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Terceiro Domingo de Páscoa

Domingo, 05 de Maio de 2019

Meus queridos amigos,
Como católicos, nossa alegria pascal não pode ser contida dentro de um período de 24 horas, mas flui para 50 dias de
celebração da ressurreição! No evangelho de hoje, Jesus encontra os discípulos no mar da Galileia. Tendo
testemunhado a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, eles aparentemente retornaram à Galiléia para retomar suas
vidas normais como pescadores (Jo 21: 1-19). No entanto, os discípulos não conseguiram capturar nenhum peixe. Jesus
aparece para eles na praia e os convida novamente a “lançar a rede sobre o lado direito do barco e você encontrará
alguma coisa”. E, de fato, eles fizeram! Tanto assim, suas redes estavam quebrando! Jesus então os convida para tomar
café da manhã.
De muitas maneiras, somos como os discípulos. Embora tenhamos tido uma experiência em Cristo, somos facilmente
distraídos pelas exigências da vida diária e esquecemos que Ele está vivo. Desanimamos quando esquecemos a razão da
nossa esperança. Todos os nossos esforços parecem vazios. É por isso que é tão importante que participemos da Missa
pelo menos a cada final de semana, se não todos os dias. É por isso que é tão importante orar todos os dias, refletindo
sobre a Sua Palavra, idealmente durante a Adoração Eucarística. É vital que continuemos a abrir nossos ouvidos para
ouvi-lo falar conosco, abrir nossos olhos para vê-lo e abrir nossos corações para amá-lo cada vez mais ... especialmente
através do Santíssimo Sacramento, Sua Palavra e nos rostos dos pobres, doentes, idosos e fragilizados que
encontramos todos os dias de nossas vidas. Ele está vivo! E Ele quer que nos cresçamos cada vez mais perto Dele!

A primeira ordem era que Pedro aceitasse o perdão de Jesus por seu tríplice ato de traição. Todo pecado é uma traição
e nós também precisamos não apenas pedir perdão, mas aceitar o perdão de Deus, lembrando que nenhum pecado é
grande demais para ser perdoado. Como Pedro, precisamos dizer: Jesus, eu te amo, me ajude a te amar mais. Jesus eu
confio em você, me ajude a confiar em você mais. Jesus eu acredito em você, me ajude a acreditar em você mais!
Em outra nota, o nosso ministro da juventude, Stephen Watkins, aceitou uma posição em tempo integral na Diocese
Campo Bom Conselho. Ele e sua esposa, Kayla, foram uma bênção para nós e esperamos que eles continuem
envolvidos com nosso ministério de jovens. Albert Vogt aceitou graciosamente nosso convite para servir como nosso
novo ministro da juventude. Albert nos chega com considerável experiência e paixão pelo ministério de jovens.
Obrigado por manter Stephen e Kayla, Albert e especialmente nossa juventude em suas orações durante este
importante momento de transição.
No sábado, 18 de maio, após a Missa de Vigília às 17h30, você é convidado a se despedir de Irmã Theresa Betz, SND,
quando ela retorna à sua casa mãe em Chardin, Ohio. A Irmã tem sido verdadeiramente uma bênção para mim e toda a
nossa paróquia como nossa “mãe espiritual e mentora”. Ela fará muita falta.
Para terminar em uma nota otimista, estou ansioso para vê-lo na nossa Missa de Cura em honra de Nossa Senhora de
Fátima nesta sexta-feira 10 de maio, começando com o Rosário às 19:00.
Que Deus te abençoe!

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

CONVIDA
Missa em Honra ao Imaculado Coração de Maria
Com a presença do Padre Antonio Carvalho

8 de Maio
Local: Igreja Católica Saint Paul - Tampa
Programação:
5:00pm - Dinner* (RSVP ate o dia 7 de Maio)
6:00pm - Reconciliação
7:00pm - Adoração e oração do terço meditado
7:30pm - Santa Missa
*Nota: RSVP para o jantar ou maiores informações, por favor, entre em contato com
Angela Machado (813) 410-5709

O Boomerang
da mamadeira
está de volta!
Em apoio aos Fundamentos da Vida, o
Ministério Respeito à Vida estará no
Narthex neste fim de semana e no próximo
fim de semana.
Todos os rendimentos irão para fundações
da vida - centros da gravidez de caridades
católicas (foundationsoflife.org) para apoiar
mulheres e homens que enfrentam
gravidezes não planejadas para escolher a
vida para sua criança e fornecer a tutoria e
a assistência para planejar o futuro.
Neste fim de semana (4 e 5 de maio),
estaremos distribuindo mamadeiras vazias
para você levar para casa e preencher com
trocos e notas.
Nos dias 11 e 12 de maio, traga suas
garrafas de volta com suas doações. Nós as
coletaremos antes ou depois da missa, ou
você poderá colocá-los nas cestas da
Narthex ou devolvê-los ao escritório da
paróquia.
Entre em contato conosco para mais
i n f o r m a ç õ e s
e m :
www.stpaulrespectlife.com

Meninas da herança
americana Tropa 147
O AHG Tropa 147 vai organizar um
Arrecadador de Primeiros Socorros neste
fim de semana no Courtyard. Se você não
conseguiu fazer o pedido do seu kit hoje,
pode também fazer o pedido até 16 de
maio de 2019, enviando um e-mail para:
ahg@stpaulchurch.com

APELO PASTORAL ANUAL
Obrigado aos nossos paroquianos que
responderam generosamente com
promessas e presentes em apoio ao nosso
Apelo Pastoral Anual de 2019. Sua
generosidade ajuda nossa paróquia a
apoiar os ministérios, programas e
serviços prestados por nossa Igreja local
diocesana. Até o momento, recebemos US
$ 384.224 de 653 domicílios para a meta
de US $ 452.049. Se você ainda não fez
sua promessa ou presente, não é tarde
demais! Todo presente é corajoso,
nenhum presente é muito pequeno e cada
presente muda uma vida. Queremos sua
participação e precisamos do seu apoio.
SEJA CORAJOSO!

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
ORDENAÇÕES AO
SACERDÓCIO
Catedral de São Judas
Apóstolo
No sábado, 18 de maio de
2019, às 11:00 na Catedral
de São Judas Apóstolo
(através da invocação do
Espírito Santo, imposição
das mãos e unção do Crisma
Sagrado), o Bispo Gregory
Parkes ordenará os Diáconos
Anthony Astrab e Ralph
D'Elia Você é muito bemvindo a participar!

IRMÃ THERESA BETZ
FAREWELL
Ir. Theresa Betz, SND,
tem sido uma amiga
maravilhosa e conselheira
espiritual de nossa
paróquia por tantos anos.
A recepção, em sua
homenagem,
s erá
realizada após a missa
das 17h30 no sábado, 18
de maio, no Family Center da Família.
Por favor, junte-se a nós para dizer adeus
uma vez que ela voltarará para sua casa mãe
em Ohio. Que Deus a abençoe no começo
deste novo capítulo da jornada de sua vida!

2019 Escola Bíblica de Férias

“SET SAIL WITH THE TRINITY”
17 a 21 de junho de 2019
9:00 - 12:00
US $ 35,00 por criança
Registre-se agora em:
www.stpaulchurch.com
NOSSA SENHORA
DA BOA SAÚDE
NOVENA E MISSA
Sexta-feira, 17 de maio
19:00 Novena
19h30m Missa

MISSA DE
BACHARELADO
Domingo, 19 de maio
17:30

Todos os graduados da High School
são convidados a se juntar a nós em
nossa missa anual de Bacharelado
para celebrar suas conquistas
recentes. Por favor, use o chapéu e o
vestido de formatura e desfrute de
uma recepção em sua homenagem
no Family Center após a missa.
Por favor RSVP até segunda-feira,
13 de maio de 2019, para Albert
Vogt via e-mail em:
avogt@stpaulchurch.com ou pelo
telefone (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

NÓS
DAMOS
AS BOAS
VINDAS
A ALBERT
VOGT!
A comunidade de fé da St
Paul é abençoada em
receber o Sr. Albert Vogt
como nosso novo Ministro
da Juventude da High
School. O endereço de email
do
Albert
é:
avogt@stpaulchurch.com.
Não deixe de conhecer
Albert
nas
próximas
semanas!

"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".

Destaques da Formação de Fé –
Mês de Maio
· Coroação de Maria em todas as classes de
formação de fé nos dias 5 a 8 de maio
· Não haverá aulas no Dia das Mães, 12 de maio
· As aulas serão realizadas nos dias 13, 14 e 15 de maio

· A última semana de aulas será de 19 a 22 de maio
· Por favor, certifique-se de que seu filho reserveu o
lugar dele para o próximo ano, registrando-se
cedo para a Formação da Fé.
Parabéns aos nossos 125 Primeiros Comungantes que
receberam Jesus Cristo neste final de semana! Somos
gratos a seus pais e catequistas que compartilharam sua
fé e os prepararam em sua jornada de fé!
Ore pelos Sacerdotes! Pai Celestial, por favor,
conceda aos seus servos fiéis a graça e a força para
cumprir sua missão junto à Igreja todos os dias.
Mantenha nossos sacerdotes perto de você 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 responder ao seu
chamado e participar da plenitude que você planejou
para eles. Amém.
Fé em Ação: “Pedro estava angustiado porque Jesus
lhe disse uma terceira vez: 'Você me ama?' e ele lhe
disse: "Senhor, você sabe de tudo; Você sabe que eu te
amo.' Disse-lhe Jesus: 'Apascenta as minhas ovelhas'
”(Jo 21:17). Todos nós somos desafiados a mostrar
nosso amor por Jesus e pelos outros. Discernir como
Deus está chamando você para usar seu tempo em
oração, seu talento em obras de caridade e seu tesouro
para ajudar aqueles que precisam. Lembre-se de que
dar é um ato de adoração e ajuda a avançar a missão da
nossa paróquia e da Igreja maior.
Xales de Esperança: Convidando todas as tricoteiras e
crocheteiras para criar xales e cobertores de bebê como
uma fonte de conforto e oração. A próxima reunião será
sexta-feira, 10 de maio, às 10:00 horas, no Parish Center.

Ministério de São Francisco de Assis
Nosso ministério realizará nosso primeiro Serviço
de Oração/Encontro e Cumprimento no Parque
no sábado, 18 de maio de 2019 às 9:00 no
Carrollwood Village Park. O endereço do local da
reunião é 4680 West Village Drive, Tampa, Flórida
33624.
Se você tiver alguma dúvida ou quiser enviar um
pedido de oração para seu animal de estimação,
envie um e-mail para nosso ministério em: st-francis
-ministry@stpaulchurch.com
O Conselho de Mulheres Católicas da St. Paul se
reunirá para sua Assembléia Geral na quinta-feira, 9 de
maio, às 19:00 no Family Center, Seção 1. Os
membros da CCW farão um chá de bebê para o
Centro de Gravidez - Fundação da Vida.
A próxima reunião do Ministério SOS Tráfico
Humano será realizada na quinta-feira, 9 de maio, às
19:00, no Edifício St. Michael. Brent Woody, do
Centro de Restauração da Justiça, será o orador
convidado. Todos são bem vindos!
Envie-nos um email para
humantrafficking@stpaulchurch.com ou ligue para
Cathy Hayter (813) 843-8969

BEM VINDO AO ESOL
Toda segunda-feira
Inglês como segunda língua
Todas as segundas-feiras no Parish Center às 19:30 horas
Perguntas: ESOL@StPaulChurch.com

O Ministério da Missão do Panamá diz
“OBRIGADO”!
Gostaríamos de agradecer a todos da paróquia pelo
generoso apoio à Missão do Panamá durante o mês de
abril. Tivemos uma resposta surpreendente ao nosso
sorteio, palm cross sale e cesta de doação de
suprimentos médicos. Todo o seu apoio é muito
apreciado! Por favor, ore por uma viagem missionária
de sucesso de 5 a 12 de junho de 2019. Para mais
i n f o r m a ç õ e s ,
c o n t a t e
panamamission@stpaulchurch.com.

