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Quarto Domingo da Quaresma                                 11 de Março de 2018 

M 
eus queridos amigos, 
 
Hoje nós adiantamos nossos relógios para frente devido ao horário de verão e 
estamos no meio da nossa peregrinação quaresmal em preparação para a 

grande Festa da Páscoa. Hoje é chamado Domingo Laetare (Alegria) a partir da primeira 
palavra do Introit ou canto de abertura em latim: " Alegrai-vos, Jerusalém, reuni-vos, todos 
que a amais; regozijai-vos com alegria, vós que estivestes na tristeza; exultai e sereis saciados 
com a consolação que flui de seu seio. Hoje regozijamo-nos "com a devoção e a fé ansiosas" à 
medida que "nos apressamos para as celebrações solenes" (Coleções). 
 
Como você está em relação as suas promessas quaresmais? Você cresceu mais perto do Senhor através da 
oração, jejum e obras de caridade? Se não tiver, não se preocupe. Não é tarde demais para começar.  Defina 
metas simples e realistas que você sabe que pode alcançar.  O senhor está esperando por você de braços 
abertos! 
 
Estou animado para convidá-lo para uma estréia com uma sessão privada do filme "Paul, Apóstolo de Cristo " na 
quinta-feira, 22 de março às 6pm no AMC 24 na Veterans. O filme retrata nosso Patrono, São Paulo, deixando de 
ser o mais infame perseguidor dos cristãos para se tornar o apóstolo mais influente de Jesus Cristo. O filme 
apresenta James Faulkner e Jim Caviezel. Esta é uma história que certamente vai inspirar você e sua família! Os 
bilhetes custam apenas $8 e os lugares são limitados. Os ingressos podem ser adquiridos no escritório paroquial. 
Por favor, garanta o seu o mais rápido possível! 
 
Mudando de assunto, gostaria de agradecer a todos que fizeram uma promessa ao apelo pastoral anual deste 
ano (APA). Que Deus te abençoe! Enquanto escrevo isto, estamos indo bem para atingirmos nossa meta em 
tempo recorde. Por que isso é importante?  1) Centenas de ministérios servindo centenas de milhares de pessoas 
estão contando conosco! De mulheres com gravidezes difíceis e inesperadas aos nossos idosos que enfrentam 
problemas no final de suas vidas... dos nossos filhos em nossos programas de formação de fé até os nossos 
seminaristas no seminário regional de São Vicente de Paul... de nossos sem-teto no Pinellas Hope até o nosso 
colégio católico estudantes na USF! Todos dependem de você!  2) Precisamos de você! O que não for atingido 
com a meta deve ser pago com o nosso ofertório. Enquanto muitos pastores estão resignado a pagar centenas 
de milhares de dólares no final do ano desde que eu me tornei pároco da St. Paul, temos ultrapassado a nossa 
meta e a diocese tem depositado em nossa conta poupança o excedente! (eu realmente gosto da idéia do Bispo 
escrever-nos um cheque em vez de eu escrever um cheque para ele!)  3) É o que Cristo nos pede. No fim dos 
tempos, seremos julgados com base no nosso amor por Deus e pelo nosso amor pelo nosso próximo. APA é 
uma maneira poderosa que demonstramos o nosso cuidado e preocupação com os outros.  
 
Se você ainda não fez a sua promessa, por favor, faça isso hoje!  Eu adoraria relatar que fizemos nosso gol antes 
da Páscoa! Obrigado! Os envelopes das doações estão disponíveis no hall de entrada da igreja. 
Crescendo juntos como discípulos de Cristo, 

 
 
 

 
 

Pe. Bill Swengros, Pároco  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

O Conselho das Mulheres Católicas irá presidir as festas em 
homenagem a São José na    segundasegundasegundasegunda----feira, 19 de março, depois da feira, 19 de março, depois da feira, 19 de março, depois da feira, 19 de março, depois da 
Missa das 12:15Missa das 12:15Missa das 12:15Missa das 12:15. Esta é uma tradição italiana para agradecer pelas 
orações respondidas. Um Altar de três camadas com lençóis finos e 
decorado com flores, velas votivas e cheio de pães e doces. Venha se 
juntar a nós para o almoço! 
  

 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 

Domingo de Ramos da Paixão do SenhorDomingo de Ramos da Paixão do SenhorDomingo de Ramos da Paixão do SenhorDomingo de Ramos da Paixão do Senhor 
Nós o convidamos a levar ramos extras de casa para receber o Senhor 
em seus corações! Venha cedo e traga um amigo!  
 
Classe Tradicional do Cordeiro na Manteiga Classe Tradicional do Cordeiro na Manteiga Classe Tradicional do Cordeiro na Manteiga Classe Tradicional do Cordeiro na Manteiga 
de Páscoade Páscoade Páscoade Páscoa 
Gostaria de fazer um Cordeiro na manteiga de Páscoa 
para sua mesa de Páscoa? Junte-se ao Conselho das 
Mulheres Católicas para saber como! 
Terça, 27 de março, às 19h no Centro Familiar 1Terça, 27 de março, às 19h no Centro Familiar 1Terça, 27 de março, às 19h no Centro Familiar 1Terça, 27 de março, às 19h no Centro Familiar 1 
 Por favor, traga 1lb de manteiga em palitos (sem 
substituto) e um prato. O Cordeiro também é parte do 
costume europeu da Bênção das Cestas de Páscoa. O 
cordeiro significa a bondade e a riqueza de Cristo. Se você planeja participar da 
aula, ligue para Vickie no telefone 813-728-9241 para reservar seu lugar. Espero 
vê-lo na aula! 
  

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. 

  

Concerto de Quaresma  - Sexta-feira, 23 de Março  - 7:30pm 

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!  



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) 

                    Ministério do Batismo 
  
Chamando a todos os paroquianos! 
O Ministério do Batismo está estendendo um cordial 
convite para que você participe como professor(a) de 
aulas de batismo em inglês, além de ajudar nossos 
padres e diáconos durante as celebrações dos 
batismos em inglês e espanhol todos os sábados de 
manhã. Este ministério é dedicado a preparar e 
auxiliar famílias e padrinhos para a celebração do 

sacramento do batismo. Se você estiver interessado em 
participar, entre em contato com Ignacio Vidal, 
Coordenador de Batismo, no telefone ou e-mail  
813-264-3311; IVidal@StPaulChurch.com 
 

Serviços de reconciliação 
comunal 

  
Sábado, 17 de março     11h St. Mary's 
Segunda, 10 de março    19h Santíssimo Redentor 
Terça, 20 de março     19h St. Paul 
Quarta, 21 de março    19h Corpus Christi 
Quinta, 22 de março    19h St. Timothy 

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 
    

Acampamento de Nossa Senhora do Bom Acampamento de Nossa Senhora do Bom Acampamento de Nossa Senhora do Bom Acampamento de Nossa Senhora do Bom 
Conselho  Conselho  Conselho  Conselho  - O Good Counsel Camp é o 
acampamento juvenil da Diocese Católica de St 
Petersburg, na Flórida. Estamos localizados a 
cerca de 60 milhas a norte de Tampa. Somos um 
acampamento co-ed e aceitamos campistas de 7 
a 15 anos de idade. Para se registrar, visite nosso 
site no Goodcounselcamp.org. Nossas sessões 
vão de 10 a 22 de junho a 15 a 27 de julho. Para 
mais informações, envie um email 
goodcounselcamp@aol.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  
 

Diocese de St Petersburg 
      Family Faith Fest Festa de Fé da Familia) 

Sábado, 27 de outubro de 2018, das 10 às 18 horas. 
O Family Faith Fest é uma experiência única para as famílias! Este 
evento reunirá milhares de pessoas de toda Tampa Bay e West 

Central Florida para um grande evento com música ao vivo, comida, 
exposições, atividades para crianças, experiências cheias  

de fé e muito mais. 

CAÇA AOS OVOS DE PÁSCOA 
PARÓQUIA  ST. PAUL 

Sábado 31 de março de 2018Sábado 31 de março de 2018Sábado 31 de março de 2018Sábado 31 de março de 2018    
A partir das 10 amA partir das 10 amA partir das 10 amA 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. 


