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Natividade de São João Batista                                                                              24 de Junho de 2018 

M 
eus amigos,  
 
Hoje, o Bispo Parkes gostaria de compartilhar com você a sua visão pastoral da nossa diocese. Eu apresentei no 
boletim da semana passada e hoje, tanto na Missa quanto aqui neste boletim, ele explicará mais. Ele tem esperança 

que seremos capazes de melhor atender às necessidades que estão sempre em mudança de nossos jovens, idosos e dos mais 
necessitados. Estou ansioso para ver como isso será implementado nos próximos anos, à medida que “vivemos corajosamente 
o Evangelho! ” 
 
Uma parte importante de viver o Evangelho é estar atento ao clamor dos pobres em nosso meio. No próximo final de semana, 
teremos a oportunidade de apoiar as caridades do nosso Santo Padre por meio do “Peter’s Pence”. Através dessa segunda 
coleta, nosso Santo Padre recebe os fundos necessários para apoiar a missão da Igreja em todo o mundo. Obrigado pela sua 
generosidade! 
 
Esta semana nossas crianças exploraram “O Mistério da Missa” durante nossa Escola Bíblica de Férias. Foi uma semana 
incrível cheia de risadas, brincadeiras e emoção, pois eles aprenderam mais sobre a Santa Missa. Por favor, junte-se a mim em 
agradecer a nossa maravilhosa equipe de funcionários e voluntários que fizeram da Escola Bíblica de Férias deste ano uma das 
melhores! 
 
Enquanto você lê isso, várias de nossas senhoras estão participando de um retiro paroquial do “Welcome”. Este retiro de fim 
de semana é verdadeiramente um encontro de boas-vindas com o Senhor. Não só mudará suas vidas, mas também será uma 
bênção para suas famílias e toda a nossa paróquia. Se você gostaria de ir ao nosso próximo retiro, entre em contato com Nancy 
no escritório paroquial. 
 
Na próxima semana, muitos dos nossos adolescentes viajarão para o condado de Pasco para participar do Projeto Bom 
Samaritano. Eles se reunirão com jovens de toda a nossa diocese para uma semana de projetos de serviço a instituições de 
caridade locais ... como casas para crianças com deficiências, abrigos para os desabrigados e bancos de alimentos para os 
pobres. Os dias (e noites!) Estão cheios de orações, companheirismo, projetos de serviço e muita diversão! Esperamos que 
mais adolescentes se juntem a nós no ano que vem! (Entre em contato com Stephen, nosso ministro da juventude, no 
escritório da paroquial para mais informações!) 
 
Também estamos patrocinando o Acampamento de Verão do Ministério de Esportes da PSA esta semana. Esta é uma 
maravilhosa oportunidade para nossos jovens saírem de casa, 
aprenderem novas habilidades e desenvolverem amizades duradouras. 
Se você quiser participar, ligue para o escritório paroquial na segunda-
feira pela manhã! 
 
Por último, mas não menos importante, esta semana nos despedimos do 
nosso bom amigo Pe. Victor Bartolotta enquanto ele começa sua 
merecida aposentadoria. Por favor, junte-se a mim na segunda-feira às 
6pm no Centro da Família, para agradecê-lo por seu serviço à nossa 
paróquia no ano passado. Ele foi verdadeiramente uma bênção para 
todos nós! 
 
Como sempre, Deus está fazendo coisas poderosas em nossa paróquia 
enquanto vivemos corajosamente o Evangelho! 

 
 
 
 

 

FORMED  Se inscrever é FÁCIL! 
Inscreva-se e desfrute filmes de 
graça, livros e muito mais!  
 
1. www.Stpaulchurch.formed.org  
2. Clique em Register (inscrever)  
3. Aproveite! 
 
Visite a Tecla Community (Comunidade) para 
sugestões de estudos, filmes, livros e muito 
mais!  Disponível também através de 
download pelo App da St. Paul Parish na Tecla 
Learn (Aprenda). 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Celebração da Aposentadoria e Festa de Despedida doCelebração da Aposentadoria e Festa de Despedida doCelebração da Aposentadoria e Festa de Despedida doCelebração da Aposentadoria e Festa de Despedida do    
Pe. Victor BartolottaPe. Victor BartolottaPe. Victor BartolottaPe. Victor Bartolotta    

Segunda-feira, 25 de junho, das 18:30pm às 8:30pm 
Family Center 

 
Você está disposto a compartilhar sua fé com alguém que está explorando a fé católica? Você está disposto a compartilhar sua fé com alguém que está explorando a fé católica? Você está disposto a compartilhar sua fé com alguém que está explorando a fé católica? 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 sua fé, amor e sua fé, amor e sua fé, amor e 
disposição para ajudar os outros é o que mais precisamosdisposição para ajudar os outros é o que mais precisamosdisposição para ajudar os outros é o que mais precisamosdisposição 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 
 
  

The Practice of the Presence of God The Practice of the Presence of God The Practice of the Presence of God The Practice of the Presence of God     
(A Pratica da Presença de Deus)(A Pratica da Presença de Deus)(A Pratica da Presença de Deus)(A Pratica da Presença de Deus)    

Estudo do Livro online com Pe. Bill Estudo do Livro online com Pe. Bill Estudo do Livro online com Pe. Bill Estudo do Livro online com Pe. Bill Começando em 1º de JulhoComeçando em 1º de JulhoComeçando em 1º de JulhoComeçando em 1º de Julho    
Você pode encontrar cópias de graça escritas ou áudio na internet.  Procure o livro no 

quiosque da Lighthouse no hall de entrada da igreja.    
 

RefresqueRefresqueRefresqueRefresque----se no Chili’s com Pe. Bill e Diácono Frank se no Chili’s com Pe. Bill e Diácono Frank se no Chili’s com Pe. Bill e Diácono Frank se no Chili’s com Pe. Bill e Diácono Frank     
 

Reunião dos Jovens Adultos  
Celebre o verão!   
*18-30+ anos de idade 

    
  

Nos encontraremos no 
Restaurante Chili’s 

Vizinho da Paróquia St Paul  
 

No domingo, 1º de julho de 2018No domingo, 1º de julho de 2018No domingo, 1º de julho de 2018No domingo, 1º de julho de 2018    
Depois da missa das 5:30pmDepois da missa das 5:30pmDepois da missa das 5:30pmDepois da missa das 5:30pm    

 Venha, celebre conosco a alegria da Eucaristia e divida conosco este momento 
depois da Missa.    

Montando a Cúpula  

Sexta-feira e Sábado,  

dias 20 e 21 de Julho 

 

Retiro de Jovens Adultos  

com idades entre 18 e 25 anos 

RSVP 

merimee@verizon.net 

Parabéns a todos que ajudaram a tornar a Festa Junina deste ano tão bonita.  

Ministério SOS Tráfico HumanoMinistério SOS Tráfico HumanoMinistério SOS Tráfico HumanoMinistério SOS Tráfico Humano    
Campanha de Arrecadação de Campanha de Arrecadação de Campanha de Arrecadação de Campanha de Arrecadação de 

Comida beneficiando Comida beneficiando Comida beneficiando Comida beneficiando     
The Safe HouseThe Safe HouseThe Safe HouseThe Safe House    

7 e 8 de julho7 e 8 de julho7 e 8 de julho7 e 8 de julho    
 

Aqui está uma lista de itens 
não perecíveis sugeridos: 
Carnes enlatadas, conservas 
de frutas e legumes, cereais, 

massas, arroz,  
sopas enlatadas, molho de 
espaguete, lanches, manteiga 
de amendoim e geléia. 
Obrigado pela sua 
generosidade! 

Faça novos amigos!Faça novos amigos!Faça novos amigos!Faça novos amigos!    



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 

 

BEM-VINDOS NOSSOS 
CATEQUISTAS 

  

QUARTA-FEIRA DIA 27 DE JUNHO 
DE 2018 

6:30PM- 8:30PM 

SALA H, ESCRITÓRIO 
PAROQUIAL 

 POR FAVOR JUNTEM-SE A NÓS 
PARA UMA NOITE MARAVILHOSA 
DE ORAÇÃO, COMPANHEIRISMO 
E PLANEJAMENTO ENQUANTO 
FALAREMOS SOBRE O NOSSO 

PRÓXIMO ANO! 

Construtores de Lares da Esperança Construtores de Lares da Esperança Construtores de Lares da Esperança Construtores de Lares da Esperança é é é é 
sempre grato pelas suas doações!sempre grato pelas suas doações!sempre grato pelas suas doações!sempre grato pelas suas doações!    

OPORTUNIDADE MARAVILHOSA!! 
CONSTRUTORES DE LARES DA ESPERANÇA RECEBEU DE 
DOAÇÃO UM HOLIDAY INN!! –ou pelo menos a mobília! 

  
O Holiday Inn Express da Veterans Expressway e o da Anderson 
Rd estão sob reforma total e nos ofereceram tudo um andar por 
vez!  NÓS PRECISAMOS DE AJUDA NO DIA 5 DE JULHO – 
QUINTA-FEIRA OU NA SEXTA-FEIRA DIA 6 DE JULHO 
por algumas horas para carregar a mobília do primeiro andar.primeiro andar.primeiro andar.primeiro andar.             
Nós precisamos de pessoas fortes, 5 ou mais, no hotel para 
carregar e de 5 ou mais para descarregar no depósito. Por favor 
voluntarie para ajudar ou teremos que deixar de lado esta grande 
oportunidade de ajudar muitas famílias que estão na nossa lista de 
espera. 
HORAS DE SERVIÇO DISPONÍVEIS!HORAS DE SERVIÇO DISPONÍVEIS!HORAS DE SERVIÇO DISPONÍVEIS!HORAS DE SERVIÇO DISPONÍVEIS!         
Entre em contato com Connie imediatamente para reservar sua 
vaga para ajudar 813-495-3355. 

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 

Noite de Cinema com o Pe. Bill  

Quinta-feira - dia 

19 de julho  

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 


