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Vigésimo Segundo Domingo do Tempo Comum                                      2 de Setembro de 2018 

M 
eus amigos,  
 

Feliz final de semana do Dia do Trabalho! 
 

Agradecemos a Deus pelo dom do trabalho. Isto mesmo. Trabalho. Se você conversar com pessoas que não 
podem trabalhar ou que estão procurando trabalho, elas lhe dirão o quão importante é o trabalho. Por meio de 
nossos esforços, cooperamos com a graça de Deus para sustentar nossas famílias e construir um mundo 
melhor para todos. Durante este final de semana do Dia do Trabalho, rezemos por aqueles que não podem 
trabalhar, aqueles que não conseguem encontrar trabalho, aqueles que estão sofrendo em seu trabalho. 
Oremos por aqueles que estão separados dos entes queridos devido ao seu trabalho e cujo trabalho é 
prejudicial à sua saúde. Por último, mas não menos importante, vamos rezar pelos nossos “Tweeners” - um 
ministério maravilhoso que se reúne nas manhãs das quintas-feiras para ajudar as pessoas em busca de seus 
empregos. Tenha um ótimo fim de semana e aproveite para passar o tempo com quem você ama! 
 

Marque seus calendários e planeje se juntar a nós para a nossa Feira Anual do Ministério após a Missa da 
Vigília das 5:30pm no sábado, 14 de setembro e depois de cada missa no domingo, dia 15 de setembro. Este 
ano ofereceremos comida e bebida grátis, atividades divertidas para as crianças, e uma maravilhosa 
oportunidade de conhecer novos amigos e aprender mais sobre as coisas maravilhosas que Deus está fazendo 
em nossa paróquia! 
 

É minha esperança em oração que todo paroquiano esteja envolvido em pelo menos dois ministérios. Um deles 
deve ajudar os outros ... por exemplo, servir como catequista ou juntar-se aos nossos Cavaleiros de Colombus 
ou ao Conselho das Mulheres Católicas. O outro deve ajudá-lo a crescer na fé ... como participar de um dos 
nossos estudos bíblicos, envolver-se em um de nossos grupos de oração, visitar nosso lar ou nos unir à nossa 
Missão no Panamá. No boletim de hoje, destaquei algumas oportunidades para crianças, adolescentes e jovens 
adultos se envolverem mais em nossa Igreja, bem como oportunidades para aqueles que são jovens de coração 
crescerem em fé. Eu também forneci uma lista de grupos de oração em nossa paróquia. Pergunte ao Senhor ao 
qual você deve se juntar! 
 

Uma das coisas boas de se envolver em um ministério é que, quanto mais você doa, mais você recebe. Não 
importa se você está envolvido em nossa Missão da Jamaica com os Missionários dos Pobres, nossa Sociedade 
de São Vicente de Paulo, ajudando com nosso Ministério LifeTeen ou cantando em um dos nossos fantásticos 
corais. Quanto mais você der, mais você receberá e acredite ou não, maior serão as bênçãos para sua família! 
Mudando de assunto, também gostaria de agradecer por seu apoio financeiro contínuo à nossa paróquia. Seu 
sacrifício é um sinal de seu amor pelo Senhor e por nossa Igreja. Obrigado. Encorajo-o a se inscrever para dar 
eletronicamente. Não só é conveniente para você, mas nos ajuda a servi-lo melhor. Veja neste boletim ou ligue 
para Michael no escritório paroquial para mais informações. 
 

Obrigado por suas orações e apoio e saiba que você está em minhas orações também. Que todos nós vivamos 
corajosamente o Evangelho! 
 

 

 

 

 

Pe. Bill Swengros, Pároco 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Declaração do Bispo Gregory Parkes sobre o Relatório do Grande Júri da 
Pensilvânia 

15 de agosto de 2018 

Fico triste e zangado ao saber do relatório do Grande Júri da Pensilvânia, que 
abrange um período de 70 anos, e detalha incidentes trágicos de padres 
acusados de abusar e explorar crianças. 
Em resposta a este relatório e também às recentes alegações contra o ex-

cardeal Theodore McCarrick, reafirmo meus esforços para proteger jovens e 
adultos vulneráveis de qualquer tipo de abuso. 
Na Diocese de São Petersburgo, cumprimos a Carta de Proteção de Crianças e 
Jovens (Charter), que foi adotada em junho de 2002 pela Conferência dos 
Bispos Católicos dos Estados Unidos (USCCB), que exige triagem de 
antecedentes e treinamento do Programa de Ambiente Seguro para todos que 
cuidam, ou são responsáveis e/ou exercem alguma supervisão de crianças e 
jovens. Nossa diocese responde prontamente a todas as alegações de abuso e 
remove o agressor do ministério. Além disso, listamos os nomes dos sacerdotes 
da Diocese de São Petersburgo que foram acusados de abuso na nossa 
Diocese www.dosp.org/safe-environment/credibly-accused-individuals/ 
Exorto qualquer pessoa que tenha sido vítima de abuso por um membro do clero 
ou por qualquer representante da Igreja a entrar em contato com a polícia e com 
nosso coordenador de assistência a vítimas no número 866-407-4505. Além 
disso, peço a todos que estão cientes do abuso por parte de um membro do 
clero ou representante da Igreja, que entrem em contato com a polícia e com o 
nosso coordenador de assistência às vítimas no número 866-407-4505. 
Eu rezo por todas as vítimas de abuso em todo o país e em todo o mundo. Rezo 
também para que a Igreja aprenda com os erros do passado para poder 
salvaguardar as pessoas a quem servimos e para sermos autênticas 
testemunhas de caridade, justiça e verdade. 

-Reverendíssimo Gregory L. Parkes 
 

Nossa juventude/jovens adultos que irão para o DIA MUNDIAL DA 
JUVENTUDE 2019 estão planejando uma venda de bolos para 

arrecadação de fundos. 
Estamos precisando de voluntários para nos ajudar a confeccionar os bolos. 
Se você gosta de fazer doces e gostaria de nos apoiar, por favor enviar e-mail: 

PanamaMission@StPaulChurch.com 

 

Vigília de Oração do Rosário 

Acontecendo em breveN Anual de São Paulo 40 dias pela Vida Vigília Pacífica de 
Oração na clínica de aborto na Av. Fletcher. Todos são convidados a passar 
uma ou duas horas em oração com o Ministério de Respeito à Vida e outras igrejas 
locais para rezarmos o Rosário pelo fim do aborto e pela cura de Deus para muitas 
mulheres, homens e famílias feridos por uma decisão anterior sobre aborto. Por favor, 
venha e reze pacificamente conosco e com outras pessoas em nossa comunidade 
local. Inscreva-se no narthex nos dias 22 e 23 de setembro. Mais informações em 
breve, perguntas? Entrar em contato com Jackie no respectlife@stpaulchurch.com 

Cavaleiros de Columbus 

Conselho 11211 

Torneio de Caridade 

Annual de Golf  no Cheval 

Golf  & Country Club 

Sábado, dia 6 de outubro 

de 2018 

  

Beneficiários:  Centro da 

Mulher Guiding Star  

e Operação Mãos que Ajudam  

  

Para maiores 

informações, 

entre em 

contato com 

Co-Chairman 

@ 813-526-

8456 

MARQUEM SEUS CALENDÁRIOS  e certifiquem-se de comparecer a  
Feira dos Ministérios Dias 15 e 16 de setembro após todas as missas 



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 

Marque seus calendários 
O Ministério dos Seniors Young @ Heart está 

realizando seu primeiro almoço de 

aprendizadoN Compreendendo o Alzheimer e a 

perda de memória. Sra. Eileen Poiley, Diretora 

de Educação do Instituto USF Health Byrd  

 

Alzheimer, falará sobre: 

• A diferença entre perda de memória 

relacionada à idade versus doença de Alzheimer 

• A diferença entre a doença de Alzheimer e a 

demência 

• Compreender Alzheimer e outras causas de 

perda de memória 

• Sinais de alerta da doença de Alzheimer 

• Mudanças no estilo de vida para reduzir o risco 

de contrair Alzheimer 

Por favor junte-se a nós 

Terça-feira, 11 de setembro 

Imediatamente após a missa 12:15pm 

Family Center - Um almoço leve será fornecido 

RSVPs apreciado 

813-264-3316 

 

Workshop Universidade da  

Paz Paz Paz Paz Financeira 
  

Sessões aos sábados às 9am na Sala St. Michael the 
Archangel 

Começando dia 8 de Setembro de 2018 

  

Ótimo para casais! 
Se você está lutando financeiramente ou se você quer 
planejar o seus future, este é o lugar para começar. 9 

semanas que mudarão seu futuro.   
Inscreva-se online https://fpu.com/1068087 

Scout Me In 

 

CUB 

SCOTEIROS 

TROPA 143 

IGREJA CATÓLICA ST. PAUL 

 

Programa de Escoteiros Familiar 
Convida todos 

Meninos e Meninas 

 

Reuniões: duas segundas-feiras ao 
mês 

Reuniões Pack: um sábado ao mês 

Acampamento/Enriquecimento/
Divertimento Familiar 

CONHEÇA E CUMPRIMENTE: 10 de 
setembro às 6pm 

Biblioteca Comunitária Jimmie B. Keel 
 

Do Jardim à 5 ª série 

 

Contato: 
George Melendez 

813-928-2765 

Cubscout143tampa@gmail.com 

 



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 informações. 


