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Sétimo Domingo de Páscoa                                    Domingo, 2 de Junho de 2019                                                                                                                              

Meus amigos, 
 

Hoje celebramos a Ascensão “quinta-feira”. Por que muitas das dioceses do mundo transferiram essa festa para o domingo? 
Porque, para muitas pessoas, não é possível ir à missa numa quinta-feira e queriam que todos experimentassem esse importante 
mistério da fé. Quarenta dias depois da ressurreição no domingo de Páscoa, Cristo subiu ao céu para abrir as portas do paraíso 
para todos nós e enviar o Seu Espírito para permanecer conosco para sempre no Domingo de Pentecostes! Os nove dias de oração 
entre a Quinta da Ascensão e o Domingo de Pentecostes é a primeira novena e uma que todos deveríamos fazer todos os anos. 
Ore por um novo Pentecostes para nós mesmos, nossas famílias, nossa paróquia, nossa Igreja e nosso mundo! Que todos sejamos 
renovados no dom do Espírito Santo! Rezemos: 
 

Vem Espírito Santo, enche os corações de seus fiéis e acende neles o fogo do seu amor. Envie seu Espírito e 
eles serão criados. E você renovará a face da terra. 
Ó, Deus, que pela luz do Espírito Santo, instruiu os corações dos fiéis, concede que pelo mesmo Espírito 
Santo nós possamos  ser verdadeiramente sábios e sempre desfrutar das Suas consolações, Através de Cristo 
Nosso Senhor, Amém. 

 

Na semana passada, recebi os resultados da Avaliação Anual da Educação Religiosa de Crianças / Jovens (ACRE). Esta avaliação é 
uma ferramenta importante para nos ajudar a fornecer a mais alta qualidade de formação de fé para nossas crianças e jovens. É dado 
aos nossos alunos do 5º, 8º e 11º anos. Nossa 8ª série foi nosso grande sucesso. Embora tenham tido um desempenho inferior em 
todas as áreas no ano passado, este ano eles superaram as médias da paróquia nacional em todas 10 disciplinas! A melhoria 
dramática é um testemunho dos esforços conjuntos de nossa equipe e catequistas da Formação da Fé. A segunda parte dessa  
ferramenta diz respeito a como eles vivem sua fé. Infelizmente, um grande número ainda não lê a Bíblia, nāo sente-se à vontade 
falando sobre a fé com seus amigos ou até mesmo falando sobre atos morais. Infelizmente, a fé é um assunto tabu para muitos deles 
 

Nossos alunos da 5ª série pontuaram melhor do que a média da paróquia nacional em 7 das 10 disciplinas. Este é um declínio da 
avaliação do ano passado e precisaremos redobrar nossos esforços. Nosso objetivo é pontuar melhor que os estudantes que 
frequentam escolas católicas! Por que nossos alunos de escolas públicas deveriam estar em desvantagem? Eles lutam com os 
mesmos problemas que os alunos da 8º serie. Fiquei surpreso como poucos relatam que sua família reza juntos em casa. Para 
ambas as séries, a maioria dos entrevistados nunca pensou em servir a Deus como sacerdote ou religioso. Este ano, nenhum de 
nossos alunos do 11º ano foi avaliado. 
 

O que tudo isso significa? Nossos filhos são nossa prioridade. Eles são presentes de Deus, confiados a nós por um tempo, para 
que possamos ajudá-los a desenvolver todo o seu potencial ... espiritual, intelectual, moral e fisicamente. Claramente, temos mais 
trabalho a fazer e, juntos, podemos fazê-lo! Por favor, considere, em espírito de oração, o voluntariado para ajudar com nossos 
programas de Formação de Fé e de Pastoral Juvenil no próximo ano. 
 

Em outra nota, gostaria de agradecer a todos que participaram da Petiçāo Pastoral Anual deste ano. Como você sabe, nossa meta é 
de US $ 452.000. Até o momento, temos mais de US $ 400.000 em contribuiçāo! Louvado seja  Deus! Esse dinheiro é usado para 
fornecer  serviços  vitais  para  muitos.  Nossa  diocese  usa  esse  dinheiro  para  fornecer  moradia  para  os  pobres  e  idosos, 
aconselhamento, serviços de imigração e refugiados, educação e formação de seminaristas e ajuda a mulheres com gravidez 
inesperada ou difícil. Como paróquia, ajuda-nos a oferecer a melhor educação aos inscritos em nossa pré-escola, programas de 
formação de fé e pastoral juvenil. Se você ainda não fez sua contribuiçāo, faça isso! Eu adoraria ver todas as famílias em nossa 
paróquia comprometidos. Muito Obrigado! 
 

Finalmente, o clero e a equipe de St. Paul frequentemente se reúnem com pessoas que precisam de aconselhamento ou cuidados 
de saúde mental. Se você é um profissional de saúde mental, por favor me avise. Eu gostaria de marcar uma reunião com o clero e 
a equipe e criar uma lista de profissionais da paróquia que podemos usar ao fazer referências. Muito obrigada! 
 

Vivendo corajosamente nossa fé! 
 
 
 

Pe. Bill Swengros 
 
P. S. Não se esqueça de usar seu Pentecoste Vermelho no próximo final de semana! 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

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 

 Missa da primeira sexta-feira 
em honra do Santo Menino 

Santo Niño 
Sexta-feira, 7 de Junho 

19:30 

USE VERMELHO PARA O 
PENTECOSTES! 

DOMINGO, 9 DE JUNHO 

Grupo de Jovens da St Paul  
à celebrar Pentecostes! 

  
O Grupo de Jovens da ST Paul  vai sediar uma noite 
divertida que inclui comida, amizade e diversão! 
 
Junte-se a nós no Centro da Família das 18h30 às 20h30 no 
domingo, 9 de junho. Todos vocês da oitava série ... lembre
-se que agora você está oficialmente no nono ano e pode 
fazer parte da nossa Família de Jovens do St. Paul! Venha 
participar  neste verão!  

Dia dos Pais 
Buque Espiritual 

Por favor, certifique-se de pegar um cartão da Novena do 
Dia dos  Pais  disponível  agora  no  Narthex.  Por  favor, 
devolva-o para a caixa fornecida para que possamos lembrar 
de seu pai em cada missa durante o mês de junho. 

Saindo de férias? Já viajou para uma nova cidade e se 
perguntou onde fica a igreja mais próxima e quando é a 
missa?  O  “Mass  Times  Trust”  (“  Horário  de  Missas 
Confiável”)  fornece informações  sobre locais  de igrejas 
próximas  e  tempos  de  missas,  adoração,  confissão  e 
devoções. As línguas dos serviços e acessibilidade para 
cadeiras de rodas também estão incluídas. Este serviço é 
gratuito e está  disponível 24 horas  por  dia;  clique em 
www.masstimes.org (Não se esqueça de nos trazer de volta 
um boletim! Nós amamos verificar o que outras paróquias 
estão fazendo!). 

Oração de Férias: Pai amoroso, durante este tempo de 
descanso e relaxamento, por favor, conserte em mim o que 
quer que esteja cansado ou quebrado, e reviva meu espírito 
caído. Deixe que essas férias sejam um tempo agradável de 
recordação  e  rejuvenescimento,  de  autoconsciência  mais 
profunda  e  de  plena  doação.  Que  seja  uma  ocasião  de 
reenergizaçāo  e  revigoramento  -  um tempo  para  recuperar 
minha amizade com Jesus Cristo, que é nosso Senhor agora e 
para sempre. Amém. 

Fique conectado neste 
verão! 

Junte-se à página do 
Facebook da nossa 

paróquia em: 

 www.facebook.com/
stpaultpa 

http://www.facebook.com/stpaultpa
http://www.facebook.com/stpaultpa


 

FESTA 
JUNINA 

 

Junte-se a nós para esta celebração tradicional 
brasileira com comida, música, jogos e dança! 

 

SÁBADO, 15 DE JUNHO 
MISSA ÀS 17:00 h 

 

6ª FESTA JUNINA ANUAL 
18:30 - 22:30 

 

ST. PAUL PARISH CENTER 

TRÍDUO DA FESTA! 
12 a 14 de junho 

19h30 H 
Santuário SANTO NIÑO  

 

Local em caso de chuva: Prayer Room 
 

Junte-se a nós para três dias de oração lembrando 
nossos santos de junho! 

St. Paul Catholic Church  

Vivo e Ativo no Corpo de Cristo 
Retiro de Jovens Adultos 

Abaixo de 28 anos de idade 
Sexta-feira, 19 de julho, 16 h 

Sábado, 20 de julho, 20 h 
U$ 50.00 

St Paul Catholic Church, Tampa  
12.708 N Dale Mabry Hwy, Tampa, Fl 33.618 
Para dúvidas contate Merimee@verizon.net 

 

www.stpaulchurch.com/aliveandactive 

Cristo cura-nos! Neste sábado, 
durante  a  missa  das   8:30, 
ofereceremos  o  Sacramento  da 
Unção dos Enfermos. Este belo 
sacramento é para todos aqueles 
que são avançados em idade, bem 
como aqueles que sofrem de uma 
doença  séria  (grave)  .É 
recomendado para todos aqueles 
que estão programados para serem 
internados em um hospital  para 
cirurgia no final  deste mês para 
serem ungidos.  Este Sacramento 
pode ser recebido quantas vezes 
forem  necessárias.  Venha  e 
experimente o toque de cura do 
Médico Divino! 

Respeite a vida: O 
Boomerang da 

mamadeira 
foi um enorme 

sucesso! 
  
 
 

Muito obrigado e bênçãos a todos 
os paroquianos que participaram 
do  evento  da  mamadeira  do 
Ministério  Respeito  à  Vida,  no 
mês  passado.  Mais  de  $  8,340 
foram arrecadados e ainda estamos 
contando! 
 
Este evento arrecada fundos para 
as Fundações de Vida ,para apoiar 
as  famílias  que  passam  por 
gravidezes  não  planejadas  ou 
difíceis  e  muito  mais.  Conheça 
todos  os  seus  serviços  em: 
https://foundationsoflife.org/ 
 
Se você ainda tiver sua mamadeira 
em casa, pode levá-la ao escritório 
da  igreja  ou  entregá-la  a  um 
porteiro na missa. 
 
Quer se juntar ao Ministério do 
Respeito à Vida? Entre em contato 
com  Carol  em 
respectlife@stpaulchurch.com 



"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". 

NOSSA SENHORA 

DA BOA SAÚDE 

NOVENA E MISSA 
 

Sexta-feira, 17 de junho 

19:00 Novena 

19h30m Missa 

Corajosamente Vivendo o Evangelho do Plano de Ação da Paróquia de St .Paul 
 
O Bispo Gregory Parkes pediu a todas as paróquias que desenvolvessem estratégias para melhorar três áreas que são 
importantes para o crescimento e a evangelização: Ministério da Família, Pastoral Juvenil e Discipulado Missionário. Ele 
também pediu aos paroquianos para colaborar com as paróquias vizinhas para criar uma "Iniciativa de Impacto Católico" 
que atenda a uma necessidade da comunidade. Com espírito de responsabilidade e comunicação aberta, temos o prazer de 
compartilhar com você a parte1 de nossos planos no boletim desta semana. 
 
Obrigado a todos os funcionários da paróquia e voluntários que contribuíram para este esforço incrível! 
 

Ministério da Família 
Responsável às Diversas Necessidades das Famílias 

· Criar um Ministério de Recursos para Conselheiros Familiares que servirá à nossa comunidade até janeiro de 2020. Embora 
tenhamos um psicólogo que pratique em equipe que atenda a algumas dessas necessidades, muito mais é necessário para 
ajudar o grande número de paroquianos que precisam de serviços de aconselhamento. 
· Implementar um novo Ministério da Misericórdia para famílias jovens para reunir e servir nossa comunidade por meio de 
instituições de caridade locais até outubro de 2019. 
 

Ministério da Juventude  
Aprimora ou Estabelece o Ministério da Juventude 

· Aumentar em 100% o número de paroquianos com idade entre 15 e 30 anos no ministério ativo até 1º de julho de 2020. 
· Participar da Iniciativa de Esportes para Jovens Católicos da “North Central Deanery,”(“Diocese do Centro Norte”) até 
julho de 2020. Isso inclui a construção de um novo campo esportivo. 
 

 Fique ligado na parte II semana que vem… 

Nāo está bem? Se você, um membro da sua família ou um 

amigo  estiver  doente  e  não  puder  comparecer  à  missa 

semanal, informe-nos ligando para Barbara no escritório da 

paróquia.  Nenhum  católico  deve  ser  privado  da 

oportunidade de recepção freqüente da Comunhão. Além 

disso, se você tiver uma cirurgia futura, receba o Sacramento 

da Unção dos Doentes antes da admissão. Devido às leis do 

HIPPA, é imperativo que você informe ao hospital que você 

gostaria de uma visita de um padre católico. Além disso, 

ligue  para  o  escritório  da  paróquia  para  nos  informar 

também. Obrigado e saiba que você está em nossas orações! 

SALVANDO VIDAS E TERMINANDO COM O 
ABORTO ATRAVÉS DA FORÇA DO AMOR! 

 

Para mais informações: 
sidewalkadvocates.org 

bethany@sidewalkadvocates.org 
 

Ajude māes que pensam no aborto a terem real aju-
da e esperança. 

 

DOE HOJE: 
sidewalkadvocates.org/donate 

 

Obrigada pelo seu suporte em salvar vidas! 

Fazendo Lares do Ministério da Esperança 
Nosso ministério terá alguém no Centro Paroquial para 

aceitar doações toda sexta-feira neste verão das 10h às 12h. 

Continuamos a aceitar itens novos ou ligeiramente usados. 

Estamos na necessidade de toalhas, lençóis e edredons (por 

favor rotular por tamanho “twin”,”full” ou “queen”), 

cortinas de banheiro e tapetes de banho. 

http://sidewalkadvocates.org
mailto:bethany@sidewalkadvocates.org
http://sidewalkadvocates.org/donate

