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Quinto Domingo da Quaresma                                 18 de Março de 2018 

M 
eus queridos amigos, 
 
Hoje marca o início da última semana da Quaresma. O próximo fim de semana é o 
Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. (Não se esqueça de trazer palmas de casa! 

São muito melhores do que as disponíveis para nós comercialmente!) 
 
Uma das melhores maneiras de se preparar para a Semana Santa é através do Sacramento da 
Reconciliação. Em "The Art of Getting Over Yourself", capítulo 7, Jon Leonetti escreve 
eloquentemente sobre o poder deste sacramento de cura e misericórdia. Para mim, o Sacramento 
da Penitência é uma parte incrivelmente importante da minha espiritualidade e oferece graça vital para me ajudar na 
busca da santidade. Um bom confessor não só pronuncia a misericórdia de Deus, mas é capaz de compartilhar 
palavras de encorajamento e sabedoria para ajudar a pessoa a receber o sacramento e de se aproximar cada vez mais 
de Deus vencendo vícios e cultivando virtudes. Eu não poderia viver sem a Reconciliação. Não é de admirar que seja o 
primeiro presente que Jesus deu aos Seus apóstolos após a Ressurreição! (João 20). 
 
Como sacerdote, posso dizer-lhe que a Capela da Reconciliação é uma terra sagrada ... é o lugar onde as pessoas 
encontram a misericórdia de Deus, sentem Seu toque de cura e são reconciliadas. É um lugar onde eles recebem do 
Senhor a graça de crescer em santidade e força para lutar contra os demônios com os quais todos nos enfrentamos 
todos os dias. É verdadeiramente uma experiência transformadora! 
 
Se você esqueceu de como se confessar, não se preocupe. O padre está lá para ajudá-lo! Com que frequência você 
deve ir? Eu recomendo pelo menos uma vez por mês. Eu também sugiro que você se prepare antes de ir. Reflita sobre 
o seu relacionamento com Deus e com os outros e com as coisas que você diz, pensa ou faz, o que não está de 
acordo com a vontade de Deus. Com um coração contrito, peça a graça de Deus para ajudá-lo a se tornar mais 
consciente das causas profundas de seus pecados. Existem vários guias em nossos confessionários ou você pode 
facilmente encontrar um bom on-line. Faça uma firme intenção de mudar sua vida e evitar esses pecados no futuro. 
Oferecemos o sacramento da confissão de segunda a sexta-feira das 11h30am ao meio-dia. Esta semana, também 
oferecemos oportunidades de confissão: 
 

Segunda-feira, 19 de março, Most Holy Redeemer 7pm 
Terça-feira, 20 de março St. Paul 7pm 
Quarta-feira, 21 de março Corpus Christi 7pm 
Quinta-feira, 22 de março St. Timothy 7pm 

 
Além disso, a confissão é oferecida aos sábados às 10am e às 4pm. Não espere até a semana que vem, uma vez que a 
confissão não será oferecida nos horários regulares devido à natureza da Semana Santa. 
 
Agora é a hora de se preparar para a glória da Páscoa. Que Deus abençoe você e seus entes queridos em sua jornada 
de fé! 

 
 
 
 
 

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 feira, 19 de março, depois feira, 19 de março, depois feira, 19 de março, depois 
da Missa das 12:15da Missa das 12:15da Missa das 12:15da Missa 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! 

  
Precisamos de suas mãos ajudando a separar as palmas e mudar os Missais !Precisamos de suas mãos ajudando a separar as palmas e mudar os Missais !Precisamos de suas mãos ajudando a separar as palmas e mudar os Missais !Precisamos de suas mãos ajudando a separar as palmas e mudar os Missais ! 
Por favor, copareça ao Centro Paroquial na quinta-feira, 22 de março, depois 
da Missa das 12:15 e na sexta-feira, 23 de março, às 10h30am na Igreja. 
Obrigado! 

 
Classe Tradicional do Cordeiro na Manteiga de Classe Tradicional do Cordeiro na Manteiga de Classe Tradicional do Cordeiro na Manteiga de Classe Tradicional do Cordeiro na Manteiga de 
PáscoaPáscoaPáscoaPáscoa 
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! 
  
175175175175 - O número de voluntários que ajudam nas nossas liturgias todos os fins O número de voluntários que ajudam nas nossas liturgias todos os fins O número de voluntários que ajudam nas nossas liturgias todos os fins O número de voluntários que ajudam nas nossas liturgias todos os fins 
de semana!de semana!de semana!de semana! 
Nossa comunidade paroquial é abençoada com seu apoio e trabalho árduo! 
Quer ser voluntário? Quer ser voluntário? Quer ser voluntário? Quer ser voluntário?      
E-mail EHays@StPaulChurch.com ou ligue para 813-961-3023.  
 

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 da 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 

Domingo de Ramos da Domingo de Ramos da Domingo de Ramos da Domingo de Ramos da 
Paixão do SenhorPaixão do SenhorPaixão do SenhorPaixão do Senhor    
 
Nós o convidamos a levar 
ramos extras de casa para 
receber o Senhor em seus 
corações! Venha cedo e traga 
um amigo!  



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 

  
Segunda, 19 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 

8 DE ABRIL DE 2018 - DOMINGO DA DIVINA DE 
MISERICÓRDIA !!! 

(Doações aceitas para a Divina Misericórdia no Pórtico 
para apoiar nossa JUVENTUDE para o nosso Dia 
Mundial da Juventude !!)   
Você tem 16 a 30 anos de idade? SIM, junte-se ao 
grupo St. Paul para esta experiência INCRÍVEL! 
SOMENTE U$ 500 
Você tem mais de 30 anos de idade? SIM, compartilhe 
seus tesouros com o PATROCINADOR para participar! 
SOMENTE $1K 
Envie-nos um email! 
PanamaMission@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 
 

 Estações da Cruz da JuventudeEstações da Cruz da JuventudeEstações da Cruz da JuventudeEstações da Cruz da Juventude    
    30 de março às 12 pm30 de março às 12 pm30 de março às 12 pm30 de março às 12 pm    

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 

Retiro Wildflowers 

Para as mulheres que sofreram o trauma do abuso sexual na infância. 
"In the Wildflowers" é uma série de dez semanas com o currículo de 
acompanhamento para ser usado em um grupo ou configuração 



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. 


