
ST. PAUL CATHOLIC CHURCH AND  PRESCHOOL 
12708 N. DALE MABRY HWY. TAMPA, FL 33618 

             WWW.STPAULCHURCH.COM      (813) 961-3023 

Quinto Domingo do Tempo Comum                            Domingo, 5 de Fevereiro de 2017 
Meus queridos amigos, 
  
O nosso Santo Padre o Papa Francisco e o nosso Bispo Gregório Parkes pediram-nos que nos 
tornássemos discípulos missionários, sempre dispostos a partilhar a alegria do Evangelho. 
Isso ressoa com nossa declaração de missão paroquial e a iniciativa que iniciamos como 
nossa paróquia no outono de 2014, por meio da orientação do Instituto de Liderança 
Católica. 
 
Para melhor atendê-lo, participamos do questionário diocesano do Discípulo Missionário, 
bem como do Índice de Discípulo do Instituto de Liderança Católica. Como resultado de seus 
comentários e sugestões, fomos capazes de criar nossa Declaração de Missão Paroquial, 
bem como metas usando a metodologia SMART. Agora, dois anos depois, o Instituto de 
Liderança Católica nos convidou para completar uma pesquisa de acompanhamento para 
avaliar o nosso progresso. Estes resultados não só me ajudarão a servi-lo melhor, mas serão 
usados para ajudar outras paróquias em todo o país. 
 
Em função disso, você receberá um e-mail esta semana do Instituto de Liderança Católica 
convidando você a participar na pesquisa on-line de acompanhamento. Eu peço que você a 
preencha a pesquisa o mais breve possível. Se você não receber o e-mail ou se você não tiver 
acesso ao e-mail, entre em contato com Nancy no escritório paroquial (961-3023; 
jnkissane@stpaulchurch.com) para que possamos enviar um link para o pesquisa ou uma 
cópia em papel. 
 
Alem disso, o Santo Padre e o Bispo Gregório nos pediram para participar de um processo 
nacional em Março para discernir como servir melhor a Igreja dos Estados Unidos, com 
ênfase particular na juventude e no desenvolvimento de líderes. O V Encuentro ou Quinto 
Encontro consiste em uma série de 5 sessões de audo que serão realizadas no nosso Family 
Center nas noites de quinta-feira das 7pm - 8:30pm durante o mês de Março. Você está 
cordialmente convidado. Gostaríamos muito de vê-lo lá também! Marque seus calendários e 
veja o boletim para mais informações! 
 
Em outra nota, nossa paróquia tem dois maravilhosos ministérios de casais: Casais para 
Cristo e Dialogo Matrimonial (MDS). Também fizemos parceria com o Worldwide Marriage 
Encounter para oferecer um programa de enriquecimento matrimonial de um dia intitulado 
"Casado e apaixonado ... na maior parte do tempo" no sábado, 11 de fevereiro, das 10am às 
4:30pm. Eu encorajo  todos casais virem a este dia maravilhoso da renovação. Será oferecido 
um espaço para as crianças. Por favor, consulte este boletim ou entre em contato com Nancy 
no escritório paroquial para obter mais informações. É importante que você se registre com 
antecedência para que possamos planejar seu almoço e materiais. Se não puder pagar a taxa 
de inscrição, informe-nos. Queremos ajudar você! 
 
Que Deus o abençoe enquanto continuamos a cumprir nossa missão de discípulos de Cristo, 

 
 
 

Fr. Bill Swengros, Pastor 

Todos são bem-

vindos! 

Santíssima Eucaristia: 
Missas - Segunda a 

Sexta-Feira 
7:30am,  
e 12:15pm 

 
Missa - Primeira Sexta

-Feira do mês: 
7:30pm 

 
Missa - Segundo 
Sábado do mês: 

Unção dos Enfermos 
8:30am 

 
Sábado 8:30am 

(Oração da Manhã e   
Benção 8:10am) 

 
Missas -  Vigília de 
Sábado - 5:30pm e 

7:30pm  
(em Portugues) 

 
Missas de Domingo - 
7:30am, 9:00am, 
10:45am, 12:30pm, 
2:00pm (em Espa-
nhol) e 5:30pm 

 
Reconciliação/
Confissão 

Sábados 10am ou 
4pm. Para agen-

damento, favor con-
tatar o escritório: tel. 

961-3023 
 

Adoração  
Eucarística 
24 Horas de 

Adoração do Santíssi-
mo Sacramento  

Toda Sexta-Feira 8am 
a Sábado 8:20am 

 
Pré-escola Católica 

São Paulo     
2 - 4 anos 

813-961-3023 



Nossa Senhora de Lourdes, Missa de Cura  Sexta-feira, 10 de fevereiro 19:30  
 

Para os Casais de Todas as Idades Um  Dia no Casamento 
Programa de enriquecimento  Sábado, 11 de fevereiro de 2017 
10:00-16:30 Centro da família 
Taxa para todos os materiais e refeições é US $40 
Entretenimento  gratuito é fornecido para as crianças 
Para obter mais informações, entrar em contato com Nancy no 
961-3023 ou JNKissane@StPaulChurch.com 
 
EM BREVE À SUA CAIXA DE E-MAIL 
A Pesquisa de  índice do discípulo ( The Disciple Maker Index Survey) 
 No dia 6 de fevereiro, você estará recebendo um 
e-mail do Instituto de Liderança Católica sobre o levantamento de índice do 
discípulo.  Isto vem no seguimento do inquérito que participamos em 2015.  Por 
favor, não excluí-lo ou relatá-lo como spam.  O objetivo desta pesquisa é avaliar 
como progredimos e ajudará a continuar a cumprir nosso plano pastoral da 
paróquia.  Sua contribuição a esta pesquisa é muito importante.  Se por acaso 
você não receber o convite para participar, veja o boletim como vai fazer  pelo 
site , e  você será capaz de ir para a pesquisa.  Não sabe como fazer por  e-mails 
ou web ?  Não é um problema,   nós ofereceremos o levantamento em formato 
de papel em 3 idiomas.  A pesquisa é oferecida em Inglês, Espanhol e Português. 
  
                                            Consulta Jurídica de Imigração 
 Þ A Paróquia de St. Paul oferece livre consulta jurídica e referências graças à 
generosidade dos advogados que estão disponíveis todas as segundas e quartas 
de manhã. Contate  813-264-3307  para marcar uma consulta. 
Þ o nosso Ministério de Cidadania está ativo e pronto para ajudar todas as 
quintas às 17:30 no Centro Paroquial. 
Þ O Inglês como uma segunda língua Ministério se reúne toda segunda-feira às 
19:00 no Edifício St Michael 
Þ A Diocese de St Petersburg, Programa de Imigração de Caridades Católicas 
fornece assistência com aplicações, substituição de documentos de imigração, 
pedidos de reagrupamento familiar, asilo político e muitos outros 
serviços.  Entre em contato com 727-893-1313 Ext. 208. 
Þ A Caridade Católica oferece também  serviços para refugiados, fornecendo 
reinstalação e assistência nos EUA com habitação, alimentação, vestuário, 
educação e emprego. Contato: 813-631-4397. 
Þ O Departamento de Crianças da Florida   e o Programa de Serviços a Famílias 
dos Refugiados   1-866-762-2237 
Entre em contato conosco se você souber de um outro centro de recurso que 
pode ser listados aqui. Contacte-nos em 813-961-3023 ou e-mail para 
ParishCommunications@StPaulChurch.com.  Obrigado! 
  

Este ano o apelo anual de 
Pastoral tem como 

tema  Alegrai-vos na 
Esperança  

 
 
 
 
 
 
 
É uma chamada alegre ao Senhor 
para incitar-nos a ser uma fonte de 
esperança e vida para as pessoas, 
aqui e agora, e para aqueles que 
seguirão.   Juntos, vamos rezar para 
que o Espírito Santo guie nossa 
jornada e conceda a Sua Graça 
sobre nós, para podemos servir os 
outros. Por favor, rezem para o 
sucesso do nosso apelo, que 
ultrapassa a nossa paróquia e ao 
mesmo tempo   dá esperança aos 
milhares através de ministérios, 
programas e serviços que 
enriquecem o modo de vida 
centrado em Cristo.  Nosso fim de 
semana do compromisso de 
paróquia é 18/19 de Fevereiro. Por 
favor traga seu cartão de 
intenção  ou pegue um envelope no 
banco da Missa e venha preparado 
para participar e dar um presente de 
esperança para aqueles em 
necessidade. 

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.     

St. Paul Fest   28 de Fevereiro, 2017 



Sexta-feira, 10 de fe-
vereiro  18:00   Centro da 

Família 
Todos os pais e Filhos 

serão 
Bem-vindo! 

Junte-se a nós para jantar e 
dançar é claro. RSVP com  
JSCOTT@STPAULCHURCH.

COM 

 "Até o Fim do Mundo : 
Viver a Alegria do Evan-

gelho" Ministério da  
Misericórdia e Reflexão 
da  Manhã , Evento da 
Refeição Embalada. 

Sábado, 18 de fevereiro 
de 2017, 09:00 para 

aproximadamente 14:00 

Catholic Charities Out-
reach Center, 9020 W. 
Atlas Drive, Homosassa, 
FL 34448.   Junte-nos pa-
ra uma manhã de re-

flexão sobre a fome mun-
dial e a resposta Católica. 
Nossa manhã conduzirá 
para um almoço simples 
e das refeições sem-

balagem refeições para 
Burkina Faso, um dos 
países mais pobres do 

mundo.  

www.DoSP.org/Life 

 "Viver a Fé" 7th Conferência Annual dos Homens de  Tampa Bay  
 Apresentando Dr Scott Hahn, Fr Bill Casey e Artie Boyle 
Sábado, 18 de Fevereiro, início às 6:30am, Higgins Hall 

Igreja Católica de St. Lawrence, 5225 N. Himes Ave, Tampa 
 Para bilhetes ou obter mais informações, visite 

www.suncoastcatholicministries.com 

Olhando para o futuro... 

  
St Paul Missão Quaresma 
"Saiba como rezar melhor " 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com o  Padre Carl Arico 
6-8 de Março de 2017 
Manhã 11:00 - Meio-Dia  

Noite 19:00-20:30 
  
 
Chamando Todas as Meninas! Está em 
AGH?   Escoteiras? Aprendendo sobre a 
sua fé? 
American Heritage Tropa de  Meninas  147 
hospeda o programa de reconhecimento 
religioso para meninas. Programa de 
Medalha Religiosa: 
Classe K-1st: Meu Anjo Guardião  
2º e 3º grau: Mãe Mary Award 
4º e 5º grau: Ave Maria Award 
6º-8º grau: Nossa Senhora Award 
Datas da Reunião: 
Sessão 1: Quinta-feira, 26 de Janeiro, 
06:30-20:00 
Sessão 2: Quinta-feira, 23 de fevereiro, 6: 
30p-20:00 
Sessão 3: Quinta-feira, 23 de março, 06:30
-20:00 
Taxa de inscrição: US $10 por menina 
(máx. $25 por família) 
Registar-se online em 
www.stpaulchurch.com/135 
 
 
 

 AS INSCRIÇÕES PARA FORMAÇÃO DE FÉ 
DO PRÓXIMO ANO É NA PRÓXIMA 
SEMANA! 
Reserve seu lugar cedo!  Descontos para 
os que se anteciparem!Já pensou 
no  plano do seu filho ?  Nós convidamos 
você a marcar hora para sentar e avaliar 
um plano espiritual para o seu 
filho.  Independentemente se sua criança 
está registrada aqui em nosso programa 
de formação de fé, frequenta uma escola 
católica ou está sendo educado em casa, 
ligue-nos para que nós possamos ajudá-lo 
a desenvolver um plano espiritual para o 
bem-estar e desenvolvimento espiritual 
do seu filho.  Ligue para nosso escritório 
para sentar-se com nossa DRE ou Ministro 
da Juventude o quanto antes!  813-961-
3023. 
 
 
 

Nosso   Anual  Spaghetti  Jantar Pré-
Escolar da St Paul  será realizado sábado, 
18 de fevereiro às 18:00 no Centro da 
Família.  Junte-se a nós para toneladas de 
divertimento em Família! 
 
 

Missa de Jubileu de Casamento 2017 

A Missa de  Jubileu  de Ação de Graças 
com o Bispo Gregory Parkes honrando 
casais em toda a diocese que vão 
comemorar 25, 50 ou mais anos de 
casamento durante 2017 terão lugar na 
Catedral de São Judas Tadeu no domingo, 
dia 2 de abril às 15:00.  Se você deseja 
participar , entre em contato com o 
escritório da Paróquia no 813-961-3023 
para reservar seu lugar.  As inscrições 
devem ser recebidas até quinta-feira, 16 
de março. 
  



Anúncios da Comunidade 


