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Meus queridos amigos, 
 
Neste fim de semana, honramos todos os nossos veteranos, especialmente aqueles que sofreram danos físicos, 
emocionais e espirituais. Nós também colocamos em oração todos aqueles que atualmente servem ao nosso país 
nas forças armadas, especialmente aqueles que estão longe de casa. Por favor, orem por suas famílias, que são 
muitas vezes os verdadeiros heróis. Eles sacrificam muito enquanto seus pais e mães, maridos e esposas e filhos e 
filhas estão na ativa. Nós também oramos por todos aqueles que ministram aos nossos veteranos e suas famílias. 
Somos abençoados com dois maravilhosos hospitais veteranos e maravilhosas agências de serviço. Que Deus 
abençoe a todos eles! 
 
Tenho o prazer de anunciar que pagamos nossa taxa anual do Apelo Pastoral. Obrigado pela sua generosidade! 
Para aqueles que ainda não cumpriram sua promessa, por favor, faça isso! Cem por cento (100%) dos fundos 
pagos além do que precisamos são depositados em nossa Conta de Poupança. Sua doação é muito importante para 
nos ajudar a cumprir nossos compromissos financeiros. Obrigado! 
 
Falando de compromissos financeiros, por favor, deixe-me compartilhar dois que eu fiz em seu nome. Primeiro, 
nossos jovens adultos são uma prioridade. Isso fica claro em nossas recentes pesquisas paroquiais, bem como no 
plano pastoral diocesano. Sinto fortemente que devemos fazer tudo o que pudermos para apoiar nossos jovens 
adultos a crescerem no Senhor. Para isso, me comprometi a fazer tudo o que pudermos para ajudar nossos jovens 
a participar da Jornada Mundial da Juventude no Panamá em janeiro deste ano. O custo para participar é 
significativo (U$ 2.650 por pessoa) e há 28 de nós que gostariam de participar. O bispo Parkes generosamente se 
ofereceu para pagar U$ 150 por pessoa. Senti que era razoável que os jovens pagassem U$ 500. Os U$ 2.000 
restantes serão adquiridos por arrecadação de fundos e doações. Neste momento, ainda estamos com U$ 15.000 a 
menos. Se você puder ajudar, por favor me avise ou deixe sua doação em um envelope claramente marcado para o 
escritório da paróquia. Muito obrigado! 
  
O segundo compromisso é ajudar a alimentar os pobres. A Catholic Relief Services (CRS) presta serviços sociais 
inestimáveis para os necessitados, tanto internamente quanto internacionalmente. Eles estão ocupados ajudando 
nossos amigos no Panhandle após o furacão, bem como os refugiados cristãos na Síria e as vítimas da fome na 
África. Em uma semana, no domingo, 18 de novembro, teremos a oportunidade de empacotar 20.088 refeições 
para alimentar os famintos ao redor do mundo. Isso é quase 5.000 refeições a mais do que no ano passado! No 
entanto, precisamos da sua ajuda! Embalaremos as refeições das 14:30 às 17:30. Por favor, inscreva-se em 
www.stpaulchurch.com. Esta é uma atividade maravilhosa para a família, pois todos, desde nossos alunos da 
primeira série até nossos idosos, podem ajudar! Obrigado por ajudar! 
 
O custo de uma refeição é de cerca de 50 centavos! Todo o projeto custará U$ 10.044. Nós realmente precisamos 
da sua ajuda financeira! Por favor, considere isso como parte de suas doações de caridade no Natal. É uma despesa 
que a paróquia não orçamentou, mas que a caridade exige. “Tudo que fizestes a um desses pequeninos, é a mim 
que fizestes.” Ligue para Michael, Nancy ou Jim no escritório da paróquia para mais informações. Obrigado! 
 
Juntos, vamos corajosamente viver o Evangelho! 

 
 
 

Pe. Bill Swengros 



Missa de Cura da Nossa Senhora da Divina 
Providência e Novena e Missa (Trilíngue)  

da Nossa Senhora da Boa Saúde  
 

 Sexta-feira, 16 de novembro de 2018, às 19h30 
 

Com o Padre Claudio Antecini e  Padre Bill Swengros, 
Novena e Rosário da Nossa Senhora da Boa Saúde às 19h 

no Santuário do Santo Nino. 
Equipes de cura nos três idiomas após a Missa. 

Sacramento da unção dos doentes depois da Missa na Capela. 

 
JUNTE-SE AO COMBATE À FOME NO MUNDO em 

18 de novembro: O Dia Mundial dos Pobres 

EVENTO MÃOS DA ST. PAUL AJUDANDO A 
EMBALAR REFEIÇÕES! 

 

Este é o nosso esforço paroquial para ajudar a alimentar 
nossos vizinhos famintos no exterior e ajudar a reduzir a 
pobreza no mundo! Este evento é uma parceria que 
conecta a St. Paul com os Serviços Católicos de Ajuda e 
Contra a Fome. No ano passado, compramos e 
empacotamos refeições enriquecidas com arroz e soja 
para nossos irmãos e irmãs na África Centro-Ocidental, e 
este ano planejamos embalar 20.000 refeições! 
 

Trabalharemos das 14:30h às 17:30h no Family Center. 
 

Para se inscrever para este evento ou para fazer uma 
doação para ajudar a pagar pelas refeições, visite o 
calendário de eventos no site do Catholic Relief Services: 
https://helpinghands.crs.org/events/st-paul-
catholic-church/ 

 
CAFÉ DA MANHÃ DE ARRECADAÇÃO PARA A 

MISSÃO DE 2019 NA JAMAICA 
Domingo, 18 de novembro de 2018 

Após todas as missas da manhã, no Family Center 
 

Os paroquianos da St. Paul estão levantando fundos para 
apoiar os missionários para servir os mais pobres em 
Kingston, Jamaica, em fevereiro de 2019. 
 

Cardápio: Bacon, Ovos, Creme de Milho, Torrada, 
Sanduíche de Amendoim e Geléia, Banana Frita, Frutas, 
Cereal, Leite, Café, Chá e Suco 
 

Adultos $ 8; Crianças $ 5; Família de 4 ou mais US $ 25 

 
Mantenha Cristo no Natal 

Cartões de Natal 
Disponíveis 

11 e 12 de Novembro - após todas as missas 
17 e 18 de Novembro - após todas as missas 

Arrecadação para o Dia Mundial da Junventude e Missão 
no Panama 

PanamaMission@stpaulchurch.com 

ESCRITÓRIOS DA SAINT PAUL FECHADOS NOS DIAS 
12, 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2019 
Os escritórios da paróquia de St. Paul estarão fechados em 
razão do Dia dos Veteranos na segunda-feira, 12 de 
novembro e nos dias 22 e 23 de novembro, devido ao 
feriado de Ação de Graças. As missas serão oferecidas nos 
horários habituais nos dias 12 e 23 de novembro. Uma 
missa será celebrada no Dia de Ação de Graças, 22 de 
novembro, às 9:00 a.m. 

 
Home Makers of Hope: Continuaremos a arrecadar 
doações de pequenos utensílios domésticos na área de 
recepção do Centro Paroquial toda sexta-feira de 
novembro, das 10:00 às 12:00 horas. Um membro do 
ministério estará presente para aceitar suas doações. 

 
A St. Vincent DePaul Society precisa de sua ajuda! 

As cestas de alimentos de Ação de Graças serão 
distribuídas às famílias necessitadas no sábado, 17 de 
novembro. Para ajudar a completar nossas cestas deste 
feriado, precisamos: presunto enlatado; batatas 
instantâneas; frutas enlatadas; vegetais enlatados; arroz e 
feijão; Peanut Butter & Geleia; molho de espaguete; 
biscoitos; carnes enlatadas; molhos; cereal; e leite em pó e / 
ou enlatado. 
 

Por favor, deixe doações de alimentos nas cestas localizadas 
na entrada da Igreja. 
 

Não há tempo para fazer compras? Sem problemas! 
Cartões-presente ou doações em dinheiro podem ser 
colocados na Caixa dos Pobres localizada na entrada da 
Igreja. Cheques devem ser feitos para: St. St. Vincent 
DePaul Society (* Nota: Somente cheques escritos para a 
St. Vincent DePaul Society irão para os cestos. Os cheques 
escritos para St. Paul serão entregues à igreja). 

 
Dê o presente da vida!  

O próximo evento de doação de sangue, em nosso 
campus, será realizado no domingo, dia 18 de 
novembro, das 8h às 13h no estacionamento da St. 
Paul Catholic Church. 

 
A Missão do Advento da St. Paul apresenta.... 

LUZ NA ESCURIDÃO 
 

Palestrante: Diacono Bill Ditewig 
Datas: 3, 4 e 5 de Dezembro 

Horario: 11:00 - 12:00 e; 19:00 - 20:30 
O servico de cuidado das criancas estara disponivel 

durante o evento. 
 
“A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la.”      

              —João 1:5 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/1/5+


 

 

 

 

 

 

 

 
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  

CONCLUSÃO DOS 40 DIAS DE ORAÇÃO E 
PENITÊNCIA PARA REPARAÇÃO, RESTAURAÇÃO E 

CURA NA IGREJA: 
1 de Outubro - 9 de Novembro de 2018 

St. Paul Catholic Church, Tampa, Flórida 
  
Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo: 
  
A princípio, gostaria de reconhecer que foi o Bispo Robert Barron que me inspirou a 
iniciar os 40 dias do Programa de Oração e Penitência para reparação, restauração e 
cura na Igreja. Ele se tornou uma voz profética nos Estados Unidos, exortando o 
povo de Deus através da mídia social a permanecer firme na fé durante estes tempos 
turbulentos de abuso clerical na Igreja. 
  
Agradeço aos 124 fiéis guerreiros de oração da St. Paul Catholic Church, de minhas 
antigas paróquias e de outras paróquias que oraram e fizeram penitência por 
reparação, restauração e cura na Igreja durante este período estipulado de 40 dias. É 
um sinal de amor a Deus e à Sua Igreja. Acredito que nossas orações chegaram aos 
ouvidos de nosso amoroso e misericordioso Deus e Pai. Agradeço aos membros do 
núcleo da equipe da Educação Continuada de Adultos, Celia Peynado e Chris Leuzze, 
pela colaboração na preparação e distribuição do material de oração para todos 
aqueles que se inscreveram. O meu sincero agradecimento vai para o nosso Pastor, 
Padre Bill Swengros, pelo seu apoio a esta iniciativa de oração. 
 
Durante esses 40 dias, nós oramos pela cura das feridas das vítimas do abuso do clero 
para que possam continuar com suas vidas e deveres diários. Oramos pela reparação 
dos danos causados à Igreja por seus próprios líderes e pela restauração da confiança, 
da dignidade e de um ambiente seguro na Igreja. Finalmente, oramos por remover o 
mal da Igreja. É claro que a guerra espiritual continua até que os exércitos de Deus, 
sob a liderança de São Miguel Arcanjo, alcancem a vitória final sobre o mal. 
  
Para todos aqueles cuja fé é abalada por causa do abuso clerical na Igreja, meu 
conselho é POR FAVOR, NÃO DESISTA DA IGREJA. Nós estamos rezando por 
você. Que os crimes de alguns líderes da igreja não sejam os critérios para deixar a 
Igreja fundada pelo próprio Senhor Jesus Cristo e fortalecidos pela poderosa 
Intercessão da Mãe de Deus, a Bem-Aventurada Virgem Maria; o heróico 
derramamento do sangue de apóstolos e mártires; o corajoso testemunho de todos os 
santos; e as incessantes orações de homens e mulheres santos de todas as idades e 
nações. Cada um e todos nós (sacerdotes, bispos, papas e fiéis) vamos estar diante de 
Deus, nosso juiz e pai misericordioso, e ser responsáveis por nossas ações. Tenha 
certeza de que ninguém pode escapar do Julgamento Divino. Embora seja fácil deixar 
a Igreja, o amor a Deus implica assumir a cruz diária e seguir o Senhor contra todas as 
probabilidades. Este é o caminho da justiça e justificação e o legado dos santos. 
 
Como Deus traz o bem do mal, as autoridades da igreja tomaram medidas estritas 
para evitar futuros abusos na Igreja, enquanto as atividades sacramentais, pastorais e 
de caridade continuam a ser realizadas em todo o mundo. Portanto, vamos mais uma 
vez começar a apreciar a missão e a beleza de nossa Igreja que é UNA, SANTA, 
CATÓLICA E APOSTÓLICA como afirmado e ensinado pelo Primeiro Concílio de 
Constantinopla em 381 DC. 
  
Em uma nota mais leve, se você está tendo um dia estressante, dê grandes abraços aos 
seus animais de estimação que irão acalmá-lo. Deus abençoe você, sua família e seus 
animais de estimação! 
  
- Pe. Robert G. Romaine, Vigário Paroquial 



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. 

 


