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Meus queridos amigos, 
 
Gostaria de reservar um tempo nos próximos boletins para refletir sobre os resultados de nossa 
pesquisa anual sobre a paróquia. Antes de tudo, eu realmente aprecio o tempo e o cuidado que você 
tomou para compartilhar seus pensamentos e preocupações. Muito obrigado. Segundo, para a 
pessoa que perguntou: "Alguém lê isso?" Sim, nós lemos! As pesquisas são distribuídas ao clero, 
funcionários e membros de nosso Conselho Pastoral e foram discutidas comigo na semana passada. 
Terceiro, os resultados foram muito positivos e houve várias idéias que vale a pena considerar. 
 
Houve um consenso de que as pessoas amam nossa paróquia. Eles nos descrevem como uma 
paróquia muito calorosa, amigável e acolhedora. As pessoas estavam empolgadas com nossos 
padres e diáconos, a Adoração Eucarística e a diversidade cultural. É uma família na qual as 
pessoas têm um senso de pertencer! Louvado seja Deus! 
 
Aqueles que responderam à pesquisa geralmente sentiram que seu relacionamento com Deus era 
bom. Embora realmente gostassem da paróquia, poucos relataram que recentemente convidaram 
outras pessoas para se juntarem a eles em um evento ou liturgia da paróquia. Aqueles que foram 
convidados eram mais prováveis de serem membros da família. Isso é algo em que realmente 
precisamos trabalhar no futuro. Todos somos chamados a ser evangelistas ou missionários - 
convidar outras pessoas a conhecer e amar o Senhor! 
 
No que diz respeito à forma como podemos atendê-lo melhor, a maioria sentiu que estávamos 
indo muito bem e há pouco que podemos fazer para melhorar. Outros ofereceram uma variedade 
de sugestões que certamente merecem consideração em oração. 
 
Uma área de preocupação era com padres. Alguns comentaram o quão difícil era ouvir os padres 
com sotaque e outros expressaram a necessidade de um padre “permanente” de língua espanhola. 
Outros queriam mais missas e mais confissões. Eu entendo suas preocupações. O problema é que 
há uma escassez crônica de padres e muito, muito poucos são bilíngues. Por exemplo, conseguir 
outro padre enquanto Pe. Bob e Pe. Ambrósio estarão ausentes no próximo mês. Conheço um 
padre amigo, que conhece um padre, que conhece um padre que por acaso está nos Estados 
Unidos durante esse período e é livre. Enquanto ele fala inglês, é com sotaque. Sou grato por ter 
ajudado. Embora eu possa conseguir padres de língua espanhola ou portuguesa de outros países, 
eles não têm o idioma necessário para ministrar à maioria dos nossos paroquianos que falam 
inglês. Somos uma das maiores paróquias de nossa diocese, com uma das mais pesadas cargas de 
trabalho para padres - com todas as nossas missas, confissões, funerais, casamentos, ministérios e 
visitas domiciliares e hospitalares. Como resultado, existem padres que simplesmente não podem 
ministrar na St Paul devido à quantidade de serviços necessários todos os dias. 
 
Qual é a solução? Um: Ore por um aumento de vocações. Incentive seus filhos e netos a ouvirem 
o Senhor e seguirem Seu chamado. Fale positivamente sobre padres e religiosos com seus filhos. 
Segundo: Ore pelos sacerdotes que temos. Sou especialmente grato pelos três ministérios em 
nossa paróquia, cujo objetivo é orar pelos sacerdotes: Mães Espirituais dos Sacerdotes, Sete Irmãs 
Apostoladas e Ministério de Oração para o Clero. Três: Iniciarei um Grupo de Apoio Vocacional 
para jovens, que se reunirá periodicamente ao longo do ano e pe. Bob iniciará um Ministério de 
Oração pelas Vocações para incentivar orações e apoio às vocações. Quarto: continuarei tentando 
encontrar padres que falem com sotaque americano e agendarei padres que falam espanhol e 
português fluentemente por pelo menos metade das missas de fim de semana nesses idiomas. Sou 
verdadeiramente grato pelos nossos diáconos que nos ajudam e tentarei usá-los mais conforme a 
programação deles permitir. Quanto à sugestão sobre sacerdotisas ... está muito além do meu 
salário! Desculpe-me! 
 
Cobrirei o restante de suas idéias na próxima semana! Enquanto isso, vejo você no Pumpkin Patch! 
 
Pe. Bill Swengros, Pároco 

 

MISSAS DO FIM 
DE SEMANA 

 

Missas de Sábado 
8h30  missa 

(Oração da manhã e Benedição 
8:10 am) 

 
Missas da Vigília do Sábado: 

17:30 
Missa em Português: 19:30 

 
Missas dominicais 

7:30, 9:00, 10:45, 
12:30, 17:30 

Misa en Español: 2:00 pm 
 

MISSAS DURANTE A 
SEMANA 

 
Segunda a sexta 

7:30 e 12:15 
 

Primeira Sexta-feira às 19:30 
Terceira Sexta-feira às 19:30 
*Quarta Sexta-feira às 19h30 

* (en Español) 

 
Reconciliação (Confissão) 

Segunda a Sexta 11:30 - Meio-dia 
Sábados 10:00 e 16:00 ou a 

pedido 
 

Adoração Eucarística 
De segunda a quinta 

8:00 às 20:30 
Sexta-feira 8:00 a 

Sábado 8h30 Missa 
 

 Oração matinal 
Segunda a sexta-feira às 7:10 

Sábado 8:10 
  

Unção dos Enfermos 
Todo segundo sábado 

do mês às 8h30 
 

Horário de Atendimento da 
Igreja: 

 
Segunda a sexta-feira das 8:00 às 

16:00 
 

www.stpaulchurch.com 
 

info@stpaulchurch.com 

 

 
 
 

NOTÍCIAS ▪ FOTOS ▪ EVENTOS 
Junte-se à página da  

St. Paul no Facebook hoje! 
www.facebook.com/stpaultpa 



Apoie o Grupo de Jovens da St Paul no 

St. Paul Pumpkin Patch 
Todas as arrecadações ajudarão o Grupo de  

Jovens da High School St. Paul 
 
 

05 a 31 de outubro 
De segunda a sábado 

12:00 às 20:00 h 
Domingo  

08:00 às 20:00 h 
Próximo ao Family Center 

POR FAVOR JUNTE-SE A NÓS  
PARA DANÇA DE PAI E FILHA 

FLORESTA ENCANTADA 
Sexta-feira, 25 de outubro de 2019 

18:30 – 21:00 h  
St. Paul Catholic Church 

 

Realizado por American Heritage Girls Troop 0147 
Ticket de doação sugerido: U$ 15 por dupla 

Leilão silencioso será realizado 
Perguntas e-mail: ahgstpaul@gmail.com 

MINISTÉRIO DO  
RESPEITO À VIDA  

Outubro é o mês do respeito à vida! 
 

Por favor, junte-se a nós no apoio a toda a vida, da 
concepção à morte natural, através da oração e da ação.  
Junte-se ao Ministério Respeito à Vida e aos outros 
paroquianos da St Paul no sábado, 19 de outubro e / ou no 
sábado 26 de outubro na Clínica Fletcher na East Fletcher 
Ave. 2010, Tampa, para orações e recitação do terço durante 
o evento 40 Dias pela Vida. 
 

Para mais informações, entre em contato com Carol 
em respectlife@stpaulchurch.com 

CELEBRAÇÃO DAS CRIANÇAS DO DIA 
DE TODOS OS SANTOS 

MISSA DA VIGÍLIA DE TODOS OS 
SANTOS  

 

QUINTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO às 17:30 
 

As crianças são incentivadas a se vestir como seu 
santo favorito! 

 

“Trunk or Treat” após a missa no estacionamento 
das 18:30 às 19:30! 

 
AVISO: É necessária assistência no "Trunk or Treat"! 
Se você estiver interessado em fazer parte dessa atividade 
divertida e estiver disposto a fornecer um carro e alguns 
doces , envie um e-mail  para Sonia em : 
seberhardt@stpaulchurch.com 

VAGAS 
DISPONÍVEIS 

PARA CRIANÇAS 
DE TRÊS ANOS 

 

Você ainda está procurando uma aula de pré-escola 
para a sua criança de 3 anos? Ainda temos algumas 
vagas nas aulas de 5, 3 e 2 dias. Ligue para (813) 
264-3383 ou envie um e-mail para: 
preschool@stpaulchurch.com 

ESCRITÓRIO DE FORMAÇÃO DA FÉ 
(813) 961-3023 

E-mail: faith-formation@stpaulchurch.com 
 
Aulas para Formação de Fé para pessoas com 
Necessidades Especiais: Se você estiver interessado em 
ajudar-nos a compartilhar nossa fé com crianças com 
necessidades especiais, gostaríamos de conversar com 
você! Atualmente, estamos organizando uma equipe de 
pessoas dispostas a planejar e treinar para essa importante 
necessidade em nossa comunidade. Por favor contacte-
nos por email ou telefone! 
 

Catequista do ensino médio: Se você estiver disposto a 
compartilhar sua fé em uma tarde de domingo (16:00 - 17: 
15h) com adolescentes que estão se preparando para a 
crisma, entre em contato com o escritório de formação da 
fé. Temos um grande grupo de adolescentes querendo se 
preparar e precisamos abrir uma nova sala de aula. Entre 
em contato conosco hoje! 

PELOS NÚMEROS… 
 

· Nossa paróquia alcançou o valor da meta prometida para o 
Apelo Pastoral Anual (APA) para este ano; no entanto, ainda 
precisamos de US $ 29.000 pagos para atingir o valor da 
meta paga pela APA para o ano. 
 

· Nossa participação na Missa cresceu do ano passado para 
este ano (estamos um pouco acima de 1%). Embora nossa 
participação tenha aumentado, nossos números de ofertório 
diminuíram. Embora estejamos gratos por todo o seu apoio 
financeiro, nossa paróquia deve pagar as contas de luz e 
água, como qualquer outro consumidor. Dependemos 
completamente de suas doações para cumprir nossas 
obrigações financeiras. Obrigado por sua fidelidade e 
generosidade! 

mailto:preschool@stpaulchurch.com


 
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 

 

Adoração  

Eucaristica 

 
 
 
 
 

 

De Segunda a  
Quinta-feira 

Das 8:00 ate 20:30 com a 
oração de enceramento 

e benção com o 
Santíssimo 

Sexta-feira das 8:00 ate a 
missa de Sábado 8:30  

da manhã. 

A Igreja Católica St Paul oferece 
uma assinatura gratuita, para 

nossos paroquianos, ao 
FORMED.org! 

 

1. Visite www.FORMED.org 
2. Clique em "Inscreva-se" 
3. Selecione "Eu pertenço a uma  
     paróquia ou organização" 
4. Digite o código P33JN2 
5. Digite seu endereço de email 

 

Aproveite o seu acesso a milhares 
de filmes, programas, áudio e livros 

instantaneamente! 

RETIRO DA 
MIDDLE SCHOOL 

 

SÁBADO 
26 DE OUTUBRO 

9:00 - 18:00 
ACAMPAMENTO NOSSA 

SENHORA DO BOM 
CONSELHO 

FLORAL CITY, FLÓRIDA 
 

 

Todos os alunos do ensino médio 
são convidados a participar de um 
retiro no acampamento de Nossa 
Senhora do Bom Conselho. Para 
registrar alunos da sexta, sétima e 
oitava série para este evento, entre 
em contato com o Escritório de 
Formação da Fé (813) 961-3023 
ou envie um e-mail para Theresa 
em: tadams@stpaulchurch.com 

Super recarregue sua fé! Você está 
interessado em se apaixonar cada vez mais 
por nosso Senhor? Existem várias 
oportunidades especiais nos próximos meses 
para ajudá-lo a crescer na fé. Marque seus 
calendários e planeje vir! 
 
O Alpha está chegando na St. Paul em janeiro, 
com grupos em inglês, espanhol e português, 
além de grupos para adolescentes. Esta série de 
11 semanas é excelente para aqueles que desejam 
crescer em sua fé, bem como para quem tem 
curiosidade sobre Deus e religião. Veja o boletim 
para obter mais informações ou entre em contato 
com alpha@stpaulchurch.com. 
 
Sirva os pobres com alegria! Venha se juntar a 
nós enquanto nos juntamos ao Pe. Richard Ho 
Lung e os Missionários dos Pobres, que cuidam 
dos mais pobres da Jamaica de 3 a 9 de fevereiro 
de 2019. Para mais informações, envie um e-mail 
para: jamaicanmission@stpaulchurch.com. 
 
A 9ª Conferência Anual dos Homens 
Católicos de Tampa Bay será realizada no 
sábado, 2 de março, de 8 a 15 h no Higgins 
Hall. Este ano apresentaremos Jesse Romero, 
Gus Lloyd e Justin Fatica. Para mais informações 
e  i n g r e s s o s ,  v i s i t e 
SuncoastCatholicMinistries.com. 
 
O Congresso Eucarístico será realizado de 15 
a 16 de maio de 2020, em Jacksonville, 
Flórida. Esperamos alugar um ônibus e visitar St 
Augustine antes do Congresso começar na noite 
de sexta-feira. O Congresso tem programas para 
crianças, adolescentes, adultos em inglês e adultos 
em espanhol. Haverá oradores, músicos e uma 
exposição católica de mercadorias e livros 
reconhecidos nacionalmente. É um evento anual 
que você não vai querer perder! Veja o boletim 
para obter detalhes. 
 
Centro Franciscano. O Franciscan Center está 
localizado no belo rio Hillsborough, a poucos 
minutos de St. Paul. Eles oferecem retiros ao 
longo do ano. Para mais informações, visite 
www.franciscancentertampa.org. 
 

Que Deus nos abençoe ao vivermos com coragem o 
Evangelho! 

 
(P. Se eu perdi o seu retiro, por favor me avise!  

- Pe. Bill) 

Fé em ação: “Só esse estrangeiro 
voltou para dar graças a 
Deus?” (Lc 17:18). A maioria de 
nós vive vidas "fáceis". Temos 
comida, abrigo e roupas. Saímos 
de férias todos os anos e 
possuímos um carro ou dois. A 
maioria de nós toma isso tudo 
como garantido. Você já reparou 
que as pessoas com o menor 
número de posses são geralmente 
as mais agradecidas? Não deveria 
ser o contrário? Tire um tempo 
todos os dias e agradeça a Deus 
por tudo que Ele lhe deu. 



"Formados pela Palavra e pelo Sacramento, nós, as pessoas da Igreja Católica de Saint Paul, somos uma comunidade de fé cristã multicultural, guiada 
pelo Espírito, centrada na Eucaristia, vivendo nosso amor a Deus e ao próximo enquanto crescemos juntos como discípulos de Cristo. " Do mesmo modo 

nossa declaração de visão: "Crescendo juntos como discípulos de Cristo". 

St. Paul Tampa Grupo de Jovens Conta no Instagram: 

stpaultampayg 

 

 
 

Café da Manhã de Arrecadação para a 
Missão Jamaica 2020  
Domingo, 13 de  Outubro 

Após todas as missas da manhã no Family Center 
 

Adultos U$8, Crianças U$5, Família de 4 ou mais U$25 
Menu:  torradas, bacon, ovos, grits, frutas, cereal, leite, 

café, chá & suco 
 

O Ministério da Missão Jamaica está angariando fundos 
para apoiar os missionários dos pobres e servir aos 
pobres dos pobres em Kingston, Jamaica, durante a 

viagem missionária em Fevereiro 2020. 
 

 
 

MINISTÉRIO DA MISSÃO PANAMÁ 
 

Nosso ministério está coletando novos óculos de leitura e 
produtos de higiene durante todas as missas, nos dias 19 
e 20 de outubro. Traga itens (listados à direita) e coloque-
os em cestas marcadas nos Pórticos. Os óculos e itens de 
higiene serão distribuídos no Panamá durante a Missão 
2020.  Email: panamamission@stpaulchurch.com. 
 

 
 

O Ministério de São Francisco de Assis 
.  

O Ministério de São Francisco de Assis está aceitando 
pedidos de oração daqueles que estão lidando com a 
perda de um animal de estimação ou lutando contra a 
doença dele. Envie sua solicitação de oração para: st-
francis-ministry@stpaulchurch.com. 

Santos de Deus: Nesta terça-feira, celebramos o dia da 
festa de Santa Teresa de Jesus, a mística carmelita, 
reformadora e a primeira doutora da Igreja. Ela viveu em 
um período muito turbulento na história da Igreja. Nasceu 
em Ávila, Espanha, em 1515, durante o início da reforma 
protestante e morreu pouco depois do encerramento do 
Conselho de Trento em 1582. Ela era abençoada com uma 
mente brilhante, uma personalidade extrovertida e uma 
profunda consciência da presença de Deus. Ela não estava 
disposta a aceitar a mediocridade e desafiou a Igreja a 
seguir radicalmente o caminho de Cristo, adotando uma 
pobreza radical de espírito: “Lembre-se de que você tem 
apenas uma alma; que você tem apenas uma morte para 
morrer; que você tem apenas uma vida, que é curta e deve 
ser vivida somente por você; e há apenas uma glória, que é 
eterna. Se você fizer isso, haverá muitas coisas sobre as 
quais você não se importa. 
 

 "Cristo não tem corpo agora, mas o seu. 
Sem mãos, sem pés na terra, mas os seus. 
Seus são os olhos através dos quais 
Cristo olha com compaixão para o mundo. 
Seus são os pés 
com os quais Cristo caminha para fazer o bem. 
Suas são as mãos 
com as quais Cristo abençoa o mundo. " 

 
                         - Santa Teresa de Ávila 

Courtyard Memorial Pavers 
 

Ao nos aproximarmos do dia de ação de graças, St. Paul 
oferece uma maneira de memorizar um ente querido, vivo 
ou morto, um animal de estimação ou um evento 
importante da vida através das pavimentadoras do pátio. 
Cada pavimentadora é gravada com sua inscrição especial. 
Convidamos você a indicar uma área geral em que você 
deseja sua pavimentadora. 
 

As pavimentadoras custam US $ 250 cada. Três linhas de 
inscrição estão disponíveis com 14 caracteres por linha. 
Cada pavimentadora é de 6 ”x 9”. Aceitamos dinheiro, 
cheque e todos os principais cartões de crédito. 
 

Para informações adicionais, ligue para o nosso gerente 
paroquial, Brian Smith, pelo telefone (813) 961-3023 ou 
envie um e-mail para bsmith@stpaulchurch.com. 

Algo faltando? Existem vários casais em nossa paróquia 
que vivem em casamentos irregulares ou que não foram 
abençoados na Igreja. Lembre-se, não é suficiente que os 
católicos se casem civilmente ou se casem em uma igreja 
não católica. Para validade, os católicos devem se casar 
em uma cerimônia reconhecida pela Igreja. Não espere 
Nós estamos aqui para ajudar! Se nenhum de vocês já foi 
divorciado, entre em contato com Maria Costa no 
Escritório Paroquial em (813) 961-3023 para que seu 
casamento seja validado. É muito fácil e não levará muito 
tempo. Se você ou seu cônjuge já se divorciaram, entre 
em contato com Maria ou o padre ou diácono de sua 
escolha para iniciar o processo de “anulação”, para que, 
esperançosamente, seu casamento atual possa ser 
convalidado. Deixe-nos ajudá-lo! 


