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Meus queridos amigos, 
 
Primeiro, junte-se a mim para agradecer a todos aqueles que ajudaram a tornar o 
piquenique paroquial deste ano tão maravilhoso! Foi ótimo ver tantas pessoas se 
reunindo para aproveitar um tempo de qualidade com a família e os amigos. A comida 
era deliciosa e os jogos e entretenimento eram fantásticos! Que Deus abençoe a todos! 
  
Também gostaria de dar as boas-vindas ao Pe. Arockiasamy Arulandu, SVD, à nossa 
paróquia. Pe. Arulandu é um padre vicentino e é de Tamil Nadu, na Índia. O pai está 
aqui nos Estados Unidos em um apelo missionário. Ele gentilmente concordou em me 
ajudar enquanto pe. Bob está em retirada e busca educação continuada e pe. Ambrose 
está em um retiro - peregrinação na Terra Santa. Que Deus abençoe pe. Arulandu, pe. 
Bob e pe. Ambrose! 
  
As escrituras registram que Jesus e os apóstolos costumavam sair sozinhos para 
comungar com nosso Pai Celestial. Então devemos! De fato, todos os anos, sacerdotes, 
diáconos e religiosos são obrigados a fazer um retiro. Retiros ou peregrinações como a 
que tive recentemente em Assis ou como pe. Bob e pe. Ambrósio agora desfruta é tão 
importante para a saúde espiritual. Se Jesus e seus discípulos, clérigos e religiosos, todos 
precisam se retirar, quanto mais você precisa? Felizmente, somos felizes por termos dois 
centros de retiro em nossa diocese ... o Centro Franciscano e a Casa de Oração. St. Leo 
Abbey e Holy Name Priory também oferecem retiros periodicamente. Em nossa 
paróquia, ofereceremos retiros Alpha para adolescentes e adultos nos idiomas inglês, 
espanhol e português. Alpha começa no final de janeiro. Nossos ministérios Casais para 
Cristo e MDS também oferecem retiros para casais. Faça questão de fazer um retiro no 
próximo ano! 
  
Em outra nota, celebraremos uma missa especial à noite para todos os nossos amados 
falecidos nesta sexta-feira, 8 de novembro, começando com o Rosário às 19h, seguido 
pela missa às 19h30. Além disso, ofereceremos uma novena especial de orações ao longo 
deste mês em todas as celebrações da Missa para todos que enviarem nomes de entes 
queridos no verso do envelope ofertório "Todas as almas". Se você tiver alguma dúvida, 
ligue para o escritório. 
  
No sábado, celebraremos as Primeiras Reconciliações para 120 de nossos filhos 
pequenos. Por favor, mantenha-os em suas orações quando encontrarem nosso Senhor 
Misericordioso pela primeira vez neste maravilhoso Sacramento de cura e perdão. Que 
eles sempre conheçam o amor do Bom Pastor! 
  
Que possamos continuar a crescer corajosamente juntos em Cristo, 
 

 
 
 

 
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 



AVISO PRÉVIO! 
Segunda-feira, 11 de novembro, é o Dia dos 
Veteranos. O Escritório Paroquial será fechado e 
reabrirá na terça-feira, 12 de novembro, às 8:00. As 
aulas de formação religiosa não serão realizadas no 
dia dos veteranos; no entanto, a Missa será celebrada 
e a Adoração Eucarística será oferecida de acordo 
com os horários regulares. 

Consagração total a Jesus 
através de Maria 

 

Na terça-feira, 5 de novembro, começamos nossos 33 
dias de preparação para a total consagração a nosso 
Senhor Jesus Cristo por meio de nossa Mãe Santíssima, 
de acordo com St. Louis de Montfort. Usaremos as 
devoções fornecidas pelo Pe. Hugh Gillespie, SMM. 
Especificamente, faremos leituras diárias do "Tratado 
sobre a verdadeira devoção a Maria" de St. Montfort. A 
consagração ocorrerá após a missa das 19h30, na festa 
da Imaculada Conceição (9 de dezembro, começando 
com a recitação do terço às 19h). 
 

Para  part ic ipar ,  reg i st re - se  on- l ine  em 
www.stpaulchurch.com para preparar os certificados no 
idioma apropriado. Para obter mais informações sobre a 
consagração, entre em contato com Elizabeth Hays pelo 
e-mail ehays@stpaulchurch.com. 

Alpha está chegando a St. Paul 
em janeiro de 2020! 

 

Em inglês, espanhol e português 
Se você estiver interessado em ajudar 
nesse importante ministério em St. Paul 
e quiser saber mais, envie um email 
para: alpha@stpaulchurch.com 

MISSA EM MEMÓRIA DE TODAS 

AS ALMAS 
SEGUNDA-FEIRA, 8 DE NOVEMBRO 

TERÇO ÀS 19:00 

MISSA às 19:30 

SALVAR A DATA DA MISSÃO DE ADVENTO DE 

UMA NOITE EM DESTAQUE ... 

JON LEONETTI 
4 de dezembro 

18:30 

Missa dos Anjos 
 
O Escritório Diocesano de Vida, Justiça e Advocacia está 
realizando uma missa para pais e famílias que “perderam” 
uma criança ou crianças (nascidas ou não nascidas) no 
sábado, 
 
16 de novembro de 2019 às 11:00 Nosso celebrante será o 
Pe. John Lipscomb. O serviço será realizado no Bethany 
Retreat Center, St. James Chapel, 18150 Bethany Center 
Drive, em Lutz, Flórida. Uma reunião com lanches leves 
seguirá. As famílias são convidadas a trazer uma foto de 
seu filho para exibição na recepção. Para confirmar 
presença ou adicionar um nome de criança ao programa, 
entre em contato com Diane Montemurro em 
dcs@dosp.org ou (727) 344-1611. 

Cristo nos cure! No segundo sábado de cada mês, 
durante a missa das 8h30 da manhã, ofereceremos o 
Sacramento da Unção dos Enfermos. Este belo 
Sacramento é para todos aqueles que têm idade avançada e 
também aqueles que sofrem de uma doença grave (grave). 
É recomendado que todos aqueles que estão programados 
para serem admitidos em um hospital para cirurgia no final 
deste mês sejam ungidos. Este sacramento pode ser 
recebido quantas vezes for necessário. Venha 
experimentar o toque de cura do Médico Divino! 

VOCÊ SABIA? 
 

Esperamos avançar com a reforma dos banheiros da 
igreja nas próximas semanas. O projeto custará 
aproximadamente US $ 40.000. Vamos tentar trabalhar 
nos banheiros em etapas para minimizar as 
interrupções. Esteja preparado para alguns pequenos 
inconvenientes durante o processo de remodelação. Os 
homens precisarão andar um pouco mais para chegar a 
um banheiro. 
 

Sua generosidade tornou este projeto possível. 
Obrigado pelo seu apoio! 

POSTAGEM DE TRABALHO: PRESTADOR DE 
CUIDADOS DE VESTIDO EM PARTE 

O St. Paul Nursery está contratando um prestador de 
cuidados de meio período. Estamos procurando alguém que 
gostaria de compartilhar seu amor e dedicação em ajudar 
nossas famílias a participar da missa cuidando de seus 
pequenos. Se estiver interessado, entre em contato com 
nossa Coordenadora de Batismo, Maria Mendez, pelo 
te lefone (813)  961-3023 ou pelo e-mai l : 
mmendez@stpaulchurch.com. 

mailto:alpha@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! 

Grupo de Apoio 

ao Diabetes 
 

Qua. 13 de novembro 

19:30 

Centro Paroquial 

Sala E 
 

Palestrante: Stephanie 

Barthel (Dietista, CDE) 

da Novo Nordisk 

SEMANA NACIONAL 
DE 

CONSCIENTIZAÇÃO 
DE VOCAÇÕES 

3 - 9 DE NOVEMBRO 

Viagem para uma nova vida! 
 

Na quinta-feira, 14 de novembro, às 13:00 no 
Centro Paroquial de St. Paul, o padre Bill 
Swengros oferecerá um workshop especial 
“Jornada à Nova Vida”, que foca a perspectiva 
católica em questões como: 
 

· Cuidado espiritual para doentes e moribundos 
· Testamentos espirituais e dons herdados 
· Testamentos e outros documentos legais 
· Planejamento Funeral 
 

Representantes das casas médicas, jurídicas, 
seguros e funerárias locais estarão disponíveis 
posteriormente para se encontrar com você. Este 
evento é realizado pelo Conselho dos Cavaleiros 
de Colombo 11211. Por favor, traga um amigo! 

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 

DOMINGO, 3 DE NOVEMBRO 
8:00 - 13:00 

Obrigado por sua participação nas 
orações e at iv idades em 
homenagem ao Mês da Vida com 
Respeito! Muitos paroquianos se 
uniram para rezar o Rosário antes 
das missas e o projeto 40 Dias 
pe l a  V ida .  A l ém  d i s so , 
agradecemos imensamente suas 
doações generosas ao Centro de 
Apoio à Saúde da Mulher Guiding 
Star  Tampa /  Gravidez. 
Coletamos uma minivan inteira 
cheia de fraldas e lenços, além de 
doações em dinheiro de US $ 
1.247! Deus te abenço  
 
- O ministério de São Paulo   
 respeita a vida 
  
Para mais informações, entre em 
con ta to  com Caro l  em: 
respectlife@stpaulchurch.com 

mailto:preschool@stpaulchurch.com


"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". 

 
 
 

Deus nos alcança de todas as formas. O desejo em seu 
coração de batizar seu filho é um deles. As promessas 
que você faz para seu filho neste dia começarão a formar 
seu filho em um fiel seguidor de Cristo. No entanto, o 
dia do batismo é apenas o começo dessa jornada. O 
batismo é um evento que muda a vida! 
  
O Sacramento do Batismo na Igreja Católica St. Paul 
acontece nos três primeiros sábados de cada mês em 
inglês e no quarto sábado de cada mês em espanhol. Se 
seu filho precisar ser batizado, entre em contato com 
nossa coordenadora de batismo, Maria Mendez, pelo 
telefone (813) 961-3023 ou por e-mail: 
mmendez@stpaulchurch.com. Os pais e padrinhos 
serão convidados a participar de uma aula de 
preparação batismal. 

Primeiros socorros: O kit de primeiros socorros da 

igreja e o DEA (Desfibrilador Externo 

Automático) estão localizados na sala 

do ministro. O Centro Paroquial tem 

um kit de primeiros socorros na 

cozinha e o DEA está localizado nos 

banheiros. O kit de primeiros socorros 

do Centro da Família e o DEA estão na cozinha. Se você 

usá-los, por favor, avise uma pessoa da equipe para que 

eles possam ser estocados e protegidos. Isso também nos 

ajudará a garantir que nossa igreja seja sempre um 

ambiente seguro. Obrigado. 

St. Paul Tampa Grupo de Jovens Conta no Instagram: 

stpaultampayg 

Cansado de escrever cheques? Nossa paróquia 

oferece um plano de oferta automática. Você pode optar por 
retirar o dinheiro automaticamente da sua conta poupança, 
cheque ou cartão de crédito, mensalmente ou 
semestralmente. Não há cobrança por esse serviço e ele pode 
ser interrompido a qualquer momento com apenas uma 
semana de aviso prévio. Chega de envelopes, cheques, não 
precisa mais se lembrar de trazer seu dinheiro! Para mais 
informações, entre em contato com Brian no escritório da 
paróquia (813-961-3023; bsmith@stpaulchurch.com). 

CRS MÃOS QUE AJUDAM 
RESERVE A DATA! 

Estaremos preparando as refeições para os famintos no 
domingo, 17 de novembro, das 14:30 às 17:30 no Family 
Center. Este é um evento familiar amigável. Reserve alguns 
minutos para se inscrever para nos ajudar e considere fazer 
uma doação no site abaixo. Venha se divertir enquanto ajuda 
os necessitados! Você precisa de horas de serviço? Que 
ótima maneira de servir aos outros! 
 

Para se registrar neste evento e / ou fazer uma doação para 
ajudar a pagar as refeições dos famintos, visite o site do 
calendário de eventos dos Serviços de Socorro Católicos em: 
 

https://helpinghands.crs.org/events/st-paul-tampa/ 
 

INSCREVA-SE HOJE 
EXISTEM APENAS 104 LUGARES! 

Lembre-se de nós! Todas as propriedades e confianças 
deixadas para a paróquia devem especificar, para “Gregory 
L. Parkes, bispo da diocese de São Petersburgo, ou seus 
sucessores no cargo, uma Corporação Sole, em benefício da 
paróquia de Saint Paul”. Se você precisar de ajuda para 
concluir Neste documento, um de nossos paroquianos, 
advogado, ofereceu ajuda gratuita. Entre em contato com 
Brian Smith ou Laurie Erickson no Escritório Paroquial para 
obter mais informações. Obrigado e lembre-se… Deus não 
será superado em generosidade! 

Nada bem? Se você, um membro da sua família ou um 

amigo estiver doente e não puder comparecer à missa 
semanal, informe-nos ligando para Barbara no escritório da 
paróquia. Nenhum católico deve ser privado da 
oportunidade de receber freqüentemente a Comunhão. Além 
disso, se você tiver uma cirurgia futura, receba o Sacramento 
da Unção dos Enfermos antes da admissão. Devido às leis da 
HIPPA, é imperativo que você informe ao hospital que 
gostaria da visita de um padre católico. Além disso, não deixe 
de ligar para o escritório paroquial para nos informar. 


