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Décimo Quinto Domingo do Tempo Comum                                        15 de Julho de 2018 

M 
eus amigos,  
 

O evangelho de hoje é todo sobre discipulado. Jesus convocou os Doze e os enviou de dois em dois para 
proclamar a Boa Nova do amor e da misericórdia de Deus para todos. Pediu-lhes que trouxessem o mínimo possível, 
dependendo da graça de Deus e da generosidade daqueles que encontrassem ao longo do caminho. 
 

Da mesma forma, o Senhor está nos chamando hoje, chamando-nos a ir e compartilharmos Sua paz e alegria com todos 
aqueles que encontramos. Isso é chamado de discipulado. Como cristãos batizados, temos o direito de proclamar o 
Evangelho. Em virtude de nossa confirmação, é nosso dever e obrigação. 
 

Para muitos de nós, a ideia de compartilhar nossa fé é bastante intimidante. É melhor deixar o discipulado e a evangelização 
para os "profissionais" ... sacerdotes, diáconos, religiosos e missionários leigos treinados. No entanto, nada poderia estar 
mais longe da verdade. É da responsabilidade de todos e de cada um de nós! 
 

Como? Boa pergunta! Talvez o testemunho mais eloqüente de nossa fé não venha do que dizemos, mas do que fazemos. 
Alguém pode dizer que somos cristãos pelas decisões que tomamos? Como agimos? O que nós compramos? Como nós 
dirigimos? Nosso respeito e cuidado pelos outros? Nossa preocupação pelos pobres? As pessoas devem ser capazes de dizer 
que somos cristãos pela nossa alegria, nossa paixão pela vida, pelo sorriso no nosso rosto. 
O ideal é que outros nos digam: "Não sei o que você tem, mas eu quero!" "Diga-me por que você é sempre tão alegre!" 
"Qual é o segredo da sua alegria?" 
 

Também devemos nos sentir muito à vontade para convidar outras pessoas a se juntarem a nós para a adoração ou missa. 
Ofereça-se para buscá-las e depois sair para tomar um café. Seu convite pode ser o que eles estavam esperando. Se eles 
expressarem interesse em um estudo bíblico, grupo de oração, grupo de apoio ao divórcio ... etc., ofereça-se para acompanhá
-los! Qual é a pior coisa que pode acontecer? Que eles dizem "não"? Tenho certeza de que eles apreciarão sua oferta de 
ajuda atenciosa. 
 

Um dos objetivos do Bispo Parkes em seu novo plano pastoral é precisamente este: para cada um de nós tornar-se 
“discípulos missionários inspirados a convidar e acompanhar os outros”. Este também é nosso objetivo como uma paróquia: 
ser discípulos intencionais - compartilhar a Boa Nova de Cristo através de palavras e ações. 
Encorajo-vos a refletir sobre como suas palavras e ações refletem sua fé. Ajuste conforme necessário. E também, nesta 
semana, convide um amigo para se juntar a você na Igreja. 
 

Que possamos viver corajosamente o Evangelho! 
 

 

 

 

 

Pe. Bill Swengros 
Pároco 

 

 

Atendendo pedidos está de volta! 

PSA All Sports Summer Camp   
Igreja Católica St. Paul 

23 a 27 de julho 

Segunda a Sexta-feira 9:00am - 12:00pm 

$90.00 por criança 
Faça a sua inscrição www.thepsasports.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Coleta Especial para o Projeto Raquel 

21 e 22 de julho  

Ministério Respeito à Vida irá coletar doações monetárias em 21 e 22 de julho para 
ajudar as mulheres necessitadas a participar de um dos próximos projetos de cura, o 
Projeto Raquel Retiros, oferecido em nossa diocese. O Ministério Projeto Raquel, da 
Igreja Católica é para aqueles que estiveram envolvidos no aborto, é uma rede 
diocesana de sacerdotes, religiosos, conselheiros e leigos especialmente treinados que 
fornecem uma resposta de equipe para os que sofrem após o aborto. Além de se referir 
à Reconciliação Sacramental, o ministério fornece uma rede integrada de serviços, 
incluindo aconselhamento pastoral, grupos de apoio, retiros e encaminhamentos para 
profissionais de saúde mental licenciados. Por favor, passe na nossa mesa se você 
gostaria de doar ou para receber mais informações. Obrigado! 
 

FEIRA DE PEQUENAS EMPRESAS 
DOMINGO 12 DE AGOSTO 

8:30AM-1PM 
St. Paul Family Center 

 Para mais informações de como participar 
Por favor envie um email   FINANCECOUNCIL@STPAULCHURCH.COM 

 

Voluntária do Mês  Parabéns à nossa jovem paroquiana, 
Mariana Lynn Togado, que participa do Ministério de Leitores 
desde dezembro passado. Mariana é uma jovem maravilhosa que 
não só se destaca na área acadêmica, mas também está muito 
envolvida com a comunidade local filipina. Sua madrinha, 
também voluntária em St. Paul, comenta sobre como se sente 
orgulhosa por Mariana e pela garota compassiva, bondosa, 
compreensiva, amorosa, carinhosa e inteligente que se tornou. A Paróquia de St. Paul é 
tão abençoada por saber que Mariana espera ler a Palavra de Deus em todas as missas 
da primeira sexta-feira em nossa igreja. Que Deus te abençoe! 
 

Precisamos de Coordenadores para Casamentos para dar assistência ao grupo que 
vem para a Igreja para o ensaio e no dia do Casamento. Treinamento será fornecido. 
Interessado(a) por favor entre em contato com Maria Costa: 813-961-3023 ext. 3305 

 

Padre Felipe Scott! Junte-se ao nosso amado Pe. Felipe 
Scott para um retiro de espanhol liderado pelo Espírito 
Santo no dia 4 de agosto, das 9am às 5pm, no Centro da 
Família. Por favor, venha e prepare-se para ser preenchido 
com o Espírito Santo! 

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 

Retiro de Jovens Adultos  - Sexta-feira e Sábado,  20 e 21 de Julho 

Registre-se  em www.stpaulchurch.com 

Missão da St. Paul a Jamaica em 

fevereiro de 2019 

Você está interessado em servir os 
outros e se aproximar de Jesus 

trabalhando com os Missionários dos 
Pobres na ilha da Jamaica? Atualmente 
estamos planejando para que um grupo 
de paroquianos (acompanhado por 

nosso pároco, Pe. Bill Swengros) viaje à 
Jamaica em fevereiro de 2019 para 
imitar Jesus servindo os idosos e 

deficientes. Esta será a nossa segunda 
visita anual como um grupo. 

Por favor, participe da nossa reunião no 
domingo, 26 de agosto de 2018, às 4pm, 
no Family Center, para aprender como 

você pode participar e crescer em 
santidade. 

Para mais informações, ou para se 
envolver com este grupo, entre em 
contato com Richard Hosein pelo e-mail 
JamaicaMission@StPaulChurch.com 



FINAL DE SEMANA 
DE MATRÍCULAS DA 
FORMAÇÃO DA FÉ 

Convidamos você a matricular seus 
filhos (idades de 5-18) no nosso 
programa de Formação da Fé no 

final de semana de 

28 e 29 de julho depois 
de todas a Missas 

Classes ficam lotadas rapidamente. Não demore! A Equipe 
da Formação da Fé estará lá para tirar suas dúvidas em 
inglês ou espanhol. Esperamos por você!  

Grite de Alegria!  

Concerto de Verão 

Um concerto de músicas 

religiosas realizado 

Por 10 padres e 1 técnico!  

Sexta-feira, 24 de Agosto de 2018 às 7pm 

St Paul Family Center  

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 

Shalom Revival  
 

 

 

 

Sábado, 18 de agosto 

9am - 1pm 

Family Center 

Evento gratuito – Almoço fornecido 

Potencialize a Sua Fé! Você está interessado em se apaixonar cada vez 
mais pelo nosso Senhor? Há uma série de oportunidades especiais nos 
próximos meses para ajudá-lo a crescer na fé. 
Marque seus calendários e planeje vir! 
Subindo a Montanha - Retiro para Jovens Adultos. Nossos jovens 
Apóstolos Eucarísticos estão oferecendo um retiro especial às sextas e 
sábados, de 20 a 21 de julho, para jovens adultos. Este retiro é ideal para 
aqueles que querem crescer em sua fé. Para mais informações, consulte 
este boletim. 
Padre Felipe Scott! Junte-se ao nosso amado Pe. Felipe Scott para um 
retiro de espanhol liderado pelo Espírito Santo no dia 4 de agosto, das 
9am às 5pm, no Centro da Família. Por favor, venha e prepare-se para ser 
preenchido com o Espírito Santo! 
Shalom World Revival! Junte-se a nós no dia 18 de agosto de 9am à 1pm 
no Family Center para uma manhã maravilhosa de oração e comunhão. O 
palestrante internacional Jenson Joseph nos conduzirá. Por favor, venha e 
traga seus amigos! Quem deve participar e o que devo trazer? 
5ª Conferência Anual Feminina da Spirit-FM. Todas as mulheres com 
12 anos ou mais são bem-vindas a participar desta conferência de 
mudança de vida em 29 de setembro, das 8am às 5pm no Florida State 
Fair Grounds. Registre-se e compre seus ingressos on-line em 
www.spiritfm905.com/WomensConference. 
John Michael Talbot! Estamos muito felizes em receber de volta o 
cantor e compositor de renome mundial, John Michael Talbot, em 19 de 
outubro, das 7pm às 9pm. Muito mais que um concerto, esta noite será 
verdadeiramente um encontro com o Senhor ressuscitado! Os ingressos 
custam $ 20. Entre no site www.stpaulchurch.com para mais detalhes! 
Retiro do WELCOME das mulheres! Por favor, junte-se a nós para um 
retiro especial de fim de semana apenas para as senhoras na St. Paul, 10 e 
11 de novembro, no Family Center. Acompanhe o boletim para mais 
informações. 
Missão Paroquial do Advento. Este ano somos abençoados em receber 
o Diácono Bill Ditewig. Diácono Bill é um palestrante incrivelmente 
talentoso que nos conduzirá em nossa Missão Paroquial do Advento de 3 
a 5 de dezembro, às 11am e às 7pm, na Igreja. Traga seus amigos! 
Sirva os Pobres com Alegria! Venha se juntar a nós enquanto nos 
juntamos ao Padre. Richard Ho Lung e os Missionários dos Pobres como 
eles cuidam dos mais pobres dos pobres na Jamaica de 4 a 10 de fevereiro. 
Para mais informações, por favor mande um e-mail para 
JamaicanMission@stpaulchurch.com. 
A 8ª Conferência Católica Anual dos Homens de Tampa Bay será 
realizada no domingo, 10 de fevereiro de 8 a 3 no Higgins Hall. Este ano 
apresenta Jeff Cavins, Fr Dwight Longenecket e John Pridmore. Para mais 
informações e ingressos, por favor visite SuncoastCatholicMinistries.com. 
Centro Franciscano. O Centro Franciscano está localizado no belo rio 
Hillsborough, a poucos minutos de St. Paul. Eles oferecem retiros ao 
longo do ano. Para mais informações, www.franciscancentertampa.org. 



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 


