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 Vigésimo nono domingo do tempo comum                                                    Domingo, 21 de outubro de 2018  

Meus queridos amigos, 
 
Algumas semanas atrás eu hospedei duas “Sessões de Conversa Aberta” ou Reuniões da Comunidade com os paroquianos. 
Se você não se importa, eu gostaria de compartilhar com você o que aconteceu. Ambas as reuniões começaram com breves 
apresentações sobre como Deus abençoa nossa família paroquial. Em quase todos os aspectos, estamos crescendo. Nossas 
liturgias são lindas, nossos programas de educação religiosa e formação de fé estão crescendo, nossa Pré-escola é fantástica e 
nossos ministérios são vibrantes e saudáveis. Deus é tão bom para nós! Financeiramente, graças a suas doações generosas e 
às contribuições de várias doações de paroquianos falecidos que se lembraram de nós em seu planejamento de fim de vida, 
estamos indo muito bem. Os resultados da pesquisa paroquial confirmam bem nossa realidade e tivemos ótimas sugestões 
para o futuro. 
 
O tema que gera desconforto é, claro, os escândalos de abuso sexual na Igreja. A notícia dos crimes de padres e bispos 
realmente abalou nosso mundo. Isto é evidente no fato de que a participação em nossa paróquia diminuiu cerca de 200 
pessoas por fim de semana desde que o relatório do Grande Júri da Pensilvânia foi anunciado. 
 
A boa notícia é que a nossa Diocese sempre foi muito proativa em garantir a saúde e o bem-estar das pessoas, especialmente 
das crianças. Pelo menos nos últimos 35 anos em que estive envolvido nesta Diocese, todo homem que se inscreve para 
entrar no seminário tem que passar por extensos testes psicológicos e entrevistas. O estado psicológico para servir é 
continuamente avaliado durante o processo de formação. Após a ordenação, se um padre for acusado com veracidade, ele é 
imediatamente removido de sua função. Se as acusações forem comprovadas, ele não é transferido nem remunerado de 
qualquer forma. 
 
Mantendo-se a par das “melhores práticas”, em 1992, a Diocese começou o “fingerprinting” para identificação de todos os 
funcionários. Os registros dos funcionários também foram revisados por um painel independente, incluindo especialistas 
leigos, para garantir que ninguém com um histórico de condenação trabalhe no ministério. Quando o Bispo Lynch foi 
anunciado como nosso quarto bispo em 1996, ele sentiu que a transparência era imperativa e publicou os nomes de todos os 
padres diocesanos que haviam abusado de um adulto, jovem/criança ou pessoa vulnerável. Aconselhamento e assistência 
sempre foram oferecidos às vítimas. 
 
Assim como as "melhores práticas" evoluíram, nossas políticas também. Em 2002, a Carta para a Proteção de Crianças e 
Jovens foi promulgada pela Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos (USCCB) em Dallas. As Normas de 
Dallas foram aprovadas por Roma e constituem a lei apropriada para a Igreja Católica nos Estados Unidos. Ela obriga o 
treinamento para ambientes seguro para aqueles que trabalham com menores e adultos vulneráveis, bem como para menores 
e seus pais, verificação obrigatória de antecedentes criminais, exigência de relatórios para agências que garantem a aplicação 
da lei, defensores independentes de vítimas em cada diocese, conselhos de leigos para revisão e garantia de conformidade, 
relatórios anuais e auditoria independente no local a cada três anos. Os resultados dessas auditorias são publicados e estão 
disponíveis para sua análise no site da USCCB. As Normas de Dallas também elevaram as limitações do estatuto, 
aumentaram o número de possíveis ofensas (como a pornografia infantil) e ordenaram que as normas fossem periodicamente 
revisadas e atualizadas para se manterem a par das “melhores práticas”. Além disso, Roma determinou que todos as 
acusações com credibilidade seriam processadas em Roma, bem como nos fóruns civis, para assegurar que os infratores 
nunca pudessem ser transferidos. 
 
A boa notícia do Relatório do Grande Júri da Pensilvânia é que ele confirmou que as Normas de Dallas funcionam e, em 
muitos aspectos, a Igreja se tornou um modelo para outras organizações seguirem. Desde 2002, houve uma queda dramática 
nos casos. Eu só desejo que toda igreja e instituição que cuida de menores ou adultos vulneráveis sigam nossa liderança. 
 
A má notícia do Relatório do Grande Júri é o número de casos e a história evidente de encobrimento e incompetência da 
hierarquia. As Normas de Dallas nunca abordaram a responsabilidade episcopal. A carta do arcebispo Viganó só acrescentou 
combustível ao fogo A boa notícia é que isso forçou uma discussão honesta sobre a responsabilidade por  aqueles no  



 

escritório episcopal. As demissões dos cardeais McCarrick e Wuerl e as recentes “laicizações” de um arcebispo e bispo 
do Chile é um bom começo. É inaceitável colocar um menor, adulto vulnerável ou seminarista em risco, e muito menos 
abusar deles. Muito tem sido dito de “homossexual” dentro do sacerdócio. Esse não é o meu caso, nem o do Fr. Bob ou Fr. 
George. Sinto-me verdadeiramente abençoado por servir ao lado desses homens santos na St. Paul Catholic Church. 
 
Eu sei que muitas pessoas sentem que ainda há muito que precisamos fazer. E eu concordo totalmente. No entanto, neste 
momento, sinto que é importante reconhecer nossos sucessos assim como fracassos e lembrar por que somos católicos. Não 
é nosso amor pelo Papa, pelo Bispo ou por um padre. É nosso amor por nosso Senhor e nosso desejo de amá-Lo e servi-Lo. 
Podemos fazer a nossa parte, orando pela nossa Igreja e trabalhando para garantir que todos os Seus filhos sejam bem 
servidos. 
 
Garanto-lhe em meu nome e do Bispo Parkes, que nossa diocese e paróquia estão fazendo tudo o que podemos para garantir 
que nossas crianças e adultos vulneráveis estejam seguros. Como um escritor recentemente compartilhou comigo, nunca 
podemos dizer que a nossa paróquia é verdadeiramente um ambiente seguro. Não é. Dale Mabry está repleta de abusadores 
sexuais condenados. Temos visitantes no nosso campus todos os dias. A segurança deve ser uma prioridade para todos nós. 
Fico espantado com o número de pais que deixam seus filhos irem ao banheiro desacompanhados ou correr livremente pelo 
campus sem supervisão. Todos nós devemos estar vigilantes. Se você ver algo ou alguém suspeito, denuncie. Se necessário, 
entre em contato com a polícia. 
 
Por outro lado, também não devemos reagir exageradamente. Posso dizer-lhe que a maioria dos padres não gosta de 
ministrar às crianças e alguns até se recusam a visitar uma pessoa idosa desacompanhada em casa. Temos medo de tocar uma 
criança, e muito mais de dar um abraço. Podemos ser acusados de aliciamento se chamarmos uma criança pelo nome, se 
damos um tapinha nas costas ou presenteamos uma criança com um rosário. Quando eu cresci, o pároco da nossa Igreja 
costumava tomar conta de nós enquanto minha mãe ensinava CCD. Eu não posso imaginar fazer isso. O sacerdócio hoje é 
muito diferente de quando fui ordenado a servir. Isso tudo é muito triste. 
 
Por favor, juntem-se a mim nestes 40 dias de oração, reparação e cura para a nossa Igreja e para todos aqueles que foram 
feridos por seus ministros. Que nos levantemos purificados e encorajados a dizer: nunca mais!  
 
Juntos, vamos viver corajosamente o Evangelho! 

 
 
 
 
 

Pe. Bill Swengros, Pároco 

Primeiros socorros e AED:  O kit de primeiros socorros 
da igreja e o AED estão localizados na sala dos ministérios. 
O Parish Center tem um kit de primeiros socorros na 
cozinha e o AED está localizado nos banheiros. No Family 
Center o kit de primeiros socorros e o AED estão na 
cozinha. Se você os utilizar, por favor, avise uma pessoa da 
equipe para que eles possam ser repostos e protegidos. Isso 
também nos ajudará a garantir que nossa igreja seja sempre 
um ambiente seguro. Obrigado. 
 

Política Diocesana de Animais: A fim de garantir a 
segurança de todos os nossos paroquianos, bem como de 
seus animais de estimação, é proibido ter animais em 
propriedades diocesanas que não animais guias. Obrigado 
por sua cooperação e compreensão. 
 

Celebração de Todos os Santos com as Crianças! 
Missa da Vigília de Todos os Santos.  Quarta-feira, dia 31 
de Outubro as 17:30.  Vista seu filho como seu santo 
favorito para fazer parte da procissão. 
 

Encenação da Paixão 2020! Junte-se a nós para uma 
incrível peregrinação à Baviera, Áustria e Hungria! A cada 
dez anos, durante centenas de anos, a pequena cidade 
bávara de Oberammergau hospeda um Encenação da 
Paixão para o mundo inteiro. Também visitaremos a cidade 
medieval de Innsbruck, a abadia beneditina barroca de 
Ettal, o romântico castelo de Neuschwanstein antes de 
embarcar em um cruzeiro pelo Danúbio ... visitando 
cidades pitorescas como Nuremberg, Regensburg, Passau, 
Melk, Viena e Budapeste! (Foto de Budapeste!) Certifique-
se de reservar o seu lugar agora, pois há vagas limitadas!  
Ligue para a Margie pelo telefone 1-800-644-4659 para 
obter mais informações. 
 

Xales de Esperança: Convidamos pessoas com o talento 
no tricô ou crochê para criar xales e cobertores de bebê 
como uma fonte de conforto e oração. A próxima reunião 
será na sexta-feira, dia 26 de outubro, às 10h, no Centro 
Paroquial, sala E. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
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 

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. 

 

 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 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 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. 

Algo faltando? Existem casais em nossa paróquia que 
vivem em casamentos irregulares ou casamentos que não 
foram abençoados na Igreja. Lembre-se, não é suficiente 
para os católicos serem casados apenas no civil ou casados 
em uma igreja não católica. Por validade, os católicos devem 
se casar em uma cerimônia reconhecida pela Igreja. Não 
espere. Nós estamos aqui para ajudar! 
     Se nenhum de vocês se divorciou, entre em contato com 
Maria no escritório da paróquia (813-961-3023) para que seu 
casamento seja validado. É muito fácil e não vai tomar mui-
to do seu tempo. Se você ou seu cônjuge forem divorciados, 
entre em contato com o padre ou diácono de sua escolha 
para iniciar o processo de “anulação” para que, esperançosa-
mente, seu casamento atual possa ser validado. Nos deixe 
ajudá-lo! 

Bem-vinda MARIA MENDEZ!   
 

A comunidade de fé da St. Paul 
é abençoada em receber Ms. 
Maria Mendez como nossa nova 
Coordenadora de Batismo e 
FORMED®. O endereço de  e-
mail da Maria é: 
mmendez@stpaulchurch.com 

Datas importantes da Formação da Fé 
21 de Outubro: Louvor e adoração do XLT 19h30 - 20h30 
27 de Outubro: Family Faith Fest 10h-18h Todos são 
CONVIDADOS 
28 de Outubro: domingo do Sacerdócio 
31 de Outubro: a Missa da Vigília de Todos os Santos às 
17h30 
10 de Novembro: Celebração da Primeira Reconciliação 
para as crianças que se preparam para a Primeira Comunhão 
em 10 de maio na Igreja 
10 a 11 de Novembro: Inscrição para Candidatos à 
Confirmação em todas as Missas 
12 de Novembro: Não há aulas em homenagem ao Dia dos 
Veteranos 
13 de Novembro: Ensaio para a encenação do Dia de Ação 
de Graças para as crianças na Formação de Fé 18:00 na 
Igreja 
1 de Dezembro: Retiro de Adolescentes do RCIA 10:00 - 
16:00 



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. 

 


