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Décimo Domingo do Tempo Comum                                                         10 de Junho de 2018 

M 
eus amigos,  
 

 

Recentemente, levei nosso grupo de funcionários da paróquia para ver o documentário “Papa Francisco: Um Homem de Sua 
Palavra”. É um excelente filme que eu recomendo. As questões apresentadas no filme abrangem uma variedade de temas ... 
a opção preferencial pelos pobres, a dignidade inata da pessoa humana, a dignidade das mulheres, a liberdade de religião, os 
direitos humanos básicos, o ecumenismo, o cuidado com o meio ambiente e questões como abuso de crianças pelo clero, 
tratamento de migrantes e tráfico de mulheres. Para muitos de nós, os ensinamentos apresentados pelo Papa Francisco 
parecem novos e talvez um pouco radicais. O fato é que eles estão bem enraizados no que pode muito bem ser o maior 
segredo do nosso tempo ... a rica doutrina da justiça social da Igreja Católica. 
 

Embora a articulação que nosso Santo Padre faz desses assuntos seja distintamente dele, as doutrinas que ele apresenta são 
evidentes nos ensinamentos de seus predecessores por mais de 125 anos ... Papa Bento XVI, São João Paulo II, Beato Paulo 
VI, São João XXIII ... chegando até o Papa Leão XIII e sua encíclica Rerum Novarum, de 1891. Para ser honesto, o ensino 
de justiça social da nossa igreja está enraizado no próprio Cristo e até mesmo em Gênesis. Cada pessoa é criada à imagem e 
semelhança de Deus. Como tal, temos uma dignidade inata e inalienável com os direitos humanos básicos, o mais 
fundamental de todos é o direito à vida e à liberdade religiosa. 
 

É claro que, pessoas de boa vontade, podem e discordam frequentemente sobre como nossos direitos e liberdades básicos 
são expressados e equilibrados para o bem comum de todas as pessoas. A capacidade de entrar em discussão civil e 
ponderada é uma ferramenta essencial se quisermos verdadeiramente identificar e abordar as complexas preocupações e 
desafios de nossa época. Isso só é possível se formos humildes o suficiente para reconhecer que nosso conhecimento e 
experiência são finitos e que somente trabalhando com outros com diferentes pontos de vista podemos começar a abordar a 
complexidade das questões que nos confrontam. Acima de tudo, como cristãos, nunca devemos perder de vista o fato de que 
somos todos filhos de Deus e somos chamados a amar o próximo como Deus nos ama. 
 

Uma das coisas que mais amo em nossa paróquia maravilhosa é que, embora tenhamos perspectivas muito diferentes, 
estamos unidos em nossa fé e em nosso amor e preocupação por aqueles que precisam. Para mim, St. Paul é um sinal de 
grande esperança! 
 

Em outra nota, na quinta-feira, 21 de junho, às 7pm no Parish Center, estarei oferecendo uma noite de cinema grátis. A noite 
começará com uma breve apresentação sobre a nossa peregrinação da Divina Misericórdia à Lituânia e à Polônia. Depois, 
apresentaremos um filme especial sobre a Divina Misericórdia que nos foi presenteado por um capelão militar que nos 
ajudou na Lituânia. Por favor venha e traga um amigo! (Haverá refrescos gratuitos!) 
 

Por último, mas não menos importante, por favor, junte-se a mim em oração pelos homens que estão em retiro neste fim de 
semana e pelas mulheres que irão fazer o retiro no final deste mês. Que eles sintam o abraço de “bem-vindo” de nosso Deus 
e estejam abertos a todas as graças e bênçãos que Ele queira derramar sobre eles! 
 

Crescendo juntos em Cristo! 
 

 

 

 

 

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 

 

Orações para nossos homens que estão participando no  

Retiro do WELCOME. 

 

Tríduo de Santo Antônio 

Dias 13, 14 e 15 de junho das 7-8pm na Sala 

de Orações (Prayer Room) 

  

Festa Junina 

Sábado dia 16 de junho das 6:30pm - 

10:30pm 

  

Por favor tomem nota que a missa das 

7:30pm será transferida para às 5pm o 

Escritório Paroquial (Parish Center) 

somente neste final de semana devido a 

nossa Festa Junina. 

Dedicação do Oratório de Nossa Senhora 

Aparecida  

Será neste dia às 6pm. Por favor juntem-se a nós! 
 

Nossa Senhora da Boa Saúde 

Novena e Missa 
(Toda a Terceira Sexta-feira de cada mês) 

 Sexta-feira, 15 de junho de 2018 

7pm Novena - 7:30pm Santa Missa 

 

Parabéns a Diocese de St. Petersburg pelo seu Aniversário de 50Parabéns a Diocese de St. Petersburg pelo seu Aniversário de 50Parabéns a Diocese de St. Petersburg pelo seu Aniversário de 50Parabéns a Diocese de St. Petersburg pelo seu Aniversário de 50        

anos servindo o Povo de Deus. anos servindo o Povo de Deus. anos servindo o Povo de Deus. anos servindo o Povo de Deus.     
A Comunidade de fiéis da Igreja Católica St. Paul se rejubila e 

celebra o Jubileu de Ouro da nossa Diocese! 

Montando a Cúpula  
Sexta-feira e Sábado,  

dias 20 e 21 de Julho 

 

Retiro de Jovens Adultos  
com idades entre 18 e 25 anos 

Cartões da Novena do Dia dos Pais 

 

Cartões da Novena do Dia dos Pais 
estão disponíveis no Narthex para 
nos ajudar a orarmos pelos pais 
vivos ou falecidos. 

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 

Congratulações Padre Rajeev Philip! 

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  
Linda Demer (fim de semana das 
mulheres) ljdemer@gmail.com 



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! 

Eventos de Verão do 

Ministério dos Jovens!  
⇒ Quinta-feira, 6/14 das 3 – 6pm no Al 

Lopez Park – Nos encontre no Cordelia 
Hunt Center 

  

⇒ Quinta-feira, 6/21 das 6 – 9pm no AMC da Veterans  - Nos 
encontre em frente a entrada   

  

RSVP com SWatkins@StPaulChurch.com 

Adoração Eucarís�ca 

Lembrete! Nossos padres maravilhosos gostariam de 
continuar oferecendo confissões das 11:30am ao meio-dia, 
de segunda a sexta-feira, e aos sábados às 10am e 4pm. 
Além disso, eles gostariam de continuar a oferecer a 
adoração eucarística quarta e quinta-feira das 8am às 9pm 
e sexta-feira das 8am às 8am de sábado. Testemunhamos 
muitas graças e bênçãos através do sacramento da 
reconciliação e da Adoração Eucarística. Por favor, 
certifique-se de espalhar as boas novas e torná-la uma 
prática regular de vir. Estamos especialmente preocupados 
que haja pelo menos duas pessoas na igreja para cada hora 
de adoração eucarística. Por favor, certifique-se de se 
inscrever por uma hora no cartaz no narthex. Obrigado e 
que Deus te abençoe! 

Planejando uma viagem para a Costa Rica? Nossa imagem 
da Nossa Senhora dos Anjos foi recentemente vandalizada. Se 
você estiver indo para o Santuário da Nossa Senhora dos Anjos 
em Cartagena, ficaríamos muito gratos se você nos trouxesse de 
lá uma imagem em tamanho natural de nossa Mãe Santíssima. 
Por favor, qualquer dúvida fale com o Pe. Bill. Obrigado!  

Noite de Cinema com o Pe. Bill  

Quinta-feira - dia 

21 de junho  

7pm 

Parish Center   

Curso Felipe é um curso da Koinonia Juan 
Bautista, que oferece uma experiência para conhecer Jesus 
não como uma informação recebida, mas como uma pessoa 
que está viva hoje, e quer transformar seu coração para dar-
lhe uma nova vida. Este curso é para TODOS! 
Participe e reze! Deus fará algo novo em sua vida! 
 

30 de junho a 1 de julho 

9am 

Parish Center 

Registre-se www.StPaulChurch.com/CursoFelipe 

Marquem a Data 
Missa Especial em apoio 

aos que sofrem com a 

perda de seu 

Amado Bichinho de 

Estimação 

  

Sexta-feira, dia 27 de 

julho 

às 7:30pm 



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 


