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Vigésimo Terceiro Domingo do Tempo Comum                                      9 de setembro de 2018 

M 
eus queridos amigos,  
 
 

11 de setembro marca um momento decisivo na história americana. Como família paroquial, levantamos em oração 
todos aqueles que perderam vidas ou entes queridos devido a atos sem sentido de terror e violência em todo o mundo. 
Também rezamos por todos aqueles que estão na linha da frente para garantir a segurança e o bem-estar de todos os 
filhos de Deus ... nossos primeiros socorristas, militares e líderes civis. Que eles saibam nossa gratidão pelos 
sacrifícios que fazem em nosso nome. 
 
O próximo fim de semana é a nossa 5 ª Feira Anual do Ministérios. A Feira do Ministérios é um dos destaques do ano. 
Para mim, é uma oportunidade maravilhosa para aprender mais sobre as coisas incríveis que Deus está realizando em 
nossa paróquia. Com mais de 85 ministérios vibrantes, ainda tenho muito a aprender! A Feira do Ministérios também 
é uma ótima oportunidade para conversar com velhos amigos e conhecer novos. Muitas vezes vemos colegas 
paroquianos na missa, mas não têm a oportunidade de conversar com eles. A rede de relacionamentos que acontece 
na Feira do Ministérios é realmente maravilhosa! Por último, mas não menos importante, há comida e bebida grátis e 
jogos e atividades para as crianças. Em suma, é divertido para toda a família. Por favor, marque seu calendário e 
planeje se juntar a nós depois de cada missa no sábado e domingo. (Para os nossos amigos brasileiros, por favor, não 
deixe de vir antes da Missa da Vigília das 7:30pm. Obrigado!) 
 
Em preparação para a Feira do Ministérios, estamos distribuindo nosso questionário anual antes de cada missa neste 
final de semana. Por favor, dedique um momento para preenchê-lo. Seu feedback é tão importante e ao longo dos 
anos, realmente moldou a direção da nossa paróquia. Embora não possamos atender às necessidades de todos, sua 
sugestão pode ser exatamente o que preciso ouvir para atendê-lo melhor. Obrigado por se importar o suficiente a 
ponto de compartilhar! 
 
No verso, incluí um convite para você se juntar à nossa Sociedade da Adoração Eucarística da St. Paul. Depois de 
muito discernimento em oração, estou convencido de que Deus quer que nós ofereçamos mais oportunidades para 
nos aproximarmos d’Ele através da Exposição Solene do Santíssimo Sacramento. Em um mundo cada vez mais 
ocupado, barulhento e hostil, todos nós precisamos de um santuário, um oásis de paz e serenidade para descansar nos 
braços de nosso Deus misericordioso e amoroso. Para esse fim, os sacerdotes e diáconos da St. Paul gostariam de 
oferecer a adoração eucarística de segunda a sexta-feira, a partir de 1º de outubro. De segunda a quinta-feira, a 
Adoração Eucarística se estenderá a partir das 7:30am até às 8:30pm e as sextas-feiras por 24 horas. A Adoração 
Eucarística será suspensa quando necessário, por exemplo, quando houver missa na igreja, mas geralmente, o Senhor 
Eucarístico estará disponível para você. 
 
Isso não pode acontecer ao menos que mais pessoas venham à Adoração Eucarística. É aqui que você entra! Eu 
gostaria de convidá-lo a se inscrever para ser um membro da Sociedade da Adoração Eucarística e se inscrever para 
adorar o Senhor. Nós precisaremos especialmente de pessoas em outubro às segundas e terças-feiras. Nós sempre 
precisamos de mais pessoas nas primeiras horas da manhã de sábado (2am-5am). Obrigado por responder ao 
chamado do Senhor para “ficar acordado e passar uma hora com Ele!” 
 
Obrigado por suas orações e apoio e saiba que você está em minhas orações também. Que todos nós possamos viver 
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 

 

Feira dos Ministérios da St. Paul 

JUNTEM-SE A NÓS!   
15 e 16 de setembro 
Após todas as Missas 

Family Center 
Prêmios, Jogos e Comida! 

 
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 breve( 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 

 

Eis a Madeira da Cruz 

Venha juntar-se a nós nesta sexta-feira, dia 14 de setembro, quando celebramos a 
Festa da Exaltação da Santa Cruz. Neste dia a Igreja nos convida a meditar sobre o 
mistério da Santa Cruz e a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador 
Jesus Cristo. 
 

Xales de Esperança 

Convidando todas as crocheteiras e tricoteiras para criar chalés e cobertores de bebê 
como uma fonte de conforto e oração. A próxima reunião é sexta-feira, 14 de 
setembro às 10am. 
Perguntas? ShawlsofHope@StPaulChurch.com 

 

 

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 

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 

@ 813-926-

8486 

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 

Por favor junte-se a nós 

O Ministério dos Seniors Young @ Heart está 

realizando seu primeiro almoço de 

aprendizado( 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 

Terça-feira, 11 de setembro 

Imediatamente após a missa 12:15pm 

Family Center - Um almoço leve será 

fornecido 

RSVPs apreciado 

813-264-3316 

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 

"Novena Padre Pio" 
14 a 22 de setembro ao meio-

dia 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.  



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. 


