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  Vigésimo Sexto Domingo do Tempo Comum                                     30 de setembro de 2018 

 
Meus queridos amigos, 
 
Depois de muitas consultas e discernimento em oração, daremos um grande passo na fé e começaremos a adoração 
eucarística, de segunda a sábado de manhã. De segunda a quinta-feira, a Exposição Solene do Santíssimo Sacramento 
começará após a Missa das 7:30am e continuará até o serviço de oração final (Compline) que começa às 8:30pm. Na sexta-
feira, a Adoração Eucarística continuará até a missa das 8:30am de sábado. Convido você a se comprometer a vir à 
Adoração pelo menos uma vez por semana, mesmo que seja por alguns instantes. Convide sua família e amigos para 
acompanhá-lo. Você será abençoado! 
 
Também os convido a fazer parte da nossa nova Sociedade da Adoração Eucarística. Como membro, você está se 
comprometendo a participar plenamente da Missa pelo menos a cada final de semana, rezar diariamente, se beneficiar da 
confissão pelo menos uma vez por mês e visitar o Santíssimo Sacramento todas as semanas. Se quiseres, podes escolher 
receber uma mensagem diária selecionada pelos nossos jovens Apóstolos da Eucaristia para inspirar uma devoção mais 
profunda ao Senhor Eucarístico. Também estamos oferecendo uma missa cada primeira sexta-feira para as intenções dos 
membros da Sociedade. Por favor faça parte! O formulário de inscrição está neste boletim e no www.StPaulChurch.com. 
 
Além disso, estou conduzindo uma discussão sobre "A Presença Real", de St. Peter Julian Eymard, na minha página do 
Facebook. Você só precisa "ser meu amigo" para participar. Descobri que esse formato é uma excelente maneira de as 
pessoas compartilharem insights, inspirações e perguntas em um fórum saudável e cristão. Cópias do livro estão disponíveis 
no quiosque Lighthouse no Hall de entrada da igreja, bem como on-line gratuitamente pelo site www.CatholicTradition.org. 
Este livro é usado pelos nossos Discípulos da Eucarística do ensino médio e será uma excelente base para aqueles que 
querem começar a formação em janeiro para se tornar um Associado do Santíssimo Sacramento. 
 
Por que tudo isso? Por causa de QUEM, é a Eucaristia! Acreditamos que Jesus está realmente, verdadeiramente presente ... 
Corpo, Sangue, Alma e Divindade no Santíssimo Sacramento. E a adoração Eucarística é um dos meios mais seguros de se 
aproximar cada vez mais do Senhor! Venha e adore o Senhor! 
 
Como mencionei na semana passada, no dia 11 de outubro, vamos oferecer duas sessões de ouvidoria uma 1pm e a outra às 
7pm. Esta é uma oportunidade importante para compartilharmos um relatório atualizado sobre o que está acontecendo em 
nossa paróquia e para você levantar suas dúvidas e preocupações. Esta semana, eu e o Pe. Bob estaremos em uma 
convocação para padres. Espero que tenhamos insights para compartilhar sobre os escândalos na Igreja. 
 
Ainda sobre o mesmo assunto, a partir de 1º de outubro, rezaremos por 40 dias pelo perdão, reparação e cura para a Igreja, 
seus líderes e aqueles que foram feridos por seus ministros. Para mais informações, consulte este boletim ou nosso site. 
 
Por último, mas não menos importante, junte-se a nós para uma novena especial em honra a Nossa Senhora Aparecida, de 
3 a 11 de outubro, às 7:30pm, no seu novo Oratório, com uma missa especial na sexta-feira 12 de outubro. São todos bem-
vindos. 
 
Juntos, vamos 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 

 

Sociedade da Adoração Eucarís�ca 
Por favor, considere em oração se juntar à nossa nova Sociedade da Adoração Eucarística. A igreja 
católica da St. Paul oferecerá a adoração eucarística de segunda a sexta-feira, a partir de 1º de 
outubro. 

 

Intenções da Missa 
O livro de intenções de massa de 2019 foi aberto em 24 de setembro. Para agendar dias e horários 
para a lembrança de seus entes queridos e / ou para suas intenções, por favor, pare no escritório da 
paróquia. Quantias de estipêndio são:  Dias da semana $ 15; Finais de semana e dias santos $ 20; 
Intenções não-anunciadas $10. 
 

Novena 
Novena começa dia 3 de outubro, quarta-feira e vai até o dia 11 de outubro, quinta-feira às 7:30pm 

no Oratório de Nossa Senhora Aparecida 
Celebração do dia da Festa de Nossa Senhora Aparecida 

Será no dia 12 de outubro no Oratório de Nossa Senhora Aparecida 
Rosário às 7pm e Missa às 7:30pm 
Em seguida haverá uma recepção 

 

Novena em Honra a Nossa Senhora Aparecida 
 

Por favor tome nota: 
A Novena do dia 6 de outubro, sábado será às 7pm na igreja 

 

Ambiente Seguro 

Nossa paróquia é um ambiente seguro. Por favor, certifique-se de que seus filhos são 
supervisionados em todos os momentos, incluindo o banheiro e os jardins. Todos os adultos que 
trabalham com crianças ou adultos vulneráveis como parte de seu ministério devem concluir o 
Treinamento Seguro para o Meio Ambiente e as verificações dos antecedentes criminais (para obter 
mais informações, contate Barbara Gray pelo telefone (813) 961-3023. Relate todas as atividades 
suspeitas diretamente à polícia (813) 247-8000, bem como o escritório paroquial. Em casos de 
suspeita de abuso, chame a polícia e o ministro diocesano de Assistência às Vítimas (ligação 
gratuita 1-866-407-4505). Se você tiver dúvidas ou preocupações, consulte qualquer um dos nossos 
funcionários. 
 

Bênção de Animais 
A Bênção dos Animais acontece no dia 6 de outubro às 11am no Santuário Santo Nino. Por favor, 
visite a mesa do Ministério de São Francisco no santuário. 
 

EDUCAÇÃO CONTINUADA DE ADULTOS 
com Pe. Bob Romaine 

A equipe do Ministério de Educação Continuada para Adultos convida todos a participar da 
Campanha Espiritual de 40 dias de Oração e Penitência para restauração, reparação e cura na 
Igreja, de 1º de outubro a 9 de novembro de 2018. 
 

Você pode se inscrever online visitando o site da St. Paul Church (https://
www.stpaulchurch.com/adult-continuing-education). Por favor, forneça seu endereço de e-mail na 
seção "40 Dias de Oração e Jejum" para que você possa receber orações diárias por 40 dias. 
 

Importantes Datas – Formação da Fé 
⇒ 1 outubro – Adoração Eucarística todos os dias começa! Encorajamos que sua família venha 

para a Adoração! 

⇒  6 outubro- Bênção dos animais 11am, começa Pumpkin Patch, Retiro da 3 ª Série 9am-12pm e 
4 ª Série 1:30-4:40pm  

⇒  13 outubro – Retiro da Primeira Confissão 1pm-5:30pm 

⇒  13-14 outubro – Rito de boas-vindas do RCIA 

⇒  19 outubro – Show de John Michael Talbot, ingressos à venda durante a Feira dos Ministérios 
ou online www.stpaulchurch.com 

⇒  20 outubro – Retiro da Primeira Confissão 1pm– 5:30pm 

⇒  20 outubro – Retiro da Crisma 9am-5pm 

⇒  21 outubro - XLT Praise and Worship 7:30pm-8:30pm 

⇒  27 outubro – Festa da Familia de Fé 10am—6pm Todos estão CONIVDADOS 

⇒  28 outubro – Domingo do Sacerdócio  

⇒  31 outubro – Missa de Todos os Santos para Crianças 5:30pm 

 

 

 

 

 

 

 

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 



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 

Há algo para todos na Festa da Família de Fé! 

A Festa da Família de Fé será um dia de adoração a Jesus, oração e que 
ficará na lembrança. Haverá muitas atividades divertidas para pessoas 
de todas as idades, incluindo artistas de rua, artes e artesanato, a Vila da 
Saúde do BayCare, bounce house, jogos de carnaval, boa comida 
disponível para venda e música incrível de artistas cristãos 
contemporâneos. O dia terminará com a missa celebrada pelo Bispo 
Parkes às 4pm. O Bispo Gregory Parkes convida você para a Festa da 
Família de Fé, a Celebração do Aniversário de 50 anos da nossa 
Diocese de São Petersburgo será no dia 27 de outubro, das 10am às 
6pm, no Parque Al Lopez, em Tampa. Visite www.familyfaithfest.org 
para maiores informações. 

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 

 
 Dia de Discernimento para Jovens Mulheres Adultas 

Reserve a data! 

O Escritório das Vocações realizará um dia de discernimento para jo-
vens mulheres adultas no sábado, 1º de dezembro de 2018, na Catedral 
de São Judas, o Apóstolo, 5815 5ª Avenida. N., São Petersburgo. O dia 
começará com a missa às 11:00 horas, seguido de almoço e um período 
de perguntas e respostas com algumas das religiosas que vivem aqui 
mesmo na Diocese de São Petersburgo! Marque já seus calendários! 

Missa dos Anjos 
A Missa anual dos Anjos para as crianças que foram para o 
Senhor antes ou depois de nascer será realizada no sábado, 
13 de outubro de 2018, às 11:00am na capela de St. James 
no Bethany Center, 18150 Bethany Center Drive Lutz. 
 

As famílias são convidadas a trazer uma foto do seu filho 
ou filha falecido(a) para ser exibida na recepção após a missa.  Para 
confirmar presença, informações ou para que o nome de uma criança 
seja adicionado ao programa, entre em contato com Diane no número 
727-344-1611 ext. 5308 ou via email em dcs@dosp.org. 

Primeiros socorros: O kit de primeiros socorros da igreja e o des-
fibrilador estão localizados na sala dos ministérios. O Centro Paroquial 
tem um kit de primeiros socorros na cozinha e o desfibrilador está 
localizado nos banheiros. O kit de primeiros socorros do Family     
Center e o desfibrilador estão localizados na cozinha. Se você usá-los, 
por favor, avise uma pessoa da equipe para que eles possam ser guarda-
dos e protegidos. Isso também nos ajudará a garantir que nossa igreja 
seja sempre um ambiente seguro. Obrigado. 

 

RETIROS 

Retiro do WELCOME das mulheres! Por favor, junte-se a nós 
para um retiro especial de fim de semana apenas para as senhoras 
na St. Paul, 10 e 11 de novembro, no Family Center. Acompanhe o 
boletim para mais informações. 
 
Missão Paroquial do Advento. Este ano somos abençoados em 
receber o Diácono Bill Ditewig. Diácono Bill é um palestrante 
incrivelmente talentoso que nos conduzirá em nossa Missão Paro-
quial do Advento de 3 a 5 de dezembro, às 11am e às 7pm, na 
Igreja. Traga seus amigos! 
 
Manhã de Reflexão para os Homens. Por favor juntem-se a nós 
para uma manhã de reflexão no dia da Festa da Imaculada Concei-
ção, sábado, 8 de dezembro das 8:30am às 11:30am. Por favor 
marquem seus calendários e convide seus amigos! 
 
Sirva os Pobres com Alegria! Venha se juntar a nós enquanto 
nos unimos ao Pe. Richard Ho Lung e os Missionários dos Pobres 
enquanto eles cuidam dos mais pobres dos pobres na Jamaica de 4 
a 10 de fevereiro. Para mais informações, por favor mande um e-
mail para JamaicanMission@stpaulchurch.com. 
 
A 8ª Conferência Católica Anual dos Homens de Tampa Bay 
será realizada no domingo, 10 de fevereiro de 8 a 3 no Higgins 
Hall. Este ano apresenta Jeff Cavins, Fr Dwight Longenecket e 
John Pridmore. Para mais informações e ingressos, por favor visite 
SuncoastCatholicMinistries.com. 
 
Centro Franciscano. O Centro Franciscano está localizado no 

belo rio Hillsborough, a poucos minutos de St. Paul. Eles ofere-

cem retiros ao longo do ano. Para mais informações, 

www.franciscancentertampa.org. 

A Adoração Eucarística será oferecida   
semanalmente às segundas e terças das 
8am às 9pm a partir de 1º de outubro! 



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. 

 


