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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 

Trigésimo Domingo do Tempo Comum                              Domingo, 29 de Outubro de 2017 

M 
eus queridos amigos, 
Esta terça-feira é Halloween, que vem do inglês antigo Véspera de Todos os 
Santificados ou Véspera de Todos os Santos... ou seja a noite anterior ao Dia 
de Todos os Santos. Ao invés de ser um momento para se vestir como 

fantasmas ou monstros, é um momento para celebrar os verdadeiros Super-heróis... 
aqueles homens, mulheres e crianças que nos mostraram como sermos autênticos 
discípulos de Cristo... nossos Santos amados!   
 
Por favor, lembre-se que a solenidade de todos os Santos é um Dia Santo de Obrigação 
este ano. Isto significa que deve ser tratado como um domingo. Certifique-se de participar 
na missa e observar o dia como um sábado.   
Nossa programação de missa é a seguinte: 
 

Terça-feira às 5:30pm: Missa de Vigília das Crianças, seguida por uma procissão e 
recepção.  As crianças são incentivadas a vestir-se como seu santo favorito! 
7:30pm Missa da Vigília 
Quarta-feira (Dia 1° de novembro) às 7:30am Missa 
12:15pm Missa 
5:30pm Missa 
7:30pm Missa Trilíngue 
 

Esta é uma oportunidade maravilhosa para falar em família sobre seus santos favoritos. 
Quem eles são e o porquê? A oração a seguir pode ser usada por sua família em casa para 
estender a alegria de celebrar este mistério da fé. Que um dia posamos estar entre os 
Santos! 
Quinta-feira é o Dia das Almas. Embora não seja um Dia Santo de Obrigação, é um dia 
muito importante para nós, porque lembramos todos os nossos amados falecidos que 
ainda não foram declarados santos pela igreja. Celebraremos a missa às 7:30am, 12:15pm e 
teremos um rosário especial à luz de velas no santuário Santo Niño, às 7pm, seguido da 
Santa Missa às 7:30pm. Nesta missa, lembraremos especialmente todos aqueles que 
faleceram da nossa igreja este ano, bem como socorristas que perderam suas vidas este 
ano e aqueles que morreram como resultado de desastres naturais e atos de terror e 
violência. Por favor, traga um amigo. 
 
Outras maneiras de observar o dia de todas as almas é retirar os álbuns de fotos antigos e 
rezar por aqueles que não estão mais conosco. Compartilhe as histórias de suas vidas com 
nossos filhos. Outro gesto bonito é fazer uma visita a um cemitério local e rezar pelos 
falecidos, especialmente para aquelas pobres almas esquecidas no purgatório. Por último, 
hoje é um bom dia para entrar em contato com um amigo ou vizinho que recentemente 
perdeu alguém especial e deixá-los saber que você está pensando e orando por eles. 
Que as almas de todos os fiéis que partiram, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. 

Amém.  Crescendo juntos como discípulos de Cristo! 
 
 
 
Pe. Bill Swengros, Pároco  



 

 

 

 

 

 

 

 
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 
r e p r e s e n t a n t e s  d a 
comunidade. Por favor, entre 
em contato conosco.     
Brazilians@StPaulChurch.com 

 

 

Dia da festa de Todos os Santos 
Quarta-feira  1 de Novembro  
Programação das Missas 

17:30  Vigília  (terça-feira)    19:30  Vigília  (terça-feira) 
7:30, 12:15pm, 17:30 e 19:30  (trilingue) 

 
Lembrando TODAS as Almas 
Quinta-feira 02 de novembro 

Programação das Missas 
7:30, 12:15pm e 19:30 

 
Não se esqueça no próximo domingo nós iremos para trás uma hora como 

nossa transição para Eastern Standard Time! 

 

    Celebrando o Domingo do Sacerdócio! 
Hoje, a Igreja nos Estados Unidos celebra o Domingo do Sacerdócio. Vamos fazer 
um esforço especial para pedir ao Senhor mais vocações ao sacerdócio! 

· Rezem pelos sacerdotes que vos ministraram ao longo da vossa vida, vivos e 
mortos. 
· Mantenha os padres da nossa paróquia em suas orações durante toda a 
semana. 
· Incentive seus filhos, netos ou outros jovens a considerarem uma vocação 
como a de padre. 
· Reze um rosário para que mais jovens na nossa paróquia e diocese 
respondam ao chamado de Deus. 
 
 

Você está convidado! para se juntar ao Padre Bill por 33 dias de 
preparação para a consagração total a Jesus através de Maria. 
Começaremos no dia 5 de novembro e terminaremos com a nossa 
consagração na Festa da Imaculada Conceição, em 8 de dezembro, após a 
missa das 19:30 na Igreja St. Paul. Este ano nós estaremos usando o livro 
do Padre Michael Gaitley "33 Days to Morning Glory." Por favor, obtenha a 
sua cópia agora e convide sua família e amigos para se juntar a você! 
  
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 
 

Por favor juntem-se a nós para o próximo   

Picnic Paroquial Da St. Paul  & Caminhada 

Divertida  4 de novembro de 2017 

10am – 3 pm 

Convidada Especial e 
Oradora-Maggie Craig 

 
Maggie Craig nasceu 
em Nova Jersey e 

cresceu em Ohio, mas atualmente 
reside em Denver, Colorado. 
Graduou-se recentemente com 
honras da Universidade Franciscana 
de Steubenville com seu mestrado 
em Teologia e seu bacharelado em 
Catequese. Quando ela não está 
falando profissionalmente e viajando 
por todo o país, Maggie gosta de 
torcer para a equipe de basquete 
Cleveland Cavilers, falar sobre 
filmes, e consumir produtos de 
queijo. Equipada com histórias 
pessoais humoradas e autenticidade 
dinâmica, Maggie fica feliz em trazer 
a mensagem da alegria do Evangelho 
para as escolas, paróquias, grupos de 
j o v e n s  em  t o d o  o  p a í s . 
http://www.Maggie-Craig.com/ 

Horários das Palestras: 
HS  Noturnos  12 de  Nov: das 
18:30 às- 20:30 (na sala  Rock) 
MS Noturnos 13 e 15 de  Nov : 
18:00 (na hora da aula regular) 

TODOS os alunos do Ensino  
Médio são bem-vindos! 

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! 

Dia da festa de Todos os Santos 



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 

 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! 

                 
 

 

Viagem à Nova Vida apresentada pelo Padre Bill 
À medida que o ano litúrgico se aproxima, a Igreja se 
concentra no fim dos tempos, rezamos por nossos 
amados falecidos e estamos conscientes da nossa 

própria mortalidade. Na quinta-feira 16 de novembro às 
19:00hs no Centro Paroquial.   O Padre Bill estará 

oferecendo um workshop especial "Viagem à Nova Vida", 
que incidirá sobre a perspectiva Católica para questões 

tão importantes como: 
· Cuidados espirituais para os Doentes e Moribundos 
· Testamentos Vivos, Testamentos e outros 
Documentos Legais 
· Testamentos Espirituais e Presentes Legados 
· Planeamento Fúnebre 

Os representantes do campo médico, legal, legado, 
seguro , e casas funerárias locais estarão disponíveis 
depois.  Este evento é organizado pelos nossos 
Cavaleiros de Columbus.  Por favor, venha e traga um 
amigo! 

 
Compartilhe o espírito de Natal com a 
família e amigos, enviando-lhes um 
presente de Festas Evergreen 
Use cupom Code STPAULFL009 em 
www.mickmanholidaygifts.com e ajude a 
nossa pré-escola a levantar fundos! 

Vigilia de Oração do 
Rosário   

Sabado, 28 de Outubro   
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  RespectLife@StPaulChurch.com 

 Atenção Paroquianos da St Paul: Nossa sociedade de 
São Vicente DePaul Precisa de sua ajuda! 

Cestas de Comida de Thanksgiving  serão distribuídas no 
sábado, 18 de novembro para as famílias com necessidade.  Este 
ano é particularmente desafiador para a nossa comunidade e 
gostaríamos de ajudar todos aqueles que vêm em busca de 
assistência. Para ajudar a completar as nossas cestas de Festas, 
precisamos das seguintes doações: 

· Presunto enlatado 
· Pure de Batatas Instantânea 
· Frutas e Verduras Enlatadas 
· Arroz e Feijão 
· Manteiga de Amendoim e Geléia 
· Molho de Espaguete 
· Biscoitos 
· Carnes Enlatadas e Molhos 
· Cereais e/ou leite em pó enlatado 

Por favor, deixe a doação de alimentos nas cestas localizadas no 
Narthex. Não tem tempo para fazer compras? Não há problema! 
Gift cards ou doações em dinheiro são extremamente apreciadas 
e podem ser colocados na Caixa do Pobre situada na parte de 
trás do Narthex. Os cheques devem ser nominais para a St 
Vicent DePaul Society. Aqueles que necessitam precisam de 
você. Membros SVdP são meramente os instrumentos para 
passar o seu carinho e generosidade para eles. Obrigado e Deus 
abençoe. 

Dia Mundial dos Pobres, domingo 19 
de novembro de 2017 

 
O Papa Francisco declarou o  domingo 19 de 
novembro como o primeiro Dia Mundial 
Anual dos Pobres. Nós estaremos 
participando deste dia importante com 
alguns eventos especiais aqui na 
paróquia.  Nós convidamos você a participar 
e responder ao chamado para servir o mais 
necessitados entre nós. Guarde estas datas! 
Þ Sábado, 18 de novembro, cestas de Ação 
de Graças São Vicente de Paul.  Nossa 
preparação anual de cestas de Ação de 
Graças para aqueles que necessitam em 
nossa comunidade.  Voluntários são 
n e c e s s á r i o s  e  b e m - v i n d o s ! 
Þ Domingo, 19 de novembro, serviços de 
Assistência Catól i ca Evento de 
Empacotamento de Alimentos em parceria 
com os Serviços de Socorro Católico 

(Catholic Relief Services), 
estaremos empacotando 
10.000 refeições a serem 
enviadas para um dos 
p r o g r a m a s  C R S 
alimentando os famintos 
na África!  Doações e 
v o l u n t á r i o s  s ã o 
n e c e s s á r i o s ! 
Mais detalhes sobre como 
se inscrever e participar 
em breve! 
 




