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Segundo Domingo da Páscoa

Domingo, 28 de abril de 2019

Meus queridos amigos,
Hoje é o dia da misericórdia! Nosso Senhor disse a Santa Faustina: “Minha filha, fala a todo o mundo da Minha
inconcebivel 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 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, 699).
Hoje é o dia da misericórdia! Hoje somos chamados a nos dirigir ao 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 do Terço da Divina Misericórdia diante do Senhor Eucarístico. No boletim de hoje, incluímos
como orar o terço da Divina Misericórdia, dado pelo Senhor a Santa Faustina. Tenho certeza que você vai achar que
é uma oração incrivelmente poderosa. Nosso Senhor prometeu: "Recita, sem cessar, este Terço que te ensinei. 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 endurecido, se recitar este Terço uma
só vez, alcançará a graça da Minha infinita misericórdia" [Diário 687].
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, perdoando
e consolando; em segundo lugar, se você não pode oferecer nenhuma palavra, então ore - isso também é
misericórdia; e terceiro, atos 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-teto, visitar os doentes e
enterrar os mortos. Os sete atos espirituais de misericórdia são: advertir o pecador, instruir o ignorante, aconselhar
o duvidoso, consolar os tristes, suportar os erros com paciência, perdoar todos os ferimentos e orar pelos vivos e
pelos mortos. Vamos fazer um ato 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
Pastor

MISSAS DO FIM
DE SEMANA
Missas de Sábado
8h30 missa
(Oração da manhã e Benedição
8:10 am)
Missas da Vigília do Sábado:
17:30
Missa em Português: 19:30
Missas dominicais
7:30, 9:00, 10:45,
12:30, 17:30
Misa en Español: 2:00 pm
MISSAS DURANTE A
SEMANA
Segunda a sexta
7:30 e 12:15
Primeira Sexta-feira às 19:30
Terceira Sexta-feira às 19:30
*Quarta Sexta-feira às 19h30
* (en Español)

Reconciliação (Confissão)
Segunda a Sexta 11:30 - Meio-dia
Sábados 10:00 e 16:00 ou a
pedido
Adoração Eucarística
De segunda a quinta
8:00 às 20:30
Sexta-feira 8:00 a
Sábado 8h30 Missa
Oração matinal
Segunda a sexta-feira às 7:10
Sábado 8:10
Unção dos Enfermos
Todo segundo sábado
do mês às 8h30
Horário de Atendimento da
Igreja:
Segunda a sexta-feira das 8:00 às
16:00

www.StPaulChurch.com
info@stpaulchurch.com

Lembre-se de nós! Resolva agora não estar entre
os mais de 60% dos americanos adultos que
morrem sem deixar testamento. Se você morrer
sem deixar um testamento, o Estado determinará
como seus ativos serão dispostos. Além de
lembrar de seus entes queridos, inclua a paróquia
em sua vontade ou beneficiários de sua confiança
ou seguro de vida. Consulte seu advogado para
obter assistência ou contate Michael Maloney no
escritório da paróquia em (813) 961-3023;
mmaloney@stpaulchurch.com
Você é um veterano? Se você é um veterano e tem
experimentado física, mental, emocional, espiritual,
sexual ou qualquer outra forma de trauma durante o
curso de seu serviço, “Reboot Combat Recovery”
pode ajudar. Entre em contato com o pe. Gary
Fukes (813) 789-9934, gary.fukes@va.gov para
mais informações.

Missa da Primeira
Sexta-feira do Mês
em Honra ao
Menino Jesus
Santo Niño
Sexta-feira, 3 de Maio
19:00 Rosário
19h30m Missa

Você está curioso sobre a
fé católica ou já pensou
em se tornar católico?
O programa Rito de Iniciação
Cristã para Adultos (RCIA)
foi feito para você!
Você está convidado para
nossas reuniões, onde iremos:
· Apresentar e discutir os
princípios básicos da fé
católica
· Responda a qualquer
pergunta sobre a Igreja
Católica

Questões?
Entre em contato com
Maria Costa em
mcosta@stpaulchurch.com

Missa de Cura em Honra a
Nossa Senhora de Fátima!
Sexta-feira, 10 de Maio
Rosário às 19h no Santuário do Santo Niño
Missa às 19h30 na Igreja, seguida de Cura
Eucarística

Meninas da herança americana Tropa 147
O AHG Troop 147 sediará um Angariador de Primeiros Socorros nos fins de
semana de 27 a 28 de abril e 4 a 5 de maio.
Se sua filha tiver entre 5 e 18 anos e estiver interessada em AHG, entre
em contato com Melissa: ahg@stpaulchurch.com

Intolerante a gluten? Se você tem uma reação adversa ao glúten
encontrado no pão, incluindo a Santa Eucaristia, você tem várias opções.
Primeiro, você é bem-vindo para receber o Senhor no Precioso Sangue.
Lembre-se, Ele está totalmente presente na menor gota de seu Precioso
Sangue, assim como na menor partícula da Hóstia. Segundo, existem Hóstias
com baixo teor de glúten ou “sem glúten”, que contêm menos de 0,00042%
de glúten. Se você gostaria de saber mais sobre o procedimento que usamos
na Igreja Católica de St. Paul para distribuir as Hóstias com baixo teor de
glúten, consulte Father Bill ou ligue para Elizabeth em (813) 961-3023.
2019 Escola Bíblica de Férias

“SET SAIL WITH THE TRINITY”

SACRAMENTOS
• Os preparativos para a recepção
dos Sacramentos do Baptismo,
Reconciliação, Primeira Comunhão e
Confirmação são coordenados pelo
Gabinete de Formação da Fé. Por
favor, ligue para (813) 961-3023.

Bem-vindos!
Comunidade Brasi leir
a
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

Adoração
Eucaristica

· Para se preparar para receber o
sacramento do Santo Matrimônio,
ligue para Maria Costa (813) 9613023.

17 a 21 de junho de 2019
9:00 - 12:00
US $ 35,00 por criança

· Para informações sobre o nosso
Programa Vocacional e Formação
para receber o sacramento da
Ordem, por favor, entre em contato
com a Irmã Theresa Betz (813) 9613023.

Registre-se agora em:
www.stpaulchurch.com

· Para a Unção dos Doentes, por
favor, contate Barbara Gray (813)
961-3023.

De Segunda a
Quinta-feira
Das 8:00 ate 20:30 com a
oração de enceramento e
benção com o Santíssimo
Sexta-feira das 8:00 ate a
missa de Sábado 8:30
da manhã.

"Formados pela Palavra e pelo Sacramento, nós, as pessoas da Igreja Católica de Saint Paul, somos uma comunidade de fé cristã
multicultural, guiada pelo Espírito, centrada na Eucaristia, vivendo nosso amor a Deus e ao próximo enquanto crescemos juntos
como discípulos de Cristo. " Do mesmo modo nossa declaração de visão: "Crescendo juntos como discípulos de Cristo".

Deus nos alcança de todas as formas. O desejo em seu
coração de batizar seu filho é um deles. As promessas
que você faz para seu filho neste dia começarão a
formar seu filho em um fiel seguidor de Cristo. No
entanto, o dia do batismo é apenas o começo dessa
jornada. O batismo é um evento que muda a vida!
O Sacramento do Batismo na Igreja Católica St. Paul
acontece nos três primeiros sábados de cada mês em
inglês e no quarto sábado de cada mês em espanhol. Se
seu filho precisar ser batizado, entre em contato com
nossa coordenadora de batismo, Maria Mendez, pelo
telefone (813) 961-3023 ou por e-mail:
mmendez@stpaulchurch.com. Os pais e padrinhos
serão convidados a participar de uma aula de
preparação batismal.

Inscrição na Catequese: Se o seu filho não
frequenta atualmente uma Escola Católica, ele e/ou
ela deve estar registado no Programa de Educação
Religiosa da nossa paróquia.
.

Se o seu filho tiver mais de 7 anos e não tiver
começado a se preparar para a Primeira Comunhão
ou tiver mais de 13 anos de idade e não tiver
começado a se preparar para a Confirmação, entre
em contato conosco! Nós podemos ajudá-lo a
começar a preparação. Não é tarde demais para
perguntar sobre a formação de fé!
Para mais informações, ligue para nosso
escritório: (813) 961-3023.

Devoção da Primeira Sexta-feira:
Esta sexta-feira é a primeira sexta-feira
do mês, uma bela oportunidade para
desenvolver seu relacionamento com
Deus. Este é um bom momento para
examinar a sua consciência e participar
no Sacramento da Reconciliação. Além
das missas diárias da sexta-feira,
oferecemos uma missa especial de sexta
-feira às 19h30 em comemoração ao
Sagrado Coração de Jesus. Também
oferecemos a Adoração Eucarística após
a Missa das 7h30 até a missa do sábado,
às 8h30. Por favor, venha e traga um
amigo!

GSP
Projeto Bom Samaritano
Atenção todos os estudantes da High School
“Nós fomos feitos para ser corajosos”
Custo: U$ 200 por pessoa
Local: Bishop McLaughlin High School
Spring Hill
Datas: 24-29 Junho, 2019
Inscrições abertas: 18 de Março
Vagas limitadas
Como se inscrever:
Em 18 de março , inscrição on line em
www.dospgoodsamproject.org
Inscreva-se na semana 1 e selecione
St Paul Catholic Church
Complete todos os formulários e imprima
Entregue o cheque e todos os formulários de
inscrição para Stephen no Parish Center.
Se você tiver dúvidas, entre em contato com
Stephen Watkins, no swatkins@stpaulchurch.com

