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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 Nono Domingo do Tempo Comum                         Domingo, 22 de Outubro de 2017 

M 
eus queridos amigos, 
No início deste mês, os sacerdotes da Diocese de St. Petersburg se reuniram 
com Bispo Dom Parkes para a nossa convocação anual para a renovação 
sacerdotal. O Pe. Matt Malone, S.J., editor da revista América apresentou 

"Como Ministrar em uma Igreja e um Mundo cada vez mais Polarizados". O assunto não 
poderia ser mais oportuno. Por várias razões, muitos de nós percebemos que o mundo 
está como "nós contra eles" onde as pessoas são julgadas, descartadas, e “ostracizadas”, 
mesmo antes de uma palavra ser ouvida. Tal clima não é propício ao discurso civilizado, 
nem é produtivo ou útil para abordar questões complexas. Este resumo é provavelmente 
muito pobre, mas estes são alguns dos pontos que eu recolhi do Pe. Malone: 
 
1) Se informe. Obtenha suas notícias de uma grande variedade de fontes respeitáveis e 
estabelecidas que representam perspectivas diferentes - não pelas mídias sociais. 
Infelizmente, muitas vezes só ouvimos aqueles que apoiam nosso preconceito. 
2) Reze. Reze. Reze. As questões são significantes e devemos orar por mentes e corações 
abertos para saber a verdade, discernir a vontade de Deus, e ser usado como Seu 
instrumento. Lembre-se, você pode ser o único Evangelho que a outra pessoa pode 
encontrar hoje! O objetivo não é converter a outra pessoa, mas acompanhar a pessoa 
rumo a verdade, que é Cristo! 
3) Ouça com o coração aberto. Realmente tente entender o que a pessoa está dizendo e o 
porquê.  Vê-as como Deus as vê. Ouça-as como Deus as ouve. Não julgue. Frequentemente 
pensamos na nossa resposta mesmo antes de ouvirmos realmente o que está a ser dito! 
4) Afirme o que é verdadeiro e válido, olhar para o valor subliminar no que a outra pessoa 
está dizendo, fazer perguntas para buscar compreensão, reconhecer a complexidade, 
confessar as suas próprias lutas com os problemas difíceis que todos nós estamos 
confrontando, e informar a discussão com os valores do Evangelho. Lembre-se, Cristo e 
sua igreja têm um "partido" preferencial: os pobres, vulneráveis, doentes, oprimidos e 
marginalizados. 
5) Quando você compartilhar sua perspectiva, lembre-se o que nós dizemos é inseparável 
do modo como nós o dizemos. Fale com amor! Conclua agradecendo à pessoa por 
compartilhar seu ponto de vista e reconhecer os pontos positivos que a outra pessoa 
compartilhou. Não há problema em concordar em discordar. O objetivo não é "ganhar" o 
argumento, mas para construir um relacionamento onde possamos trabalhar juntos para 
promover o bem comum de todos. 
 
Peço desculpas ao Padre Malone se o meu resumo descaracterizou suas apresentações. 
Felizmente, seu livro será lançado em breve para que possamos nos beneficiar de suas 
ideias.   
 
Que todos aprendamos a ouvir com os ouvidos de Cristo, ver com os olhos de Cristo,  

falar com a boca de Cristo, e servir com as mãos de Cristo. Amém! 

Crescendo juntos como discípulos de Cristo! 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

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.     

Brazilians@StPaulChurch.com 

 

Noite de Cinema - 26 de Outubro 
Nossa próxima Noite de Cinema Divina Misericórdia será em 26 de outubro às 
19:00hs no Centro Paroquial. Mostrando  Karol e Libertando um Continente. 

 

40 Dias para a Vida 
Oração do Rosário Vigilia 
      Sábado, 28 de outubro 

 Cadastre-se  por email: RespectLife@stpaulchurch.com 
 

           

 A Maternidade Espiritual do Sacerdócio reza por nossos 
sacerdotes todas as semanas do ano.  Próximo fim de 
semana  Domingo Sacerdócio  (28 e 29 de  outubro ) 
honramos nossos sacerdotes orando por eles e 
mostrando nosso apoio! 
  
 

 
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 

 
 

Olhando para Frente!  31 de outubro: Missa, de Todos os Santos para as 
Crianças às 7:30 Vigília; 1 de Novembro-  Dia Todos os Santos às 7:30, 
12:15(meio-dia e quinze), 17:30 e às, 19:30 Missa Trilingue; 2 de 
Novembro -19:00h Rosário e 19:30 Missa do  Dia de  Todas as Almas ; 
Novembro 4-10:00-15:00hs Fun Walk & Piquenique da Paróquia; 5 de 
novembro- início dos 33 Dias de Preparação para a Total Consagração 
de  Jesus; 16 de novembro -Jornada para a Nova Vida Workshop; 18 e19 
de  Novembro - Missa de Ensino; 21 de novembro às 19:30 Missa da 
Cura ; 23 de novembro- 9:00hs Missa de Ação de Graças; 25 e 26 de 
Novembro -Cristo Rei; 1 de dezembro Missas às 18:30 e 21:00hs Advent 
Social Gathering/Jovem Adulto  às 19:30 ; 2 e 3 de  Dezembro -Primeiro 
Domingo do Advento;  4 a 6 de Dezembro -Missão do Advento com Ken 
Yasinski; 8 de dezembro- Dia da Imaculada Conceição 

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) 

Venha celebrar todos os nossos 

 Santos com a gente! 

 Quando: terça-feira 31 de outubro 

Hora : 17:30 missa na Igreja/18:15 - 

19:30 Festa  no Pavilhão 

Tudo começa com a Missa das Crianças  e 

uma procissão de todas as crianças 

vestidas como os Santos Santo ou 

os  Animais de Noé.  

Traga seu filho e seus e os amigos! 

Festa de todos os Santos ! 



                 
 
 
 

 

Vigilia de Oração do Rosário   
 

Sabado, 28 de outubro   Acontecendo em breve.... 
Nosso Anual 40 dias para a Vigília da Oração da Vida 
na clínica de aborto na  Fletcher Ave. Todos são 
convidados a passar uma ou duas horas em oração 
com o Ministério de Respeito à Vida  e outras igrejas 
locais, que  como nós rezamos o Rosário para o fim 
do aborto e para a cura de Deus para as muitas 
mulheres, homens e famílias que sofrem de uma 
decisão de aborto passado. Por favor, considere vir 
rezar pacificamente conosco e com os outros da 
comunidade. Cadastre-se no Respeito à Vida por e-
mail RespectLife@StPaulChurch.com 

 

 

Classes Citrizenship (Cidadania) 
Todas as quintas-17:30 às 18:30  

Edifício  St. Michael 
Sem custo — nenhum registro é necessário 

 
Nossa Banda LifeTeen Rocks!  Nós convidamos você a 

fazer parte da nossa  missa LifeTeen às 
17:30  apresentando louvor e canções de adoração! 
Junte-se a nós em um destes Domingos para um tipo 

de celebração inspiradora! 
 
 

Xales do Ministério da Esperança reúnem-se 27 de 
outubro sexta-feira  às 10:00hs no Centro Paroquial 

  
 

S.O.S Ministério do Tráfico Humano  próxima 
reunião  será na quinta-feira, 9 de novembro, às 

1900hs, no Centro Paroquial, sala C. 

The Panama Mission Ministry Offers  
Christmas Cards 

 Feliz Navidad! Christmas Cards  
to be AVAILABLE  at St. Paul.  

  

We are pleased to share that we have the opportunity 
to offer you CHRISTMAS CARDS for you to 

evangelize the true meaning of Christmas - the birth of 
Jesus Christ!!  

  

Beginning the last week of October, LOOK for US to 
PRE-ORDER!!  All cards will be delivered before 

Thanksgiving.  

Venha celebrar todos os nossos 

 Santos com a gente! 
 

 Quando: terça-feira 31 de outubro 

Hora : 17:30 missa na Igreja/18:15 - 19:30 

Festa  no Pavilhão 

 Tudo começa com a Missa das Crianças  e uma 

procissão de todas as crianças vestidas como os 

Santos Santo ou os  Animais de Noé ou outras 

fantasias não assustadoras/horror. Traga seu filho 

e seus e os amigos! 
 

Depois da Missa, iremos ao Pavilhão e teremos 

música, artesanato, jogos, doces e cachorros 

quentes! 

Cada criança deve vir vestida e trazer: 
  

· Pai/Mãe ou um adulto acompanhante 

· Um saco de doces para compartilhar  com os 

outros 

· Um petisco  (batata-frita, etc.) 

para compartilhar com os outros 

 · Um alimento não perecível para os pobres 
  

Prémio especial para qualquer criança vestida 

como Santo! 

Os pais trazem doces para dar para as crianças 

que estiverem andando em sua direção . Uma 

extravagância noturna de uma noite! 
  

Convide seus vizinhos e família para vir e se juntar 

a nós celebrando toda a Véspera do Dia das 

Bruxas e fazer parte de nossa Procissão de Todos 

os Santos! 




