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

             WWW.STPAULCHURCH.COM 

Trigésimo Segundo Domingo do Tempo Comum                   Domingo, 6 de Novembro de 2016 

Meus amigos, 
 
Começamos o mês de Novembro e com ele as últimas semanas do nosso ano liturgico, onde a 
Igreja nos convida a contemplar o fim dos tempos. Nos lembramos dos nossos entes queridos 
e nos tornamos mais conscientes da nossa propria mortalidade. Isto é claro quando você 
pensa nas celebrações da semana que se passou com o dia de Todos os Santos e o Dia de 
Finados. (Vamos deixar de lado as eleições!) 
 
Ao invés de mergulhar em tristeza e aflição, nós somos chamados a agradecer a Deus por 
todas as bênçãos que nós recebemos e rezar pela graça de seguir Cristo sem reservas através 
do amor a Deus e ao próximo, para que um dia nós tenhamos a abençoada visão do céu. Este 
é um tempo de esperança! 
 
Uma das certezas da vida é que um dia nós todos seremos chamados para a casa de Deus. 
Como padre da Diocese de St. Petersburg, eu tenho a obrigação de completar os meus planos 
de vida em assitir minha família, a paróquia e a diocese. Você deveria também. 
 
Para ajudar vocês eu estarei oferencendo um encontro especial “Jornada para Vida Nova”, na 
quinta-feira, dia 17 de Novembro, às 7pm no Family Center. Este encontro será focado na 
perspectiva Católica em assuntos importantes como: 

o             Cuidado espiritual pelos doentes e pessoas morrendo 
o             Testamentos e outros documentos legais 
o             Testamentos espirituais e herança 
o             Planejamento de funeral  

Foram convidados especialistas na área da medicina, planejamento de patrimônio, herança, 
assim como o representate do Seguro de Vida Cavaleiros de Columbus e representantes de 
casas de funeral. Venha participar! 
 
Claro que o mais importante é a preparação espiritual para o dia do julgamento. Por favor, 
junte-se a mim em preparação para a consagração total de Jesus através de Maria na Festa da 
Imaculada Conceição, dia 8 de Dezembro! Eu estarei usando "True Devotion to Mary" do St. 
Louis de Montfort e traduzido por Fr. Frederick William Faber e publicado pela editora 
Catholic Way Publishing, mas vocês podem usar qualquer material para a preparação. Cada 
dia, você será convidado a compartilhar sua jornada espiritual com outros seguidores 
católicos na minha página do Facebook. (Tudo o que você precisa fazer é ser meu amigo!) 
Além disso, por favor faça o registro no site da nossa paróquia para sabermos quantas 
pessoas serão consagradas no dia 8 de Dezembro.   
 
Durante nossa peregrinação na Italia, nós visitamos as catacumbas de Roma. Lá fomos 
convidados a contemplar nossa mortalidade. Os ossos parecem dizer “Como você é, nós já 
fomos. Como nós somos, você será.” Ao invés da profecia melancólica, este é um convite 
para sermos a pessoa que Deus nos criou para sermos, uma pessoa cheia de fé e amor, que 
ama Deus com todo o seu coração e generosamente divide este amor com os outros através 
de palavras e ações.  Que Deus abençoe você no nosso crescimento conjunto em Cristo! 

 
 

Fr. Bill Swengros, Pároco  

Todos são bem-
vindos! 

Santíssima Eucaristia: 
Missas - Segunda a 

Sexta-Feira 
7:30am,  

e 12:15pm 
 

Missa - Primeira Sex-
ta-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 



Jornada à Nova Vida 
Com o ano litúrgico chegando ao fim, a Igreja centra-se no fim dos tempos, nós 
oramos por nossos queridos falecidos e estamos conscientes de nossa própria 
mortalidade.  Na quinta-feira, 17 de novembro, às 7 pm no Centro de Familia, o 
Pr. Bill estará oferecendo uma formação especial, "Jornada à Nova Vida", que 
incidirá sobre a perspectiva católica sobre questões tão importantes como 
            -Cuidado Espiritual para os Doentes e Moribundos  
            -Testamentos em Vida, Testamentos e outros Documentos Legais 
            -Testamento Espiritual e Doações à Instituições de Caridades 
            -Planejamento de Funeral 
Representantes das áreas médica, jurídicas, de doações, de seguros e de 
funerárias locais estarão disponíveis depois da formação. Este evento é 
promovido por nossos Cavaleiros de Colombo. Por favor, venha e traga um 
amigo! 
 

        EVENTO DOS QUATRO SINAIS na St. Paul Catholic Church 
Dr. Allen Hunt será intrevistado por Abby da rádio Spirit FM Morning Show para 
promover este evento aqui em Janeiro. Ouça a entrevista que irá ao ar às 
11:30am depois da transmissão da Missa de Terça-feira, dia 15 de Novembro de 
2016.    Ingressos para este evento serão vendidos durante o Coffee and Donuts 
do final de semana de 12-13 de Novembro depois de todas as Missas. Não espere 
até que seja tarde demais! Obtenha seus ingressos em breve! 
 
Missão de Advento:  28-30 de novembro às 7:00 pm 
Marque seu calendário agora para assistir a nossa missão de Advento, de 
segunda-feira até quarta-feira, novembro 28-30.  O popular palestrante Stephen 
Binz nos ajudará a ler a Bíblia de uma forma que faz a diferença em nossas 
vidas.  Ele vai nos mostrar como deixar a palavra de Deus transformar nossas 
vidas.  (Cheque nosso Web site do Stephen em www.Bridge-B.com). 
 

Amor Autêntico Fortalencendo Casamentos  

Você esta convidado para uma palestra sobre o ensinamento da Igreja para 
amor matrimonial sem métodos contraceptivos. O ministério Amor Autêntico 
Fortalencendo Casamentos será representado por Tom e Regina Chadwick, 
professores certificados em Planejamento Familiar Natural com a Liga Casais 
para Casais. Esta uma hora de apresentação você irá compreender o 
entendimento básico do método Sympto-Térmico, os vários beneficios para 
saúde e para seu relacionamento conjugal, e como usar o Planejamento Familiar 
Natural alinha perfeitamente com os ensinamentos da Igreja Católica no 
casamento e na família. A palestra acontecerá na St. Paul Catholic Church: 
Quarta-feira, dia 9 de Novembro de 2016 às 7:00 pm no Parish Center – Room 
“H”  Por favor confirmar presença com Maria  Mcosta@stpaulchurch.com  

Formação de Fé 
 
Confraternização do Advento 

em Família no Pavilhão.    

2 de Dezembro 

 às 6-8pm 

Venha dividir conosco suas 
tradições enquanto esperamos o 
nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Cristo!  

 
  
 
 
 
 
 
Se você tiver interesse em seu 
filho/filha participando em um de 
nossos Espetáculo de Natal 
como José, Maria, Anjo Gabriel 
ou Pastores por favor entre em 
contato com o escritorio de 
Formação de Fé. Nós precisamos 
de crianças para as Missas do dia 
24 de Dezembro às 4pm e 6pm. 

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.     

EVENTO DOS QUATRO SINAIS na St. Paul Catholic Church 



Preparação para a 

Consagração Total a 

Jesus através de 

Maria nossa Mãe 

Abençoada 

Começa dia 5 de novembro 

Por favor faça seu registro 

para participar  

No nosso website: 

www.StPaulChurch.com /

faith/total 

Dia da Cerimônia de 

Consagração, 8 de 

dezembro de 2016 

 
 

Livros de Receita da 
St. Paul irão à venda! 
 O Conselho das Mulheres 

Católicas irá vender os 
Livros de Receita da St. Paul 

no Escritorio parroquial. 
   
 
 
Um Dia Especial para Todos 

os Ministros da Eucaristia 
Por favor junte-se a nós 
para um dia especial de 

reflexão e treinamento e 
revalidação para TODOS os 
Ministros Extraordinários 

da Santa Comunhão 
Sábado, 12 de novembro de 

2016  no Family 

Center    Por favor confirme 
sua presença para que 

possamos determinar uma 
contagem de pessoas 

EMHC@StPaulChurch.com 
 

Serviço de Oração Ecumênico do Dia de Ação de Graças   
Domingo, 20 de novembro de 2016 às 5 pm 

Grace Lutheran Church (Igreja Luterana da Graça) 
3714 Linebaugh Ave, Tampa, FL 33618  

(813) 961-8747   esquina da Dale Mabry e Linebaugh.  
Todos os paroquianos estão convidados para este Serviço de 

Oração 

Reflexões sobre a Divina Misericórdia, Vida, Eucaristia e “Vivendo a Mensagem” 

Um Convite Especial 
 Com o Palestrante Convidado  

Dr. Bryan Thatcher  
Sexta-feira, 11 de novembro de 2016 

7 pm – 9 pm 
 

St. Paul Catholic Church  Evento gratuito. Tragam sua família e amigos para 
aprender mais sobre a Divina Misericórdia e a Eucaristia e Como viver a 

mensagem da Misericórdia em sua família! 

Atenção Paroquianos da St. Paul  Nossa Sociedade St. Vincent de Paul 

Precisa da ajuda de vocês: 
Cestas de comida para o Thanksgiving serão distribuídas no sábado, dia 19 de 
novembro para todas as nossas famílias em necessidades. 
Este ano é particularmente um desafio da nossa comunidade e nós gostaríamos de 
ajudar aqueles que precisam. Para completar nossas cestas de final de ano, 
estamos precisando das seguintes doações: 

· Presunto enlatado 
· Batatas instantâneas e de recheio 
· Frutas e vegetais enlatados 
· Arroz e Feijão 
· Manteiga de amendoim e Geléia 
· Molho para macarrão 
· Biscoitos Água e Sal 
· Carnes e Molhos enlatados 
· Cereais e/ou leite enlatado 

Sem tempo para comprar os itens? Sem problemas! Cartões de presente ou 
doações em dinheiro são muito apreciadas e podem ser deixados na Caixa do 

Pobre localizada no Hall de entrada da igreja. Cheques devem ser nominais para St. 
Paul Vicente De Paul Society. 
 

TODAS AS DOAÇÕES DE COMIDA DEVEM SER ENTREGUES ATÉ SEXTA-FEIRA, 
18 DE NOVEMBRO DE 2016 

E DEVEM SER DEIXADAS NAS CESTAS DE COMIDA LOCALIZADAS NO HALL DE 
ENTRADA DA IGREJA.  

AQUELES EM NECESSIDADE DEPENDEM DE VOCÊ – OS MEMBROS DA SVDP SÃO 
MEROS INSTRUMENTOS PARA TRANSMITIR SEU CARINHO E GENEROSIDADE 

PARA COM ELES.  OBRIGADO E QUE DEUS OS ABENÇOE.   



Anúncios da Comunidade 


