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Décimo Primeiro Domingo do Tempo Comum                                            17 de Junho de 2018 

M 
eus amigos,  
 

Há pouco mais de uma semana, ofereci uma sessão de perguntas e respostas para a paróquia. A noite começou 
com relatórios dos nossos Conselho Financeiro, Comitê de Construção, Conselho Consultivo Pré-Escolar, Equipe de 
Formação de Fé e Conselho Pastoral. Concluímos que Deus tem sido bom para a nossa paróquia. Em todos os aspectos, 
somos verdadeiramente abençoados! 
Eu também compartilhei um pouco sobre o nosso Plano Pastoral Diocesano intitulado “Corajosamente Vivendo o 
Evangelho”. Depois de meses de consulta e discernimento em oração, o Bispo Parkes articulou um “propósito sagrado”, a 
saber: 

“Nós, a Diocese Católica de St. Petersburg, somos uma alegre comunidade de  

discípulos proclamando a Boa Nova e convidando todas as pessoas  

a encontrar o amor e a misericórdia de Jesus Cristo.” 

 

Além disso, ele articulou nove metas: 
1. Cada reitoria (área da diocese) lançará uma Iniciativa de Impacto Católico que aborda um problema da comunidade local; 
2. A Diocese estabelecerá 8-10 novas instalações habitacionais de custos acessíveis; 
3. Cada paróquia estabelecerá ou aumentará as oportunidades do ministério de jovens; 
4. A Diocese contratará três diretores associados regionais do ministério de jovens; 
5. A Diocese estabelecerá uma nova escola primária católica; 
6. A Diocese aumentará a participação dos estudantes nos ministérios do campus universitário; 
7. A Diocese e as paróquias criarão um programa de estratégias eficazes de evangelização e de pastoral familiar, incluindo 
hospitalidade e competência intercultural; 
8. Cada paróquia formará paroquianos como discípulos missionários; 
9. Cada paróquia fortalecerá ou estabelecerá os ministérios da família para responder às diversas necessidades das famílias. 
É um plano pastoral ambicioso, mas que realmente responde às necessidades em mudança de nossa diocese. Em particular, 
há uma ênfase renovada no ministério para os nossos jovens, adolescentes e jovens adultos, apoio às famílias e ajuda para os 
idosos e outras pessoas que necessitam de habitação a preços acessíveis. Nas próximas semanas, ouviremos mais sobre esse 
plano e como podemos implementá-lo como uma família paroquial. Enquanto isso, por favor, mantenha esta importante 
iniciativa em suas orações: "Que todos nós corajosamente vivamos o Evangelho". 
Enquanto você estiver de joelhos, por favor, junte-se a mim em oração por nossos filhos e voluntários esta semana durante 
nossa Escola Bíblica de Férias. Que seja uma semana cheia de alegria e muito crescimento no Senhor! Além disso, por 
favor, venham nesta quinta-feira, 21 de junho, às 7pm, no Centro Paroquial, para uma apresentação especial sobre a nossa 
peregrinação à Divina Misericórdia da paróquia. Em seguida, apresentaremos um filme especial sobre a Divina Misericórdia 
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 pelas mulheres que estarão em retiro no 
próximo final de semana. Que elas sintam o abraço de “bem-vindo” de nosso Deus e estejam abertos a todas as graças e 
bênçãos que Ele quer derramar sobre elas! 
 

Que possamos viver corajosamente o Evangelho! 
 

 

 

 

Pe. Bill Swengros, Pároco 

 

PS.  Certifique-se de marcar seus calendários a festa de despedida em razão da aposentadoria do Pe. Victor às 6:30pm, 
segunda-feira, dia 25! Vamos dar a ele uma despedida que ele nunca esquecerá! 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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! 
 

Deo Gratias 
Parabéns a todos que ajudaram a tornar a Festa Junina deste ano tão bonita. Foi uma noite 
incrível de comida deliciosa, companheirismo delicioso e diversão maravilhosa para toda a 
família. Obrigado! Além disso, vamos orar por todos aqueles que se ofereceram para 
ajudar na Escola Bíblica de Férias desta semana. Que Deus abençoe a todos! 

 
Celebração da Aposentadoria e Festa de Despedida do 

Pe. Victor Bartolotta 
Segunda-feira, 25 de junho, das 18:30pm às 8:30pm 

Family Center 
 

Considere Ajudar as Pessoas Afetadas pela Erupção  
Vulcânica na Guatemala 

 Doe on-line: https://support.crs.org/donate/guatemala-volcano   
Orações ao povo da Guatemala. 

 
Você está disposto a compartilhar sua fé com alguém que está explorando a fé 
católica? Você gostaria de acompanhar uma pessoa à medida que ela busca conhecer 
Jesus e aprender sobre nossa comunidade de fé e a sabedoria de nossa Igreja? 
Se você respondeu sim a estas perguntas, você pode ser um patrocinador (padrinho ou 
madrinha) para um candidato no RCIA (Ritual Cristão de Iniciação de Adultos). Você não 
precisa ser um catequista ou ter uma licenciatura em teologia; sua fé, amor e disposição para 
ajudar os outros é o que mais precisamos. Você estará lá como acompanhante, como 
mentor, alguém em quem eles podem confiar e com quem podem conversar. 
Se você quiser se envolver ou precisa de mais informações, entre em contato com Maria Costa 

pelo telefone 813-961-3023 ext. 3305 ou 

MCosta@StPaulChurch.com 

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 

Dia dos Pais 

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. 

 

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 

Benção do Dia dos Pais 

Pai amado, Criador do céu e da terra, 

Fonte de todas as coisas boas, 

Abençoe nossos pais, vivos e falecidos. 

Que eles conheçam a nossa gratidão 

Pelas muitas formas com que eles nos 

revelam o seu amor e exemplo, o que 

significa serem fieis discípulos de Cristo. 

Olhe para eles e proteja-os em todos os 

momentos.  Nós vos pedimos através de 

vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo,  

quem vive e reina com o Senhor por todos 

os séculos dos séculos.  Amém. 



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

RSVP com SWatkins@StPaulChurch.com 

Workshop da Universidade  

da Paz da Paz da Paz da Paz Financeira  

Se você perdeu o nosso primeiro, você tem outra oportunidade no 
outono! 

Se você está lutando financeiramente ou se você quer planejar o 
futuro, este é o lugar para começar. 9 semanas que mudarão sua 

vida. Saia da dívida e fique fora dela. Não é divertido viver de 
salário em salário. Aproveite o seu dinheiro sem dever para outra 

pessoa. Economize para o futuro, seja proativo! Construa um 
fundo de emergência e invista com confiança. 

Crie um orçamento útil que funcione para você e seu cônjuge. 
Aprenda a planejar, economizar e crescer juntos. 

 
Sessões no Sábado de Manhã às 9am no Edifício São Miguel 

Arcanjo 

A partir de 8 de setembro de 2018 

 

Ótimo para casais !! A aula custa US $ 109 pela apostila e o 
acesso on-line por um ano. Não perca a oportunidade. 
Espaços são limitados. 
Para se inscrever, entre em contato com Maria no escritório 
da paróquia: 813-961-3023 ext. 3305 

Missa pelos 25 Anos de Sacerdócio do Padre Stephan 

Brown  E pela sua Nomeação a Pároco  
Igreja Católica St Joseph (727) 822-2153  

Quando: Sábado dia 23 de junho às 5pm (Missa) 
Onde: Igreja Católica St. Joseph  

2101 22nd Avenue South.  St. Petersburg, FL 33712 
  Jantar:  Igreja Católica Blessed Trinity - Hall às 7pm 

1600 54th Ave S, Saint Petersburg, FL 33712 
Ligue para a St. Joseph para adquirir seu ingresso para o jantar. 

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 


