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Meus queridos amigos, 
 
Hoje, nosso Santo Padre, o Papa Francisco, canonizou sete novos santos, dois dos quais são muito amados por 
muitos de nós. O Papa Paulo VI nos conduziu através do Concílio Vaticano II e foi um fervoroso promotor do 
casamento e da vida. E o santo mártir; Arcebispo Oscar Romero de San Salvador, que sacrificou sua vida falando 
contra as injustiças sociais de seus dias. Quatro outros eram sacerdotes e irmãs, muitos dos quais fundaram 
comunidades religiosas. O sétimo foi um adolescente, Nunzio Sulprizo. 
 

Nunzio nasceu no dia 13 de abril de 1817 na Itália durante um período de grande fome. Seu pai e 
sua irmã morreram quando ele tinha apenas três anos. Sua mãe se casou novamente, mas o 
padrasto o rejeitou. Quando ele tinha seis anos, sua mãe morreu e sua avó o aceitou. Três anos 
depois, ela também morreu e um tio abusivo assumiu a custódia dele. Como resultado de maus-
tratos, Nunzio adoeceu aos 14 anos. Teve gangrene na sua perna, esta teve que ser amputada. 
Nunca se recuperando de sua doença, ele morreu em 5 de maio de 1836 com a idade de 19 anos. 
Sua vida, de todas as contas, foi preenchida com tristeza e perda; no entanto, ele encontrou 
grande consolo em sua fé e no valor redentor da participação nos sofrimentos de Cristo. Ele 
colocou toda a confiança em Deus. 

 
A vida de Nunzio Sulprizo é uma grande inspiração para todos aqueles que sofrem de abuso físico e emocional e 
negligência, bem como aqueles com doenças crônicas. Por meio de sua intercessão, houve muitos milagres que 
levaram à sua elevação hoje. Hoje, vamos orar através da intercessão desses homens e mulheres santos, que 
possamos seguir a Cristo e compartilhar inequivocamente Seu amor e misericórdia com os outros! 
 
Para ajudar a todos a nos aproximarmos do Senhor, convidamos o famoso compositor e músico John Michael 
Talbot para se juntar a nós nesta sexta-feira e nos levar em uma noite de oração e música. A música inspiradora de 
John Michael certamente irá encantá-lo e certamente o ajudará a se aproximar cada vez mais do Senhor. O 
concerto começa às 19:00 e os bilhetes estão à venda no escritório da paróquia e também na entrada da Igreja. Por 
favor, não deixe de trazer seus amigos. 
 
Por último, mas não menos importante, junte-se a nós para o Diocesan Family Faith Fest no dia 27 de outubro, 
das 10h às 18h, no Parque Al Lopez, ao norte do estádio Raymond James. Este dia de culto livre, shows, exibições, 
jogos, comida deliciosa e outras atividades serão muito divertidas para toda a família! Esta celebração do 50º 
aniversário da nossa diocese será concluída com uma Missa de Vigília às 16h em homenagem ao nosso patrono, St. 
Jude. Encorajo-vos a usar a sua camiseta favorita de St. Paul! 

 
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 

 

ST. PAUL PUMPKIN PATCH 
O Pumpkin Patch organizado pelos jovens da St. Paul está ABERTO! Por 
favor, ao sair da missa apoie nosso ministério de jovens. Todos os 

rendimentos do Pumpkin Patch vão diretamente para o 
programa de Pastoral Juvenil da St. Paul. Isso permite que os 
membros do grupo participem de grandes eventos como 
Covecrest, Steubenville, NCYC e March for Life.  
 

Este evento irá arrecadar fundos também para apoiar algumas 
das nossas maiores noites de atividade aqui na nossa paróquia. 
Não deixe de levar sua câmera para ótimas oportunidades 

fotográficas para você, seus filhos e / ou seus animais de estimação. Além 
disso, se você quiser se voluntariar para ajudar na administração do Pumpkin 
Patch,  entre  em contato com Stephen Watk ins em 
swatkins@stpaulchurch.com 
 

CELEBRAÇÃO DE TODOS OS SANTOS COM AS CRIANÇAS 
A Missa da Vigília de Todos os Santos será na quarta-feira, 31 de outubro, às 
17h30. Peça a seu filho que se vista como seu Santo favorito para participar da 
procissão. 
 

BATISMO INFANTIL  
Deus nos alcança de todas as maneiras. O desejo em seu coração de batizar 
seu filho é um deles. As promessas que você fizer para seu filho neste dia 
começarão a formar seu filho em um fiel seguidor de Cristo cheio de fé e fiel. 
Mas o dia do batismo é apenas o começo desta Jornada. Ser batizado é 
literalmente um evento que muda a vida e não apenas para o seu filho. 

 

LEMBRETE PRÉ-ESCOLAR 
Não há aulas pré-escolares na segunda-feira, 22 de outubro. Todas as aulas 
serão retomadas na terça-feira, 23 de outubro. 
 

ST. VINCENT de PAUL FOOD PANTRY  
Nosso St. Vincent de Paul Food Pantry alimenta mais de 50 famílias por 
semana. Alimentando tantas pessoas, nossas prateleiras de despensa não ficam 
cheias por muito tempo. Se você quiser ajudar, doações de alimentos podem 
ser deixadas nas cestas na entrada da  igreja. 
 

Você pode preferir fazer uma doação monetária na caixinha localizada na 
entrada da Igreja. Por favor, certifique-se de especificar SSVDP (St. Vicent de 
Paul Food Pantry) na linha de memorando para doações de cheques ou você 
pode usar um envelope de oferta e certifique-se de rotulá-lo SSVDP para 
doações em dinheiro. Obrigado pela sua generosidade! 
 

MINISTÉRIO DO JOVEN CORAÇÃO SENIOR 
Junte-se a nós no sábado, 20 de outubro, para uma excursão ao Saturday 
Morning Market, o maior mercado de produtos frescos do sudeste! Se estiver 
interessado, por favor, encontre-se no estacionamento do Family Center às 
9:00 no dia 20 de outubro. Para mais informações, entre em contato com Jim 
Demer pelo telefone 813-404-4914 ou pelo e-mail Young-at-
Heart@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 

http://www.StPaulChurch.com


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. 

Dia de Discernimento  
para Jovens Mulheres Adultas 

O Escritório das Vocações realizará um dia de 
discernimento para jovens 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! 
 

ORAÇÃO PELOS AFETADOS POR FURACÕES 
Senhor Deus, vigie aqueles que perderam tanto durante 
essas tempestades, especialmente os pobres, os idosos e 
os enfermos. Durante esse período difícil de 
recuperação, sintam nosso amor e apoio ao 
reconstruírem suas vidas. Pedimos isto através de 
Cristo nosso Senhor. Amen.  

AVISO  
O link para a carta recente, do Bispo Gregory Parks, 
sobre a investigação da Procuradoria Geral da Flórida 
sobre abuso sexual institucional pode ser encontrado na 
primeira página do site da St. Paul Catholic Church, 
www.stpaulchurch.com  

 

LEMBRETE AMIGÁVEL  
Se quisermos que nossos filhos desenvolvam um 
relacionamento pessoal duradouro com o Senhor, é 
extremamente importante que a fé seja vivida em casa. 
Isso significa orar com nossos filhos antes das refeições 
e antes de ir para a cama. Significa compartilhar sua fé 
com eles e modelar o que significa ser um bom cristão. 
Significa também frequentar a missa todos os domingos 
em família. Alguns pais pensam erroneamente que 
enviar seus filhos para a Educação Religiosa ou para a 
Escola Católica é um substituto para um lar cristão ou 
para uma frequência semanal à missa. Não. É um 
complemento importante, mas nenhuma escola ou 
programa pode substituir o que você faz como pais ou o 
valor de participar da missa dominical todo fim de 
semana em família.  

 
 

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 

 

 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 pales-
trante incrivelmente talentoso que nos conduzirá em nossa Mis-
são Paroquial 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 
Conceição, 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 Po-
bres enquanto eles cuidam dos mais pobres dos pobres na Ja-
maica 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 Hig-
gins Hall. Este ano apresenta Jeff Cavins, Fr Dwight Longene-
cket 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 

oferecem retiros ao longo do ano. Para mais informações, 

www.franciscancentertampa.org. 

http://www.stpaulchurch.com/faithformation
http://www.stpaulchurch.com/faithformation


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. 

 


