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M eus queridos amigos,  
 

Infelizmente, há duas semanas, a maioria de nós estava evacuando, ou preparando nossas casas ou se 

acomodando em abrigos.  Felizmente estamos todos de volta, espero que com pouco prejuízo.  Eu sei que no meio da 

tempestade, estávamos sentindo a falta do boletim e desta coluna, então, eu pensei em compartilhar os meus 

pensamentos mais uma vez!  " 

Deus seja louvado!  É quase aqui! No fim de semana de Setembro 23-24 nossa quarta Feira Anual dos Ministérios irá 
ocorrer. Como é incrivelmente excitante!  Você está convidado para vir ao Centro da Família (Family Center) após a 
Missa das 5:30pm no sábado e depois de cada uma das Missas de domingo para saber mais sobre como Deus está 
abençoando nossa paróquia e os nossos 83 ministérios maravilhosos!  Um dos destaques é a oportunidade para 
colocar nomes aos rostos e conhecer alguns dos nossos fantásticos voluntários... aqueles que movem e agitam a 
nossa família paroquial!  Quem sabe?  Você pode até se sentir chamado a se inscrever para um Ministério ou dois!  
Também haverá comida e bebida de graça, atividades para as crianças e adolescentes e o nosso popular "Bingo dos 
Ministérios!"  Por favor, venha! 
 

Servidão é um daqueles termos usados na igreja, que tendem a confundir as pessoas.  Basicamente a servidão é uma 
descrição de como responder a graça de Deus em nossas vidas.  Deus é a fonte de toda bênção... nossa família e 
amigos, nossa saúde e capacidades físicas e mentais, nossa fé, nossos recursos financeiros, nossas próprias vidas.  
Como nós usamos essas bênçãos é uma medida da nossa "servidão".  Podemos enterrar ou acumular nossos talentos 
ou nós podemos usá-los de acordo com a vontade Dele: por glorificar a Deus e servir aqueles que necessitam. 
 
Então, como você usa os dons do seu tempo, seus talentos e seus recursos materiais?  Você os enterra?  Você os 
acumula?  Ou você livremente os compartilha? Cada um de nós irá responder a estas perguntas de maneiras 
diferentes.  Para alguns que estão lutando com problemas de saúde e estão vivendo em uma renda fixa, ser um bom 
servo pode significar simplesmente ser uma pessoa que ora pelas necessidades do mundo.  Outros podem ter um 
talento específico para compartilhar... como tocar um instrumento, tricotar um cobertor ou compartilhar seu amor 
pelo Senhor com nossos jovens.  Outros podem ser dotados com os recursos materiais, tão necessários para nossa 
paróquia cumprir nossa missão.  Que Deus está te chamando a fazer? 
 

Encorajo você a rezar sobre como intensificar seus esforços.  Se você não está envolvido em um Ministério, por 
favor, participe de pelo menos um!  Temos tantos!  Pense em participar de um que lhe alimente como um estudo 
bíblico e em um outro em que você possa ajudar os outros, como o nosso Ministério de Trabalhadores Rurais!  
Considere participar de um dos nossos ministérios litúrgicos ou voluntarie para ser uma “Mão que Ajuda” com 
nossos grandes eventos. Se envolva! 
Este é também o momento de pensar sobre como você está apoiando financeiramente nossa paróquia.  Você ainda 
está doando o mesmo $10 que seus pais doavam há 20 anos?  Você dá o dizimo?  (Doação de pelo menos 10% de sua 
renda). Uma boa regra é dar até doer. Deus nunca é superado em generosidade!  Uma boa maneira de apoiar a nossa 
paróquia é se inscrever para doar eletronicamente.  Desta forma, é uma coisa a menos para se lembrar de fazer a 
cada semana. 
 

Servidão é muito mais do que um termo usado na igreja ... é um estilo de vida.  É uma maneira de agradecer a Deus 
por suas bênçãos e compartilhá-las livremente com outras pessoas.  Este fim de semana, venha a Feira dos 
Ministérios... seja um bom e fiel serviçal!  E você e seus entes queridos serão realmente abençoados! 
  
Crescendo juntos como discípulos de Cristo! 
 
  

Vigésimo Quinto Domingo do Tempo Comum                Domingo, 24 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 

 

 

Bênção dos Animais 
Sábado 07 de Outubro de 2017 às 11:00hs 

 
Sessões de Informações para a Viagem 

Missão Panamá  
 Acha que gostaria de fazer uma  

Viagem de Missão? 
 Nossas sessões de informações serão 
retomadas no próximo mês!  Saiba mais 
sobre nossas próximas viagens e como se 
preparar.  Nenhum compromisso será 
necessário neste momento. 
 10 de outubro  reunião no Narthex às 18:30  

 
Movimentação da Fralda    

Sábado, 30 de setembro - Domingo, 1 de outubro 
 O Ministério de Respeito a  Vida  estará realizando 
 uma Movimentação de Fraldas para as mulheres com necessidade, no  
 Centro Star/LifeChoices Centro da Gravidez. 
 Itens necessários: Diaper Wipes ( toalhinhas 
umidecidas para higiene do bebe) 
 Fraldas. (Tamanhos : recém-nascido, 5 e 6). 
 Todos os donativos podem ser deixados no dia 30 
de setembro e em 1 de outubro em nossa urna, 
exposta  no narthex antes e após as Missas. Para 
mais informações, por favor contate 
Jackie pelo email RespectLife@StPaulChurch.com 
 

Paróquia de St. Paul Torneio de Golf Cavaleiros de Colombo  
Sábado, 21 de outubro às 11:00hs 

Cheval Golf e Country Club  4312 Cheval Blvd Lutz, FL 33558 
KofC@StPaulChurch.com 

 
40 Dias para a Vida 

Oração do Rosário Vigilia 
      Sábado, 28 de outubro 
 Cadastre-se na Feira do 

Ministério! 
            

 

Feira do Ministério -  É aqui!  

Pumpkin Patch - no mês inteiro de 

outubro - precisamos de voluntários 

adultos e adolescentes-Cadastre-se no 

nosso site! (página inicial, role para a 

Pumpkin Patch Sign-Up) 

 

 



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 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 Cathy Hayter no 813.843.8969 

 Desfile de moda: Patrocinado pelo American 
Heritage Girls 

Sábado, 7 de outubro, 12:00 (meio-dia) às 15:00hs 
  Igreja Católica de St Paul 

Compre os seus bilhetes para os nossos itens de 

sorteio!  GANHE qualquer um dos artigos 

maravilhosos. Ingressos disponíveis depois de todas 

as Missas de 23 de 24 de setembro e novamente no 

dia 30 de setembro e 1 de outubro. Nós estaremos 

localizados no Pórtico na Igreja.  O sorteio será no 

nosso Chá de Angariação  em 01 de outubro. SOS 

Tráfico Humano e nos Ministérios das Flores 

Silvestres. 




