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Quarto Domingo de Páscoa

Domingo, 12 de Maio de 2019

Meus queridos amigos,
Hoje honramos nossas amadas mães, vivas e mortas, que nos revelam a face de Deus de muitas maneiras. Quando
penso em minha mãe, irmãs, avós, tias e queridas amigas que são mães, sinto-me inspirado por seu amor
incondicional, sacrifícios altruístas e interminável compaixão. Hoje, vamos agradecer a Deus pelas nossas mães!

Em particular, agradecemos a Deus pelo presente de Maria nossa Mãe. Um dos últimos presentes que Jesus nos
deu na cruz foi o presente de Sua mãe (Jo 19: 26-27). Como “o discípulo a quem ele amava”, somos convidados a
levar Maria para nossa casa como nossa mãe, sentar-se a seus pés e ouvir suas palavras: “Faça o que Ele lhe
disser”. Que nosso “sim” ao Senhor seja um eco dela!
Hoje é também o 56º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Em sua mensagem, nosso Santo Padre nos lembra:
“Devemos sempre olhar para Maria. Também na história dessa jovem, a vocação era tanto uma promessa quanto
um risco. Sua missão não foi fácil, mas ela não permitiu que o medo prevalecesse. Era o "sim" de alguém
preparado para ser comprometido, alguém disposto a arriscar, pronto para apostar tudo o que tinha, sem mais
segurança do que a certeza de saber que ela era a portadora de uma promessa. Pergunto a cada um de vocês:
vocês se vêem como portadores de uma promessa? Que promessa tenho em meu coração para levar adiante? Sem
dúvida, a missao de Maria seria difícil, mas os desafios que estavam por vir não eram motivo para dizer "não". As
coisas ficariam complicadas, é claro, mas não da mesma forma como acontece quando a covardia nos paralisa
porque as coisas não são claras ou seguras com antecedência ”(Vigília com os Jovens, Panamá, 26 de janeiro de
2019). Neste Dia Mundial de Oração pelas Vocações, vamos nos unir em oração e pedir ao Senhor que nos ajude
a descobrir seu plano de amor para nossas vidas, e nos dar a coragem de percorrer o caminho que, desde o início,
ele escolheu para cada um de nós.
Oremos: Maria Santíssima, como uma jovem que vive na obscuridade, você nutriu com carinho a Palavra de Deus
que se fez carne. Por favor proteja e acompanhe todos os rapazes e moças, especialmente de nossa paróquia, que
são chamados a uma vocação ao sacerdócio ou à vida religiosa. Amém.
Você está convidado a ir às ordenações sacerdotais dos Diáconos Anthony Astrab, Ralph D'Elia e Joshua Hare.
Depois de anos de preparação e estudo em oração, eles serão ordenados através da invocação do Espírito Santo,
da unção com o Crisma Sagrado e da imposição de mãos neste sábado, 18 de maio, na Catedral de São Judas, em
São Petersburgo. Também será transmitido ao vivo (dosp.org).
Por último, mas não menos importante, no dia 18 de maio, teremos uma festa de
despedida para Ir. Theresa Betz, SND, após a Missa das 17:30. Por favor, venha e
compartilhe sua apreciação pelo presente de sua maternidade espiritual à nossa
paróquia por muitos anos.
Que Nossa Senhora de Fátima rogue por todos nós!

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

Respeite a Vida:
Baby Bottle
Boomerang
Em apoio a Foundations of Life, o
Respect Life Ministry estará no Narthex
neste fim de semana coletando as
mamadeiras cheias com doações antes e
depois de todas as missas. Se você
esqueceu de trazer sua garrafa de doação
hoje, por favor, traga-a para o escritório
da paróquia durante a semana de 13 de
maio entre as 8:00 e as 16:00. Todos os
rendimentos vão para Fundações da Vida
– Centros de Gestação de Caridade
Católica (foundationsoflife.org) para
apoiar mulheres e homens que enfrentam
gravidezes não planejadas para escolher a
vida para sua criança e fornecer
assistência e auxílio para planejar o
futuro.
Para mais informações, envie um email
para: respectlife@stpaulchurch.com

Adoração Eucarística
De segunda a quinta
8:00 às 20:30
Sexta-feira 8:00 a
Sábado 8h30 Missa

NOSSA SENHORA
DA BOA SAÚDE
NOVENA E MISSA

Oração matinal
Segunda a sexta-feira às 7:10
Sábado 8:10

Sexta-feira, 17 de maio
19:00 Novena
19h30m Missa

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

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 bem-vindo 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, será
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!

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.

MISSA EM ESPANHOL DA 4ª
SEXTA-FEIRA
Sexta-feira, 24 de maio
19:00 Terço
19h30 missa
Recepção no Parish Center

Dia Mundial da Oração para Vocações
Hoje a Igreja em todo o mundo ora por vocações. Você fará um esforço especial
para pedir ao Senhor mais vocações para o sacerdócio e para a vida religiosa?
•
•
•
•

Ore pelos sacerdotes que ministraram a você durante toda a sua vida, vivos
e mortos.
Mantenha nossos párocos em suas orações durante a semana.
Incentive seus filhos, netos ou outros jovens a considerarem uma vocação
de sacerdote ou irmão ou irmã religiosa.
Ore um rosário para que mais jovens homens e mulheres em nossa diocese
respondam ao chamado de Deus.

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-francisministry@stpaulchurch.com

CONFIRMAÇÃO
Você está convidado a se juntar a nós para a missa na quarta-feira, 29 de maio
de 2019, às 19:00 h, enquanto oramos por um derramamento do Espírito
Santo sobre 80 candidatos à Confirmação. Nossos jovens e adultos aceitaram o
chamado do Senhor para servir como discípulos e se tornar completamente
iniciados na Fé Católica. Por favor, venha enquanto o bispo Gregory Parkes
invoca o Espírito Santo e confirma-os em nossa fé!
Em preparação para a Confirmação na quarta-feira, 29 de maio, por favor, ore
a Novena para o Confirmandi a partir de 20 de maio. O padre Bill terá uma
Novena especial em sua página no Facebook, a partir de 20 de maio, para que
você seja encorajado a rezar. A Missa de Confirmação será realizada no dia 29
de maio às 19:00 h, com o Bispo Gregory Parkes presidindo (Nota: Por favor
veja a página 7 para propaganda). Você também pode escolher dizer a oração
do Espírito Santo abaixo para o nosso Confirmandi:

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

“Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis e acendei neles o fogo do
Vosso amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra.
Ó, Deus, que pela luz do Espírito Santo instruístes os corações dos Vossos fiéis,
concedei que pelo mesmo Espírito Santo, possamos ser verdadeiramente sábios e
sempre desfrutar de Suas consolações, por Cristo Nosso Senhor, Amém. ”
O Apelo Pastoral Anual de 2019 continua avançando em nossa paróquia. 665
famílias responderam generosamente com US $387.119 em promessas e
presentes para nossa meta de US $452.049. Se você ainda não ingressou,
queremos sua participação e precisamos do seu apoio. Por favor, ore e
responda com um presente que inspira aqueles que buscam o amor e a
misericórdia de Cristo! Permaneça firme na fé ... SEJA CORAJOSO!

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".

Destaques da Formação de Fé –
Mês 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.

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

Ministérios Litúrgicos
Por favor, nos comunique se você estiver interessado em
voluntariado das seguintes formas: Servidores do Altar,
Artes & Ambiente, Ministros Eucarísticos da Sagrada
Comunhão, Planejamento Funeral, Hospitalidade, Leitores
e Sacristãos. Por favor, entre em contato com Elizabeth
Hays pelo e-mail: ehays@stpaulchurch.com ou ligue para

Nuestro Fiat (manto de Maria)

Celebração de aniversário
Quarta-feira, 22 de maio
19:00 Terço † 19h30 missa
Recepção no Family Center após a missa
Você está convidado a se juntar ao “Nuestro Fiat”
para sua Missa anual. Nuestro Fiat é um ministério
incrível que ajuda as pessoas a desenvolver um
relacionamento mais próximo, tendo como
modelando o “sim” de Maria para Deus através da
oração e da ação.

Oh vinde adorá-lo! Todos os dias da semana, você é
convidado a se juntar a nós para a adoração eucarística,
começando após a missa das 7h30 e terminando com as
completas solenes começando às 20h30. Às sextas-feiras,
o Santíssimo Sacramento é exposto até a missa de sábado
às 8h30. Venha para o nosso Monte Tabor e aproveite o
tempo de qualidade com o nosso Senhor!
Deixando um legado: Deixar um legado incluindo a
Igreja Católica de São Paulo em sua vontade é muito
apreciado. Pode haver muitas vantagens em deixar um
presente dessa maneira. Nomear nossa paróquia como
uma entidade em seu testamento, vontade, ou como
beneficiário em uma apólice de seguro de vida é uma
maneira de qualquer paroquiano abençoar as gerações
futuras por meio de um legado presente e apoiar o
ministério da igreja. Para informações adicionais, por
favor, ligue para Michael Maloney (813) 961-3023 ou por
e-mail para: mmaloney@stpaulchurch.com.

Missa Pan-Africana

Sexta-feira, 31 de maio, 19h30 h
Junte-se a nós nessa celebração especial para dar graças
por todas as bênçãos que recebemos! Nossa miss africana
promete música incrível, cantoria e uma viva celebração
da nossa fé. Recepção no Parish Center após a missa.
Santos de Deus: Entre 13 de maio e 17 de outubro,
nosso Senhor apareceu a três crianças portuguesas perto
de Fátima, em Portugal. Maria pediu a Francisco, Jacinta
e Lúcia para rezar. Ore o rosário pela paz mundial, pelos
pecadores e pela conversão da Rússia. Foram-lhes
confiados também três “segredos” que pertenciam à
devoção ao Imaculado Coração de Maria, uma visão do
inferno e uma tentativa de assassinato contra o Santo
Padre. O nosso Santo Padre Francisco confiou o seu
ministério petrino a Nossa Senhora de Fátima. Esta
segunda-feira é seu dia de festa. Rezemos:
“Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Santíssimo
Rosário, Vós tivestes o prazer de aparecer aos filhos de Fátima
e revelar uma mensagem gloriosa. Nós te imploramos, inspire
em nossos corações um fervoroso amor pela recitação do Rosário.
Meditando sobre os mistérios da redenção que são lembrados
nele podemos obter as graças e virtudes que pedimos, através dos
méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Amém."

