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Quarto Domingo da Páscoa - Domingo do Bom Pastor                                                                          22 de Abril de 2018 

 

M 
eus amigos, 
 
No mês passado, o nosso Santo Padre Francisco nos escreveu uma bela exortação “Guadete et Exsultate”, “Alegrai-vos 

e sejam Contentes”, sobre o chamado universal à santidade. Como os Padres do Concílio Vaticano II nos lembraram, todos nós 
somos chamados a ser santos (Ef 1: 4; Lg, 11). Infelizmente, muitos de nós pensam que a santidade está além do nosso alcance ... 
uma qualidade que é limitada a apenas alguns pessoas. Nós igualamos santidade com a perfeição ou sermos sem pecado. Em vez 
disso, a santidade é uma partilha na vida e no amor de Deus. 
 
O Papa Francisco nos lembra que a santidade é encontrada no amor de um pai por um filho, a paciência daqueles que cuidam dos 
doentes e idosos, aqueles que lutam para sobreviver, aqueles que falam por aqueles que não têm voz ... A santidade vem de várias 
formas ... extraordinária bem como em algo comum. É tudo o que requer uma abertura a Deus e uma disposição para seguir Sua 
vontade. 
 
Nossa paróquia é abençoada com tantos homens, mulheres e crianças santas. Você pode vê-los quando eles compartilham nossa fé 
com nossos filhos, enquanto oram por nós de joelhos em adoração diante do Senhor Eucarístico, e abrem seus corações e mãos 
para ajudar os necessitados. Eu posso lhe dizer que sou muito inspirado por todos os santos e santas da nossa paróquia! 
Dito isto, todos nós podemos crescer em santidade. Como? Primeiro de tudo, ore pela graça de ser santo. Peça ao Senhor para 
ajudá-lo a discernir o que está atrapalhando seu relacionamento com Ele e a dar-lhe a força para colocar essas coisas de lado. Peça-
lhe também que lhe mostre o que você pode fazer para ser mais fiel à Sua vontade. Lembre-se, a santidade é um caminho e não um 
destino, portanto seja paciente consigo mesmo. 
 
Esta semana eu estou em uma Peregrinação da Divina Misericórdia com um grupo de 36 paroquianos. Enquanto estaremos 
visitando os lugares associados à Santa Faustina, São João Paulo II, São Maximiliano Kolbe e o beato Jerzy Popielusko, saibam que 
vocês estão em nossas orações. Que a paz e a alegria do nosso Senhor Misericordioso estejam com você e com toda a nossa família 
paroquial, à medida que crescemos juntos em santidade! 
 
Em Sua Paz, 

 
 
 
 

Pe. Bill Swengros, Pároco  
 
 
Nota especial do Pároco 

 
Meus queridos amigos, 
 

Muito obrigado pela festa de aniversário maravilhosa. Foi simplesmente 
incrível! Tanto amor e afirmação! Vocês são uma bênção para mim! 
 

Desde a primeira missa que celebrei com a comunidade brasileira, senti 
seu amor e apoio incondicional. Eu me senti em casa - com a família. 
Obrigado. 
 

Saibam, que estou começando a minha peregrinação da Divina 
Misericórdia para Lituânia e à Polônia, e levo vocês em meu coração. 
Que vocês possam sempre conhecer a misericórdia amorosa de Deus! 
 

Mais uma vez, obrigado e que Deus te abençoe! 
Pe. Bill 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 

representantes da comunidade. 
Por favor, entre em contato 

conosco.     

Brazilians@StPaulChurch.com 

 

Rezem pelos Padres!   
Pai celestial, por favor conceda aos seus servos fiéis, a graça e força para 
realizar sua missão para a Igreja a cada dia.  Mantenha nossos sacerdotes 
perto do Senhor e continue a inspirá-los a servir os outros em seu Santo 
Nome. Por favor, ajude a inspirar os homens que são chamados a uma vocação 
sacerdotal para atender a Sua chamada e participar da plenitude que o Senhor 
planejou para eles.  Amém. 

 

WELCOMEWELCOMEWELCOMEWELCOME    Se Jesus lhe pedisse para passar um fim de semana com Ele, o que 

você diria?  Você está convidado a participar de um retiro espiritual incrível de fim 
de semana. Esta experiência de renovação é nada menos que milagrosa. Será uma 

bênção para você, sua família e para a St Paul. 
O fim de semana dos homens será  9 e 10 de junho 
Fim de semana das mulheres será 23 e 24 de junho 

Panfletos disponíveis no Narthex.  Para mais informações entre em contato  
Chuck Glass (fim de semana masculino) cwglass1spc@gmail.com ou  Linda Demer 

(fim de semana das mulheres) ljdemer@gmail.com 

 
São José, o Trabalhador – Dia da Festa 

Sábado 05 de maio 
 11:00am  Rosário - 11:30am  Missa 

Uma recepção em seguida no Family Center 
Horário de Confissão 
Confissões  estão disponíveis de segunda a sexta-feira das 11:30am ao meio-dia e 
aos sábados às 10am e 4pm.  Por favor, note que não haverá confissões no sábado 
05 de maio de 2018 às 10am devido a Celebração das Primeiras Comunhões. 
Obrigado.  

Tarde de Mãe e filha    “Para Sempre amar Para Sempre ser Amada” 
 Sábado, 19 de maio   Das 2pm às 4:30pm  Family Center 

 Preço do ingresso: US $ 20 por família   
 Registro online! www.stpaulchurch.com/forever  

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 

Nossa Senhora de Fátima 
Missa de Cura 

 
Sexta-feira  11 de  Maio , 2018 

  
Rosário 7pm 

Santa Missa 7:30pm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Ó Meu Jesus, perdoaí-nos, e livrai-nos do fogo 
do inferno, levai todas as almas todas para o 
Céu, e socorrei principalmente as que mais 

precisarem da Vossa misericórdia. 

Dia Mundial da Oração pelas Vocações 



 

Você está interessado em saber sobre a 
Fé Católica?  Pergunte-nos sobre RCIA 
Rito de iniciação para Adultos Católicos 

Nossa próxima reunião informativa 
a 24 de abril 7:30h 

Entre em contato com Maria Costa, 813-961-3023 
mcosta@stpaulchurch.com 

Por favor, mantenham em suas orações 
nossos filhos que se preparam para receber 

o Sacramento da Primeira Comunhão  
em maio. 

Rezemos  para que esta seja a primeira de 
muitas comunhões 

Por favor, certifique-se que seu filho está 
registrado para o próximo ano que começa 

em 19 de agosto de 2018. 
As classes para a Formação da Fé são K-12. 

  
Formulário de inscrição pode ser baixado em 
www.stpaulchurch.com/faithformation 

Apóstolos da Eucaristia Ministério  

dos Jovens Adultos 
Um grupo para jovens adultos idades 18-25 que querem 
aprofundar em sua Fé Católica. Se encontrar todas as 

sextas à noite para adoração, formação e 
companheirismo, enquanto estudam os escritos de São 
Pedro Julian Eymard.  Se você quer crescer em sua fé e 

conhecer novos amigos, este grupo é para você! 
ApostlesofEucharist@StPaulChurch.com 

 
Reunião:  sexta-feira, 27 de 

abril-adoração  
em St. Paul & PDQ 

 
Social: 28 de abril, sábado -
Patinação no Gelo às 6pm 

 
Missa dos Bacharelandos 

20 de maio às 5:30pm 
Todos os graduados do ensino 

médio são convidados a se juntar 
a nós em nossa Missa dos 

Bacharelandos para comemorar 
suas conquistas recentes.  

Use seu chapeu de  graduação e 
desfrutar de alimentos e refrescos 

no Centro da Família depois.  

 
 

COVECREST 

Voluntários 
Necessários! 

 
23 a 28 de julho em 

Tiger, GA 
 Estamos a procura de 

Membros do Núcleo 
para ajudar a levar os nossos adolescentes em sua 
viagem para Covecrest em Tiger, GA. Devem ter 
pelo menos 21 anos de idade. 
Irão participar de todas as mesmas atividades que 

os nossos adolescentes e servir como pequenos 
líderes de grupo. 

Para mais informações e-mail Stephen em 
swatkins@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 


