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M eus queridos amigos,  
Na segunda-feira podíamos ver nas manchetes "Somos Sortudos". Não, nós 

somos abençoados.  Eu realmente acredito que a mão de Deus estava conosco durante 
a tempestade. Não tenho dúvidas disso. Nosso Deus é amoroso e misericordioso! 
 
Quando você pensa na tempestade desde seu começo, saindo da costa da África, até 
seu trajeto final, está claro que Deus protegeu Seu povo. Enquanto eu, sinceramente 
lamento a perda de vidas e propriedades, especialmente em Barbados e nas Keys, 
poderia ter sido muito, muito pior.  Pensa se ele tivesse atingido o Haiti, os lados do Sul 
de Cuba, Porto Rico ou Jamaica. E até mesmo quando ele bateu no Florida, 
rapidamente enfraquecido por terra ao invés de seguir um rumo ao norte na costa 
oeste da Flórida.  Nós não somos sortudos. Nós somos abençoados. 
 
Pode me chamar de tolo, mas eu acredito que nossas orações oferecidas durante nossa 
Novena e missa em honra a Nossa Senhora da Boa Saúde (cujo terceiro milagre era a 
preservação da vida durante um ciclone) na sexta-feira, e as nossas súplicas das missas 
de sábado a noite e domingo de manhã foram atendidas.  Deus ouviu nossas súplicas. 
Eu acredito que os rosários, terços e outras orações que rezamos foram ouvidas.  Nós 
acreditamos em um Deus misericordioso que sempre ouve nossas orações.  A 
tempestade foi muito ruim, mas poderia ter sido muito, muito pior. 
 
Lições aprendidas? 1) Deus te ama. Confie nele. Não tenha medo, pois o medo não é de 
Deus.  Nunca pare de rezar. 2) Seja esperto. Haverá outras tempestades na vida. Pode 
ser um furacão... pode ser uma doença súbita, acidente ou perda de emprego.  
Devemos estar preparados. Guarde um dinheiro de reserva para se você vier a precisar.  
É claro que vivendo em nossa área, ouvir o conselho sábio de peritos é muito 
importante. Seria tolo para alguém em uma zona de evacuação para não sair quando 
requisitado. Nós todos deveríamos ter suprimentos prontos no início de cada 
temporada de furacão... comida e água, tanque de combustível cheio, baterias, 
proteção para portas e janelas, etc. Todos nós devemos ser inteligentes. 3) Por último, 
lembre-se que você não está sozinho.  Cuide de sua família, mas também procure 
maneiras de ajudar os outros – e não se acanhe em aceitar ajuda de outros. Sou grato 
por aqueles que ofereceram abrigo para mim, bem como aqueles que ajudaram a 
limpar o campus da igreja depois do ocorrido. 
 
Como eu disse durante a Missa de ação de graças ao meio-dia na segunda-feira, Deus 
não causa as coisas que acontecem conosco, mas ele realmente nos ama.  Ele nos dá a 
força e a ajuda necessária para superar as muitas "tempestades" da vida.  Precisamos 
ter fé, confiar nele e não ter medo.  Nós devemos orar como se tudo depende Dele, 
mas ser "inteligente" e agir como se tudo depende de nós.  E por último, devemos 
procurar oportunidades ajudar os outros e, se necessário, humildemente pedir e aceitar 
a ajuda. 
 
Que Deus te abençoe sempre! 
 

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 agendamento, fa-
vor contatar o escritório: 

tel. 961-3023 
 

Adoração  
Eucarística 

24 Horas de Adoração 
do Santíssimo Sacra-

mento  
Toda Quarta, Quinta e 

Sexta-Feira 8am  
 

Pré-escola Católica  
São Paulo     
2 - 4 anos 

813-961-3023 

Vigésimo Quarto Domingo do Tempo Comum                Domingo, 17 de Setembro de 2017 



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.     
 

 

 

 

Novena à Nossa Senhora 
Aparecida 

De  3 a 11 de Outubro   
às 19:00hs 

 

 

          Divina Misericórdia Peregrinação Noites de Cinemas 

Você está convidado para uma série de Noites no Cinema!  Cada 
filme será realizado no Centro Paroquial às 19:00hs. 
21 de Setembro  Faustina 

26 de Outubro    Karol-o Papa, o Homem 

 

 

Padre Pio novena e Missa 

Novena 14-22 de Setembro 12:15hs 

Missa ao ar livre na estátua de São Padre Pio 

Sexta-feira 22 de setembro  19:00hs 

 

 

 Peregrinação à Terra Santa Experiência 
Orlando  

com Padre Bob 

Quita-feira 9 de novembro 

Das 8:30 às 18:00hs 

Ou contate o Escritório da Paróquia no 813-961-3023 

 

 

GUIA COMPLETO E TOTAL PARA A FELICIDADE HUMANA 

 Esta série responde a todas as suas perguntas sobre como ser feliz 
e ficar feliz. Explore conosco o que realmente significa viver para 
Cristo; as bem-aventuranças, vivendo a lei do amor, confiando na 
Autoridade da Igreja e formando nossa consciência. 
 Junte-se a nós! Domingo às 18:30 após a Missa das 17:30 

 Edifício St. Michael 
 

 

Bênção dos Animais 

Sábado 07 de Outubro de 2017 
às 11:00hs 

 

 

                                             

Feira do Ministério -  23 e 24 de Setembro 

Pumpkin Patch Todo o  longo Outubro 

Visite-nos, começando em  Primeiro 
de Outubro no estacionamento do 

Centro da Família 



Viagem Através das Escrituras 
 Formação adulta com o Padre  Bob Romaine 

 
Você está convidado para as 
sessões mensais de Formação 
Adulta liderada pelo Padre Bob 
começando na Quinta-Feira, 21 de 
Setembro às 19:00hs no Centro 
da Família.  Encontro  cada Quinta
-feira do mês para 24 sessões 
para descobrir a nossa Viagem através das 
Escrituras!  Então ssperamos vê-lo lá! 
 Para obter mais informações por favor email 
FrBob@StPaulChurch.com 
Ou contate o Escritório da Paróquia no 813-961-3023 

 
 

 Chá e Fashion Show da  Fundação 
Adultos: $25  Crianças (12 ou abaixo): $10 
Para reservas, R. S. V. P até 20 de setembro para a 
nossa anfitriã de mesa ou Ligue para Cathy Hayter no 
813.843.8969 
Venha e desfrute de uma experiência 
encantadora e edificante...       para mulheres e 
jovens 
   de todas as idades! 
 Desfile de moda: Patrocinado pelo American 
Heritage Girls 
Sábado, 7 de outubro, 12:00 (meio-dia) às 15:00hs 
  Igreja Católica de St Paul 
  12708 N. Dale Mabry Highway, Tampa 

. 

Importante! 
 

Reunião dos Pais para Primeira Comunhão: 
¨ Domingo 1 de Outubro às 10:30hs no Centro  da 
Familia #3 ou 
¨ Segunda-feira 2 de Outubro às 16:30 na Igreja ou 
¨ Terça-feira 3 de Outubro às 18:15hs na Igreja 
 
Alunos da Primeira Comunhão: 
Se sua criança está se preparando para a Primeira 
Comunhão em Maio, por favor anote que no fim de 
semana de  23- a 24 de setembro nós comemoraremos 
o Rito do Penitente em todas as Missas. 
Por favor, veja a nossa equipe de Formação de Fé na 
entrada da igreja naquele fim de semana para receber 
a sua cruz para a bênção durante a Missa.  Não há 
necessidade de se registar, basta vir à Missa cedo e se 
registrar. 
 

Apóstolos da Eucaristia JOVENS ADULTOS 
 

Você está convidado a juntar-se aos Apóstolos da 
Eucaristia Jovem Adultos  nas noites de sexta-feira! 
Idade universitária Jovens Adultos, 18-25 anos de 
idade, são convidados a juntar-se. 
 

Próximas datas de reunião: 
-22 de setembro: St Paul com Padre Bill Swengros e 
celebrações de aniversários 
-29 de setembro: St. Paul com o Padre Bill Swengros 
Para mais informações e-mail Merimee@Verizon.net 
 




