonho de Deus para a "Sonho de Deus para a 

Sua Vida" Sua Vida" Sua Vida" Sua Vida"         
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!  

 
Serviço de Baby-sitter gratuito 

disponível  



Jantar da Quaresma da St. Paul  
Junte-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) 

O Papa Francisco concede indulgência aos fiéis durante o 
50 º aniversário da Diocese de St Petersburg 

 Os fiéis que se comprometem a um desapego completo do 
pecado podem seguir os passos abaixo para receber esta 
indulgência.  
  
· Devotamente fazer uma peregrinação à Catedral de São 
Judas o apóstolo em um espírito de contrição e amor em: 6 
de maio de 2018, 15hs para a Consagração ao Coração 
Imaculado de Maria ou outro dia durante 2018 e Reserve 

tempo para a meditação, rezando o Pai Nosso , o Credo e a 
intercessão da Santíssima Virgem Maria 
 · Participe no Sacramento da reconciliação (20 dias antes ou 
depois de visitar a Catedral) 
 · Receba a Santa Eucaristia (20 dias antes ou depois de visitar 
a Catedral) 
 · Reze pelo Papa e por suas intenções 
 
 O que é uma indulgência?  
“A remissão diante de Deus da punição temporal devido a 
pecados cuja culpa já foi perdoada, cada cristão fiel tem seus 
pecados eliminados e ganha certas condições prescritas através 
da ação da igreja que, como o Ministro da redenção, dispensa e 
aplica-se com autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e 
dos Santos. Uma indulgência é parcial ou plenária de acordo 
como ele remove qualquer parte ou toda a punição temporal 
devido ao pecado. "– (Catecismo da Igreja Católica (n º 1471). As 
indulgências podem ser aplicadas a si mesmo ou aos mortos.  

LifeTeen LifeTeen LifeTeen LifeTeen 
Camp Camp Camp Camp 

CovecrestCovecrestCovecrestCovecrest 
     

    RESERVE SEU 
LUGAR AGORA! 
As datas são: 23-
28 de julho de 

2018 
  

High Schoolers  e Novatos podemcomparecer.  
Para reservar um lugar, você deve pagar 

depósito de US $ 100 e preencher o formulário 
de reserva disponível no escritório da YM. 

 agarcia@stpaulchurch.com 
    

 
DIA MUNDIAL DO JOVEM 2019! DIA MUNDIAL DO JOVEM 2019! DIA MUNDIAL DO JOVEM 2019! DIA MUNDIAL DO JOVEM 2019!     

Interessado em ir?  Deixe-nos ajudá-lo a 
angariar fundos!   

Voluntário em um jogo de treinamento de 
primavera dos  Yankee durante o mês de 
março e ganhar dólares para cobrir a sua 

viagem.  Se você tem pelo menos 18 anos de 
idade gostaria de ser voluntário por favor e-
mail PanamaMission@StPaulChurch.com 

Consagração da Diocese de St Petersburg ao Imaculado 
Coração de Maria! Você está convidado! 
O Bispo Gregory Parkes 
liderará uma Hora Santa 
na Catedral de São Judas 
O Apóstolo para 
consagrar a Diocese de St 
Petersburg ao Imaculado 
Coração de Maria. 
Domingo, 6 de maio de 
2018, às 3pm 
Catedral de São Judas, o Apóstolo 
 
A preparação da consagração em St Paul começará no dia 2 
de abril e usaremos a verdadeira Devoção para Maria através 
de Jesus por St. Louis de Montfort. 
FrBob@StPaulChurch.com  

CAÇA AOS OVOS DE PÁSCOA 
PARÓQUIA  ST. PAUL 

Sábado 31 de março de 2018 
A partir das 10 am 

 SUAS DOAÇÕES SÃO BEM-VINDAS! 
Agradecemos muito as doações de ovos de plástico, 
pequenos doces embrulhados, brinquedos, etc., que 

caibam dentro de um ovo padrão. 
Por favor, deixe suas doações aos 
cuidados de Ignacio Vidal, Escritório 

de Fomação da Fé. Obrigado! 
Precisamos de Voluntários 
Adolescentes!Inscreva-se em 
AGarcia@StPaulChurch.com 

Inglês como uma segunda língua O grupo ESL reúne-se 

todas as noites de segunda-feira às 7:30pm no Centro 

Paroquial Sala G. Aprenda Inglês! ESL@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. 


