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Vigésimo Quarto Domingo do Tempo Comum

16 de setembro de 2018

Meus queridos amigos,
Louvamos a Deus! É agora! Neste final de semana, celebramos nossa 5ª Feira Anual dos Ministérios! Para mim, este é um dos destaques do
nosso ano quando nos reunimos para compartilhar as muitas bênçãos que Deus concedeu à nossa paróquia através de nossos maravilhosos e
vibrantes ministérios. A Feira dos Ministérios também é uma ótima oportunidade de encontrar velhos
amigos e conhecer novos. Muitas vezes vemos nossos colegas paroquianos na missa, mas não temos a
oportunidade de conversarmos com eles. O Networking (socialização) que acontece na Feira dos
Ministérios é realmente maravilhoso! Por último, mas não menos importante, há comida e bebida
grátis; jogos e atividades para as crianças. Em suma, é diversão para toda a família. Venha!
É minha fervorosa esperança em oração que cada paroquiano de nossa paróquia se envolva em pelo
menos dois ministérios. Por exemplo, todos os nossos filhos devem estar matriculados na Formação
de Fé e, espera-se, estar envolvidos em nosso coral, ministério dos coroinhas, American Heritage para
Meninas ou Grupo de Escoteiros. Nossos adolescentes devem estar envolvidos no ministério de
jovens, bem como no ministério litúrgico ou nos Discípulos da Eucaristia. Os jovens adultos devem
entrar e participar dos Apóstolos da Eucaristia, Singles for Christ (Solteiros para Cristo) ou em
qualquer um de nossos ministérios. O mesmo acontece com todos nós! Quer seja um ministério
litúrgico, ministério de formação da fé, estudo bíblico, grupo de oração, Ministério da Misericórdia,
Cavaleiros de Colombo, Conselho de Mulheres Católicas, MDS ... a minha esperança em oração é que
todos nos tornemos ativos na construção do Reino de Deus aqui na St. Paul!
O fato é que tudo o que temos é um presente de Deus ... nosso tempo, talentos e habilidades e recursos materiais. Como usamos e
desenvolvemos esses dons é nosso presente para Deus. Nós chamamos isso de servidão. Dar generosamente nosso tempo, talentos e tesouros
para ajudar os outros é o que se espera de todos os que se atrevem a se chamar cristãos. Somos as mãos, os pés e a voz de Cristo no mundo.
Se o mundo se tornar um lugar melhor e mais seguro para nossos filhos e netos, é por causa do que fizemos para torná-lo! As formas de
como cooperamos com a graça de Deus!
Encorajo-vos a refletir sobre tudo o que Deus lhe deu. Você compartilha seus dons e talentos únicos com outras pessoas? Você é um
generoso apoiador da paróquia? Você é conhecido pelo seu cuidado e preocupação com os necessitados? Como o Senhor está chamando
você para ser menos egocêntrico? Mais carinho? Estas são boas perguntas para todos nós! Esperamos que a Feira dos Ministérios de hoje
forneça a motivação e o incentivo de que você precisa para desenvolver os dons e recursos que Deus lhe deu e para generosamente
compartilhá-los com os outros!
Um último ponto, quando você sair da Feira dos Ministérios ... se você se sentir abençoado e feliz por fazer parte dessa maravilhosa família
paroquial. Diga aos outros. Convide-os para acompanhá-lo no próximo final de semana. Quem sabe? Seu convite pode ser uma resposta às
orações deles!
Vamos viver corajosamente o Evangelho!

Pe. Bill Swengros, Pároco

Certifiquem-se de comparecer a
Feira dos Ministérios Dias 15 e 16 de setembro após todas as Missas

40 Dias pela Vida
Vigília Inaugural com o Bispo Parkes
Segunda-feira, 17 de setembro às 6:00pm
Bispo Parkes estará presente para liderar os 40 Dias pela Vida Vigilia de Oração
Inaugural na frente da clinica de aborto, Tampa Women’s Health Center, 2010 E
Fletcher Ave na segunda-feira, 17 de setembro às 6pm. Todos os paroquianos são
bem-vindos a vir e rezar pacificamente pelo presente da vida. Estacionamento
disponível na Knights Women’s Center (um ministério das Caridades Católicas) o
qual é localizado ao lado da clínica de aborto.
Para mais informações entre em contato com Jackie respectlife@stpaulchurch.com

Missão do Panamá
Campanha de Arrecadação de Fundos – Cartões de Natal!!
Mês que vem à venda Ministério CRISTO no Natal

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

Dia de Discernimento para Jovens Mulheres Adultas
Reserve a data!

O Escritório das Vocações realizará um dia de discernimento para jovens mulheres adultas no
sábado, 1º de dezembro de 2018, na Catedral de São Judas, o Apóstolo, 5815 5ª Avenida. N., São
Petersburgo. O dia começará com a missa às 11:00 horas, seguido de almoço e um período de
perguntas e respostas com algumas das religiosas que vivem aqui mesmo na Diocese de São
Petersburgo! Marque já seus calendários!

Cavaleiros de Columbus Conselho 11211
Torneio de Caridade Annual de Golf no Cheval Golf & Country Club
Sábado, dia 6 de outubro de 2018
Para maiores informações, entre em contato com Co-Chairman @ 813-926-8486
Importantes Datas – Formação da Fé
⇒ 22-23 setembro – Rito de se tornar um penitente em todas as missas
⇒ 21-23 setembro - CHAOS Retiro para os Jovens RSVP SWatkins@StPaulchurch.com
⇒ 29 setembro – Reunião para os Pais dos Crismandos
⇒ 1 outubro – Adoração Eucarística todos os dias começa! Encorajamos que sua família venha
para a Adoração!
⇒ 6 outubro- Bênção dos animais 11am, começa Pumpkin Patch, Retiro da 3 ª Série 9am-12pm e
4 ª Série 1:30-4:40pm
⇒ 13 outubro – Retiro da Primeira Confissão 1pm-5:30pm
⇒ 13-14 outubro – Rito de boas-vindas do RCIA
⇒ 19 outubro – Show de John Michael Talbot, ingressos à venda durante a Feira dos Ministérios
ou online www.stpaulchurch.com
⇒ 20 outubro – Retiro da Primeira Confissão 1pm– 5:30pm
⇒ 20 outubro – Retiro da Crisma 9am-5pm
⇒ 21 outubro - XLT Praise and Worship 7:30pm-8:30pm
⇒ 27 outubro – Festa da Familia de Fé 10am—6pm Todos estão CONIVDADOS
⇒ 28 outubro – Domingo do Sacerdócio
⇒ 31 outubro – Missa de Todos os Santos para Crianças 5:30pm

John Michael Talbot!
Estamos muito felizes
em receber novamente o
cantor e compositor de
renome mundial, John
Michael Talbot, no dia 19
de outubro, das 7pm às
9pm. Muito mais que um
concerto, esta noite será
verdadeiramente um
encontro com o Senhor
ressuscitado! Ingressos
$ 20 à venda pelo site
www.StPaulChurch.com

MATRÍCULAS DA
FORMAÇÃO DA FÉ
Convidamos a fazer a matrícula das suas
crianças (idades de 5 a 18) para as aulas de
Formação da Fé

Formulário de inscrição
pode ser baixado em
www.stpaulchurch.com/faithformation

"Novena Padre Pio"
14 a 22 de setembro ao meiodia na Igreja
Celebração da Missa
do Dia da Festa
Domingo, 23 de setembro
em todas as Missas
São Padre Pio é um poderoso intercessor por
nós perante a Deus. Se você está interessado
em se juntar a este grupo de oração, por favor
mande um e-mail para queenvickie4@aol.com
ou ligue para 813-728-9241.

O que são Emblemas Religiosos?
Os emblemas religiosos são feitos com a
finalidade de parabenizar o “reverente”
componente de vários programas de escoteiros,
permitindo que os jovens aprendam sobre a sua
fé católica.
Prêmios Religiosos Diocesanos:
K-1: Meu Anjo da Guarda
2-3: Mãe Maria
4-5: Ave Maria
6-8: Nossa Senhora
Recipientes: Todas as meninas católicas ativas no
American Heritage Girls, Campfire Girls, Girl Scouts,
Knights of Peter Claver Ladies Auxiliary
Datas das reuniões:
Sessão 1: 27 de setembro de 2018 às 6:30pm
Sessão 2: 25 de outubro de 2018 às 6:30pm
Sessão 3: 29 de novembro de 2018 às 6:30pm
Sessão 4: 24 de janeiro de 2019 às 6:30pm
Sessão 5: 28 de fevereiro de 2019 às 6:30pm
Local: Family Center, St. Paul’s Catholic Church.
Inscrições www.stpaulchurch.com

Jornada Mundial da Juventude
no Panamá
FESTIVAL DE LAVAÇÃO DOS CARROS PARA
ARRECADAR FUNDOS!

AJUDE-nos a AJUDA-lo a se
LIVRAR dos LOVE BUGS!!!!!!!
Data: Sábado, 6
de outubro de
2018
Preço $10 por
carro
Onde: Pavilhão
Hora: 8:30am 2:00pm

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 813857-1995 para maiores informações.

