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Domingo da Divina Misericórdia                                          8 de Abril de 2018 

Aleluia! Ele ressuscitou! 
Meus amigos, 
 
Hoje é o dia da misericórdia! Nosso Senhor disse a Santa Faustina: “Milha filha, fala a todo o 

mundo da Minha inconcebível misericórdia. Desejo que a Festa da Misericórdia seja refúgio e 

abrigo para todas as almas, especialmente para os pecadores. Neste dia, estão abertas as 

entranhas da Minha misericórdia. Derramo todo um mar de graças sobre as almas que se 

aproximam da fonte da Minha misericórdia. A alma que se confessar e comungar alcançará o 

perdão das culpas e das penas. Nesse dia, estão abertas todas as comportas divinas, pelas quais fluem as graças. 

Que nenhuma alma tenha medo de se aproximar de Mim, ainda que seus pecados sejam como o escarlate. A 

Minha misericórdia é tão grande que, por toda a eternidade, nenhuma mente, nem humana, nem angélica, a 

aprofundará. Tudo o que existe saiu das entranhas da Minha misericórdia. Toda alma contemplará em relação a 

Mim, por toda a eternidade, todo o Meu amor e a Minha misericórdia. A Festa da Misericórdia saiu das Minhas 

entranhas. Desejo que seja celebrada solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa. A humanidade não terá 

paz enquanto não se voltar à fonte da Minha misericórdia® (Diário, ���). 
 
Hoje é o dia da misericórdia! Hoje somos chamados a nos voltar para o Senhor, a nos aquecer nos raios da 
sua misericórdia, a imergir no seu amor misericordioso! Um dos meios mais seguros de nos abrirmos à sua 
misericórdia é através da oração o Terço da Divina Misericórdia diante do Senhor Eucarístico. No boletim de 
hoje, incluímos como rezar o terço da Divina Misericórdia, dado pelo Senhor à Santa Faustina. Tenho certeza 
que você vai achar que é uma oração incrivelmente poderosa. Nosso Senhor prometeu: “Todo aquele que o 
recitar alcançará grande misericórdia na hora da sua morte. Os sacerdotes o recomendarão aos pecadores como a 

última tábua de salvação.  Ainda que o pecador seja o mais empedernido, se recitar esse Terço uma só vez, 

alcançará a graça da Minha infinita misericórdia. Desejo que o mundo todo conheça a Minha misericórdia. Desejo 

conceder graças inconcebíveis às almas que confiam na Minha misericórdia" (Diário, �12). 
 
Hoje é o dia da misericórdia! A misericórdia, como o amor, é vazia se não for compartilhada. Santa Faustina 
recomenda pelo menos um ato de misericórdia por dia. Pode ser através de uma “palavra misericordiosa, pelo 
perdão ou pelo consolo; em segundo lugar, se você não pode oferecer nenhuma palavra, então pela oração - 
isso também é misericórdia; e terceiro, obras de misericórdia ”(Diário, 1158). Os sete atos corporais de 
misericórdia são: alimentar os famintos, dar bebida aos sedentos, vestir os nus, visitar os presos, abrigar os 
sem-tetos, visitar os doentes e enterrar os mortos. As sete obras espirituais de misericórdia são: advertir o 
pecador, instruir o ignorante, aconselhar os que tem dúvidas, consolar os tristes, suportar os erros com 
paciência, perdoar todas injúrias e rezar pelos vivos e pelos mortos. Vamos fazer uma obra de misericórdia 
hoje! 
 

Hoje é o dia da misericórdia! Que nosso Deus misericordioso derrame suas bênçãos sobre você e seus entes 
queridos! E que possamos crescer juntos em 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 

 

 

WELCOME é a versão atualizada do Cristo Renova sua Paróquia (CRHP) 
Fim de Semana de Renovação Espiritual.  Duas equipes estão se 

preparando para colocar o Primeiro  fim de semana dos  homens  dia 9 e 10 
de junho e fim de semana das mulheres 23 e 24 de junho.  

Venha conhecer as pessoas que estão trabalhando arduamente para tornar 
estes finais de semana incríveis, e descobrir como você pode ter seu 

espírito renovado.  Para mais informações contate 
Chuck Glass (fim de semana dos homens) cwglass1spc@gmail.com 
Ou Linda Demer (fim de semana das mulheres) ljdemer@gmail.com 

 

Retiro espiritual 

Encontre a Divina Misericórdia 
Viaje com o Pe. Bill para a Polônia do conforto de sua casa 

 Pré-Order Diário de Peregrinação 
www.virtusanima.com 

 
 

 Rifa de Primavera de 2018 da Igreja 
Católica St. Paul   $5   o bilhete 

14-15 de Abril  

Montando a Cúpula  
Sexta-feira e Sábado, dias 20 e 21 de Julho, 

Retiro de Jovens Adultos  
com idades entre 18 e 25 anos 

  
 

Escola Bíblica de Férias 
Mistério Maravilhoso 

        A missa se torna viva!A missa se torna viva!A missa se torna viva!A missa se torna viva! 

  18-22 de junho     
9am ao meio-dia 
Do PreK4 a 5ª série 
Registros abrem 
em  23 de abril  

www.StPaulChurch.com/vbs 

Acampamento Todos os Esportes 
de 25 a 29 de Junho    9am 

 Do Pré-8ª Série 
$90 por criança/ desconto  

Inscrições Abertas 
www.thePSAsports.com 

Jesus, eu confio em Vós! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 MISSA DA DIVINA 
MISERICÓRDIA 

 
Domingo 8 de Abril 

3:00pm 
no Centro de Familia 
*2pm Confissões 

 

Fim de Semana de Renovação Espiritual  - homens  dia 9 e 10 de Junho  

Salvar a Data! 



Campanha para Arrecadar Fundos 
Missão Panamá 
7 e 8 de abril 
Itens da Divina 

Misericórdia estão 
disponíveis no 

narthex após todas as 
Missas! 

  
100% de sua doação 
vai para a missão do 

Panamá!!! 
 

Agradecemos o seu apoio em 
compartilhar seus tesouros com os 

menos afortunados. 

 

    

Missa Diocesana de Apreciação dos Missa Diocesana de Apreciação dos Missa Diocesana de Apreciação dos Missa Diocesana de Apreciação dos 
CoroinhasCoroinhasCoroinhasCoroinhas    

No domingo, 15 de abril de 2018 às 15:00hs o 
Escritório de Vocações sediará a Missa Anual de 
Apreciação dos Coroinhas Catedral St. Jude, the 

Apostle, 5815 Fifth Avenue N., St 
Petersburg.  Todos são bem-vindos.  

                

                
Family Faith Fest Family Faith Fest Family Faith Fest Family Faith Fest     

Festa de FFesta de FFesta de FFesta de Féééé    da Familiada Familiada Familiada Familia 
Sábado, 27 de outubro de 2018, das 10 às 18 horas.Sábado, 27 de outubro de 2018, das 10 às 18 horas.Sábado, 27 de outubro de 2018, das 10 às 18 horas.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. 

Acampamento Acampamento Acampamento Acampamento 
de Nossa de Nossa de Nossa de Nossa 
Senhora Senhora Senhora Senhora     
do Bom do Bom do Bom 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 

    

    

    

    

    

    

    

""""TerTerTerTerçççço dos o dos o dos o dos HomensHomensHomensHomens        
da St. Paul" da St. Paul" da St. Paul" da St. Paul"     

    
Voce Voce Voce Voce homemhomemhomemhomem    que quer que quer que quer que quer 

crescercrescercrescercrescer    na fe, venhana fe, venhana fe, venhana fe, venha    rezar rezar rezar rezar 

conoscoconoscoconoscoconosco    no Grupo no Grupo no Grupo no Grupo TerçoTerçoTerçoTerço    dos dos dos dos 

Homens da St. Paul. O Homens da St. Paul. O Homens da St. Paul. O Homens da St. Paul. O 

encontro ocorre uma vez por encontro ocorre uma vez por encontro ocorre uma vez por encontro ocorre uma vez por 

mes, na terceira quintames, na terceira quintames, na terceira quintames, na terceira quinta----feira feira feira feira 

de cada mes. Das 7:40 pm de cada mes. Das 7:40 pm de cada mes. Das 7:40 pm de cada mes. Das 7:40 pm 

as 9 pm. as 9 pm. as 9 pm. as 9 pm. InformaçõesInformaçõesInformaçõesInformações    com com com com 

A l e x  P i n z k o s k i  A l e x  P i n z k o s k i  A l e x  P i n z k o s k i  A l e x  P i n z k o s k i  ----    

813.464.9497.813.464.9497.813.464.9497.813.464.9497.    



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. 


