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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 escritó-
rio: 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 Segundo Domingo do Tempo Comum                    Domingo, 12 de Novembro de 2017 

M 
eus queridos amigos, 
Novembro é um mês em que os Católicos normalmente pensam nos tempos 
finais. Os dias ficam mais curtos, as noites ficam mais frias e as árvores agora 
estão sem folhas no norte. Acabamos de comemorar as Festas do Dia de 

Todos os Santos e o Dia de Finados e as leituras da Missa focam sobre o retorno de Cristo 
no último dia. Quão apropriado é para mim compartilhar sobre a compreensão Católica da 
morte e dos que estão morrendo! 
 
Nesta quinta-feira, às 7pm no Escritório Paroquial, apresentarei "Journey to New 
Life" (Jornada para a Nova Vida). Vou apresentar os ensinamentos da Igreja sobre 
questões como testamentos vivos, testamentos, doações de órgãos, direito de morrer 
com dignidade, DNR, testamentos espirituais, questões legais, cuidados com os enfermos, 
planejamento funeral, etc. Serei acompanhado por especialistas médicos e legais. Também 
convidei os agentes funerários que apoiam nosso boletim paroquial. Por favor venha e 
traga seus amigos. 
 
O próximo domingo é o primeiro Dia Mundial dos Pobres. Em uma mensagem datada de 13 
de junho de 2017, nosso Santo Padre lembra a opção preferencial do nosso Senhor para os 
necessitados e nos leva a ter consciência do choro dos pobres em nosso meio. Eu encorajo 
você a ler sua carta encontrada em nosso site, bem como no site do Vaticano. 
Precisamos de sua ajuda para responder a este chamado de clareza do nosso Santo Padre. 
Na próxima sexta-feira, 17 de novembro, nossa St. Vincent de Paul preparará nossas cestas 
de Ação de Graças para os necessitados no Centro Paroquial a partir da 1pm. Se você 
puder ajudar com alimentos ou por voluntariado, ligue para o escritório paroquial 813-961-
3023. 
 
No próximo domingo, 19 de novembro, estamos nos associando com Catholic Relief 
Services e Helping Hands. Gostaríamos de empacotar 10 mil refeições para aqueles que 
precisam na África das 3:30pm às 5:30pm no Centro Familiar. Precisamos de 100 a 200 
pessoas para ajudar, para que possamos fazer a tempo de assistirmos a missa das 5:30pm. 
Em particular, precisaremos de alguns apoios fortes para nos ajudar como configurar e 
esquematizar este evento. Também precisaremos de doadores. As refeições custam US $ 
5.000. Se você pode ajudar ou se deseja doar, visite www.stpaulchurch.com. Esta é uma 
ótima oportunidade para você e sua família se envolver em ajudar os outros. 
 
Na semana passada, lhe pedi que fizesse duas coisas todos os dias de novembro: 1) 
Ofereça uma oração todos os dias para um ente querido falecido, bem como as pobres 
almas esquecidas no purgatório E 2) certifique-se de oferecer uma oração de ação de 
graças a cada dia para as bênçãos recebidas e não se esqueça de dizer um "obrigado" 
inesperado para alguém novo a cada dia. Deixe-me adicionar um outro: 3) Sejamos atentos 
ao choro dos necessitados. 
Que Deus vos abençoe enquanto participamos juntos da nossa jornada em 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 

 

 

Missa de Cura em Honra a Nossa Senhora da Divina Providência e Novena 
Missa para a Nossa Senhora de Boa Saúde 
Sexta-feira dia 17 de novembro de 2017  7pm 

 
Fome? Com pressa para alimentar as crianças? 
Quarta-feira, 15 de novembro    Das 4pm às 8pm 

Traga a sua família. Venha  comer no PDQ Carrollwood (ao lado da St. Paul) e 
20% dos rendimentos serão doados  ao Ministério da Missão Panamá da  St. 
Paul!   Basta mencionar a St. Paul quando você colocar o seu pedido! 
  

 Missa Dia de Ação de Graças 
 Junte-se um nós enquanto agradecemos por todas as bênçãos recebidas em 
nossa Missa Anual de Ação de Graças na quinta-feira 23 de novembro às 
9:00hs. Por favor, doe um item não-perecível para a nossa despensa, se você 
puder. 

Jacksonville 
Todos os paroquianos são convidados a participar do Congresso Eucarístico 
nos dias 16 e 17 de março de 2018 
Os Paroquianos da St Paul podem reservar com antecedência no Hotel Omni, 
em Jacksonville, com uma taxa negociada de $132 por noite. Por favor, use 
este link   https://www.omnihotels.com/Hotels/Jacksonville/Meetings/diocese-of-
Saint-Augustine-Eucharistic  O que em um Congresso Eucarístico? Um 
Congresso Eucarístico é uma celebração da fé. Todos são convidados e bem-
vindos!  Para mais informações, visite www.floridaeucharist.org 
  

Nossa Incrível Reunião Anual Familiar do Advento Está Chegando! 
 Estamos preparando um dia especial da família para celebrar nossa Reunião 
de Advento na sexta-feira, 1° de dezembro de 2017. 
 Aqui estão duas coisas que você pode trazer para participar desta celebração: 
 1. Traga sua família, ou um amigo. Qualquer um pode vir!  (se possível, 
confirme quantas pessoas virão, ligando para o escritório de Formação de Fé 
813-961-3023 até 28 de novembro) 
2. Traga um prato especial para compartilhar com os outros que lembra você 
sobre o Advento, pode ser doce ou salgado. Que seja simples de servir com 
uma colher grande ou garfo.  Nós forneceremos o prato principal (proteína) e 
bebidas. 
  
O Ministério dos Fazedores de Rosário promove a devoção à Nossa Senhora 
através da realização de Rosários para dar aos católicos em nossa paróquia, 
missões domiciliares e em todo o mundo. Para maiores informações, contate 
Gary pelo email RosaryMakers@StPaulChurch.com 
 

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 jovens em 
todo o país. 
 
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! 

Dia Mundial dos Pobres  Domingo 19 de novembro de 2017 



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! 
 

50º Aniversário da Diocese! 
  A Diocese de St Petersburg foi estabelecida há 50 
anos, em 17 de junho de 1968.  Com o ano novo, nossa 
diocese começará a celebração de um ano de Gratidão 
pelo passado, ALEGRIA para o presente, e ESPERANÇA 
para o futuro.  Os planos estão em obras para duas 
celebrações diocesanas com o Bispo Gregory 
Parkes.  O primeiro, será uma Missa Jubilar no sábado, 
16 de junho de 2018 na Catedral de São Judas, o 
Apóstolo- este será um evento com ingressos. A 
segunda, será uma Festa da Família marcada 
para  sábado, 27 de outubro de 2018.  O local para o 
evento Festa da Família será determinado em breve. 
 

Missão do Advento  
com Ken Yasinski 

Preparando  Seus Corações Para o Natal 
7PM     Segunda-feira à quarta-feira 

4 a 6 de Dezembro 
 · Sessões Diurnas  11:15-12:00   
· Sessões Noturnas  19:00 - 20:30 

Grupo da Juventude do Ensino 
Médio 

  
   XLT Worship eXLT Worship eXLT Worship eXLT Worship e        AdoraçãoAdoraçãoAdoraçãoAdoração- 

19 Novembro  
 às 7:30pm às 8:30pm  

  
 TODOS SÃO BEM-VINDOS! 

  

 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.  

Dia Mundial dos Pobres   O Papa Francisco 
declarou o domingo, 19 de novembro como o 
primeiro Dia Mundial Anual dos Pobres.   
Nós estaremos respeitando este dia importante 
com alguns eventos especiais aqui na paróquia.   
Nós convidamos você a participar em responder 
ao chamado para servir os menos favorecidos 
entre nós. 
⇒ sábado, dia 18 de novembro, São Vicente de 

Paul Cestas de Ação de Graças 8:30am-9:30am 
- Nossa preparação anual de cestas de Ação 
de Graças para aqueles que necessitam em 
nossa comunidade.  Voluntários são 
necessários e bem-vindos! 

⇒ Domingo 19 de novembro, Serviços de 
Assistência Católica (Catholic Relief 
Services) Evento de Embalagem de Comida 
no Family Center a partir das 15:30 às 17:30 - 
Em parceria com os Serviços de Socorro 
Católico, estaremos empacotando 10.000 
refeições a serem enviadas para um dos 
programas CRS alimentando os famintos da 
África ! Doações e voluntários são necessários! 

 A inscrição para os voluntários estão disponíveis 
on-line em http://helpinghands.CRS.org/events/St-
Paul/ ou em nosso site www.stpaulchurch.com.   
Uma oportunidade de doações para cobrir os 
custos das refeições também estão disponível 
neste site.  
 




