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Domingo de Pentecostes                                                      20 de Maio de 2018 

 

M 
eus amigos,  
 
Neste fim de semana de Pentecostes celebramos o aniversário da Igreja e, de uma maneira especial, elevamos todos os 

nossos jovens que serão confirmados pelo Bispo Parkes na próxima quarta-feira, dia 30 de maio, às 7pm. Por favor, certifique-se 
de marcar seus calendários e venham. Seria maravilhoso ver uma igreja lotada em apoio aos nossos Crismandos e ao nosso bispo! 
Neste fim de semana do Memorial Day também rezemos de modo especial pelas almas de todos aqueles que morreram a serviço 
de nosso país. Que nós lembremos sempre do sacrifício que fizeram para que possamos viver em liberdade neste lindo país. 
 
Nesta semana também recebemos os resultados da ferramenta ACRE (Avaliação da Educação Infantil/Juventude). Nós 
administramos este instrumento todos os anos nos nossos alunos da 5ª, 8ª e 11ª séries, a fim de verificar como compartilharmos 
melhor nossa fé católica com eles. A primeira parte mede o conhecimento deles da fé, enquanto a segunda parte ajuda a 
determinar como eles vivem a fé. 
 
Nossos alunos da 5ª série continuam se destacando em todos os domínios. De fato, na área da formação moral, superaram a 
média nacional de crianças matriculadas em escolas católicas! No que diz respeito à sua experiência vivida, eles parecem ter um 
relacionamento saudável com Deus, no entanto, apenas um terço lê a Bíblia e 37% já pensou em uma vocação religiosa. Apenas 
40% falam sobre Deus com seus amigos. Esperemos que seus pais e avós continuem a incentivá-los nessas áreas. 
 
Nossos alunos da 8ª série melhoraram significativamente desde o ano passado, embora ainda estamos atrás das médias nacionais 
em quase todas as áreas. Dito isto, eles relatam um relacionamento saudável com Deus. Apenas 20% lêem a Bíblia, 29% pensam 
em vocação religiosa e 31% acham que não há problema em um casal viver junto antes do casamento. Apenas 50% relatam que 
rezam juntos como uma família. Claramente, devemos nos esforçar mais para compartilhar nossa fé com nossos filhos! 
 
A 11ª série é mais difícil de avaliar, uma vez que a maioria não frequenta regularmente as reuniões noturnas do LIFE. Dito isto, o 
instrumento confirma que ainda temos muito para fazer para que nossos jovens desenvolvam um relacionamento maduro com 
Cristo e Sua Igreja. 
 
Minha conclusão? Temos um time ótimo de formação da fé e catequistas maravilhosos. Nossos pais estão mais envolvidos do 
que nunca. Apesar dos efeitos de uma cultura cada vez mais secular, nossos jovens estão desenvolvendo um relacionamento 
pessoal e significativo com o Senhor e Sua Igreja. Enquanto nosso Conselho Pastoral e nosso equipe funcionários revisarão 
nosso plano pastoral, a formação da fé de nossos jovens continua sendo uma das nossas maiores prioridades. Por favor, 
mantenha nós e nossas famílias em suas orações! 
 
Por último, mas não menos importante, gostaria de confirmar que o Pe. Victor Bartolotta recebeu o status de aposentadoria do 
seu bispo em 1º de julho. Sentiremos muito a sua falta, mas desejamos o melhor para ele ao começar este novo capítulo da 
jornada da vida! Vamos realizar uma festa de despedida para o Pe. Vic na segunda-feira, 25 de junho às 7pm. Por favor, marque 
em seu calendário e traga um amigo! 
 
Tenho o prazer de anunciar que o Bispo Parkes nomeou o Pe. George Gyasi, da Diocese de Kumasi, Gana, como nosso vigário 
paroquial. Pe. George estudou Bioética em Roma e lecionou no seminário. Ele fala inglês, espanhol, italiano e sua língua nativa 
Asante. Ele começará seu ministério conosco em 1º de julho. Por favor, mantenha-o em suas orações! 
 
Que o Espírito Santo do Pentecostes preencha todos vocês com Sua paz e alegria! 
 
 

 

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 

representantes da comunidade. 
Por favor, entre em contato 

conosco.     

Brazilians@StPaulChurch.com 

 

Semana de junho 25-29 

Inscrições Abertas! www.thePSAsports.com 

WELCOME 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 

 
TEMPO DE HONRAR NOSSOS CATEQUISTAS! 

Catequistas e assistentes de catequistas, nós estamos planejando uma celebração 
maravilhosa para honrá-los e celebrar tudo o que vocês fazem por nós, será no dia 6 de 
Junho às 6:30pm no Bethany Center. Por favor confirmem sua presença com Carmen 
Cayon  por telefone 813-961-3023 ou por email ccayon@stpaulchurch.com 

 

Memorial Day 
Nós lembramos com gratidão todos os que serviram e morreram pelo nosso país e pela 
nossa liberdade. 
Que seu dia seja repleto com lembranças e paz! 
Por favor tome nota, que teremos uma Missa às 7:30am em respeito pelo Memorial Day. 
O escritório paroquial estará fechado. 
 

Dê o presente da Vida! 
Por favor tome nota que o One Blood’s Big Red Bus (Onibus vermelho da One 
Blood) estará aceitando suas doações no Domingo, dia 10 de junho, das 8am às 
2pm no Estacionamento da St. Paul. Obrigado pelo seu carinho! 
  

FÓRUM ABERTO DA PARÓQUIA ST. PAUL 
Quinta-feira, dia 7 de junho às 7pm     Parish Center 

 

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 

Vinde	Espírito	Santo,		
enchei	os	corações	dos	vossos	�iéis		

e	acendei	neles	o	fogo	do	Vosso	
Amor.		

Enviai	o	Vosso	Espírito	e	tudo	será	
criado		

e	renovareis	a	face	da	terra.	
	

Oremos:	Ó	Deus		
que	instruíste	os	corações	dos	

vossos	�iéis,	
com	a	luz	do	Espírito	Santo,		

fazei	que	apreciemos	retamente	
todas	as		

coisas	segundo	o	mesmo	Espírito		
e	gozemos	da	sua	consolação.		

Por	Cristo	Senhor	Nosso.		
Amém.	

PSA Todos os Esportes de Campo 
Agora  na St. Paul! 

Semana de junho 25-29 
 Das 9am ao meio-dia 

Grades PreK – 8th 
$90 crianças / Desconto para irmãos 

www.thePSAsports.com 

PSA Todos os Esportes de Campo 

Festa Junina 

Sábado,Sábado,Sábado,Sábado,    

    dia 16 de junhodia 16 de junhodia 16 de junhodia 16 de junho    

6:30pm às 10:30pm6:30pm às 10:30pm6:30pm às 10:30pm6:30pm às 10:30pm    

Family CenterFamily CenterFamily CenterFamily Center    



Cavaleiros de Columbus Conselho 11211 
Embaixadores da St. Paul 

Noite Anual Fraternal de 

Benefícios 
Quinta-feira, 24 de maio de 2018 

7:00pm - 9:00pm 
St. Paul Family Center 

                                 
Nossos Cavaleiros de Columbus, gostariam de extender 
um convite aberto para TODOS OS HOMENS da paróquia 
e suas esposas para se juntar a nós para este evento.   

  
Esta é uma ótima oportunidade para que os Cavaleiros 
revelem todos os benefícios atuais. E para aqueles que 

ainda não são Cavaleiros, esta é uma chance para 
aprender sobre os benefícios e recompensas de se 
tornar parte desta fratenidade especial de homens 

Católicos.    Refrescos serão servidos 

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 

 
 

 

 

Precisamos de Voluntários para 

nossa Escola Biblica de Férias! 
Por favor se inscreva no site 

www.StPaulChurch.com/vbs para voluntariar 

neste verão na semana de 18 a 22 de junho na 

Escola Bílbica de Férias. Obrigado por 

compartilhar seus dons! 

Missa da Crisma 
Você está convidado para se juntar a nós  
Quarta-feira, dia 30 de maio às 7pm  

 
Nosso Reverendíssimo Gregory Parkes, Bispo da 
Diocese de St. Petersburg invocará o Espírito 
Santo e crismará nossos 93 candidatos na nossa 
fé!     
 

Nossa juventude aceitou o chamamento de Deus 
para servir como Seus discípulos e serem 
iniciados completamente na Fé Católica. Nós 
pedimos o derramamento do Espírito Santo 
sobre eles! 

 

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.  

 
 

VOCÊ está sendo CHAMADO VOCÊ está sendo CHAMADO VOCÊ está sendo CHAMADO VOCÊ está sendo CHAMADO     

JunteJunteJunteJunte----se a EQUIPE do Ministério se a EQUIPE do Ministério se a EQUIPE do Ministério se a EQUIPE do Ministério 

da Juventude!da Juventude!da Juventude!da Juventude!    
 

Faça parte de nossa equipe que ministra para os alunos de High 
School, Middle School e Preparação para a Crisma. Nós 

precisamos de você! Deus está construindo o Seu Reino e quer 
que participemos da construção. Somos os membros da igreja, 
somos a bênção para os outros, somos o caminho que Deus 

provê, somos Seus discípulos e somos chamados. Sirva e 
descubra como, ao dar, recebemos muito mais! 

 
Precisamos de: professores, coordenadores de retiro, 

assistentes de tecnologia, líderes de atividades divertidas, 
coordenadores de eventos especiais e assistentes 

administrativos. Vamos nos preparar durante o verão e começar 
as aulas em agosto de 2018. 

 
Todos os adultos devem efetuar o treinamento de segurança e ter os 
antecedentes criminais checados para traabalhar com a juventude. 

 
Interessado em trabalhar com os estudantes do Middle 

School entre em contato: Ana Garcia   
813-264-3382 agarcia@stpaulchurch.com 

 Interessado em trabalhar com os estudantes do High School 
entre em contato:Stephen Watkins  

813-264-3382; swatkins@stpaulchurch.com 

Retiro de Cruzeiro para Mulheres 

Irmã Melannie Svodoba, a Irmã de Notre Dame, que é autora e dá 

palestras e retiros, conhecida nacionalmente, estará dando um 

Retiro de Cruzeiro para Mulheres, dias 7 a 12 de fevereiro no 

Royal Caribbean "Majesty of the Seas." O Cruzeiro sairá de Ft. 

Lauderdale e irá parar em dois locais no Mexico. Preços das 

cabines a partir de $339.  Folhetos à disposição no narthex ou com 

a Irmã Theresa.  Qualquer dúvida?  Ligue para a Ir. Theresa pelo 

telefone 216-469-9184.  



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 


