
St. Paul Catholic Church and Preschool 
12708 N. Dale Mabry Hwy.   Tampa, Florida 33618 

www.stpaulchurch.com   †   (813) 961 -3023 

23o Domingo Do Tempo Comum          Domingo, 8 de Setembro de 2019 

Meus queridos amigos, 
 

Por favor, junte-se a mim no acolhimento do Padre Ambrose Kadambukatt, TOC, à nossa 
família paroquial. Pe. Ambrose é membro da Ordem dos Carmelitas Descalços e vem da 
Arquidiocese de Los Angeles. Oramos para que Deus o abençoe e a seu ministério na Saint Paul! 
 

Por favor, junte-se a nós para a nossa Feira Anual do Ministério, no próximo final de semana, 
das 18h30 às 19h30, após a missa de sábado à noite e depois de todas as missas no domingo. A 
Feira do Ministério é uma oportunidade fenomenal para aprender mais sobre como o Senhor 
está trabalhando na Igreja Católica de Saint Paul enquanto conhece novos amigos e desfruta de 
comidas deliciosas. Há também jogos e atividades divertidas para as crianças. Por favor, não 
deixe de vir! 
 

Quando você vier à Feira, não deixe de agradecer aos colegas paroquianos que representarão 
nossos ministérios na Feira do Ministério. Eles são realmente incríveis, e somos muito gratos 
pelos sacrifícios que fazem pela nossa família paroquial! 
 

É minha oração que cada paroquiano se envolva em pelo menos dois ministérios ... um que o 
alimente e outro no qual você ajude outra pessoa. Por exemplo, se você ama a Bíblia, participe 
de um de nossos estudos da Bíblia. Você também pode se voluntariar para ser um catequista 
ou assistente de nosso programa de Formação de Fé. Você pode ter uma paixão pela 
Eucaristia e se tornar um Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão ou se juntar à nossa 
Sociedade Eucarística de Adoração ... mas também pode se voluntariar para ajudar a lavar os 
tecidos usados durante a Missa. Um último exemplo, você pode ter um paixão pelos pobres e, 
portanto, voluntariar em nosso ministério jamaicano. Mais perto de casa, ajude com o nosso 
Ministério dos Trabalhadores do Campo Migrantes! A questão é que todos podemos nos 
envolver. Se você não conseguir sair de casa, pense em se juntar aos nossos Parceiros em 
Oração. Se você tem costas fortes e quer se exercitar, o Homemakers of Hope é perfeito para 
você. Sempre podemos usar mais ajuda com nosso Ministério da Formação de Fé e Juventude. 
Se você tem outra idéia para um ministério, informe-nos! A linha de fundo é: envolva-se, você 
será feliz porque você fez! 
 

Ser um bom servo significa compartilhar generosamente com os outros os dons e talentos que 
Deus nos deu ... nosso tempo, nossas habilidades e nossos recursos materiais. Estou 
impressionado com tudo o que nossos paroquianos fazem, tanto em nossa paróquia quanto 
em nossa comunidade maior. Também sou muito grato pelo seu apoio financeiro generoso à 
nossa paróquia e também aos necessitados. Obrigado e que Deus te abençoe! 
 

Se posso ser tão ousado, tenho mais um favor a pedir. Se você ama a Saint Paul tanto quanto 
eu, compartilhe sua alegria com os outros. Convide outras pessoas para acompanhá-lo à missa 
ou a uma de nossas muitas atividades comunitárias. Eles vão agradecer! 
 

Que Deus abençoe você e seus entes queridos à medida que crescemos corajosamente juntos 
na fé! 

 
 
 
 

Pe. Bill Swengros 
Pároco 
 

 
P.S. Na quinta-feira, 12 de setembro às 19:00, estou organizando um fórum aberto para 
discutir a "Carta a uma Igreja que Sofre" do bispo Barron sobre os escândalos de abuso sexual 
que afetam nossa Igreja. 

 

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 

 

 

 

 

Fique conectado neste verão! 

Junte-se à página do Facebook 

da nossa paróquia em: 

 www.facebook.com/stpaultpa 

http://www.facebook.com/stpaultpa


Festa de Nossa Senhora da Penafrancia 
será realizada no sábado, 21 de setembro 

 

Missa às 11:00 
 

Recepção a seguir no Family Center  
após a Missa 

PROGRAMA DE 
ENRIQUECIMENTO DE FÉ 

ADULTA 
 

O objetivo do Programa de Enriquecimento da Fé 
para Adultos (anteriormente conhecido como 
Ministério de Educação Continuada de Adultos) é 
enriquecer a fé de adultos que já praticam a Fé 
Católica há anos. O programa oferece aos 
participantes a oportunidade de estudar e refletir em 
um ambiente não acadêmico e amigável. Nos 
reunimos todas as quintas-feiras, das 19:00 às 20:30 
no Family Center, Seção 3, para o nosso tópico, 
seguido de discussões em grupo. 
 

 A primeira série de vídeos e discussões é intitulada 
"SACERDOTE, PROFETA, REI", do ministério 
Word on Fire do bispo Robert Barron. Esta série 
dura sete sessões semanais, até 31 de outubro de 
2019. 

Missa de Celebração da  
Festa de Nossa Senhora da 

Boa Saúde 
Domingo, 08 de setembro às 

17:30 h 
 

Depois da missa, um programa de 
celebração cultural será realizado no Family 

Center. São todos bem-vindos! 

Novena em homenagem 
ao Padre Pio de Pietrelcina 
será realizada no Santuário do 
Padre Pio nos dias 14, 15, 21 e 22 
de setembro às 13h. 
 

A Novena será realizada na Igreja 
de 16 a 20 de setembro, às 13h. 
 

A Missa do Dia da Festa será realizada na 
segunda-feira, 23 de setembro, no Santuário 
Padre Pio (se o tempo permitir) às 19h30. 

FÓRUM ABERTO: CARTA A UMA 
IGREJA SOFRIDA 

 

No dia 12 de setembro, às 19:00 h no St. Paul 
Family Center, o padre Bill Swengros está 
organizando um fórum aberto para discutir a 
“Carta a uma Igreja Sofredora” do Bispo Barron 
sobre os escândalos de abuso sexual que afetam 
nossa Igreja. São todos bem-vindos! 

TERÇO e MISSA PARA 
REFUGIADOS 

(vivos e falecidos) 

Sexta-feira, 13 de setembro 
19:00 Terço 
19h30 missa 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Depois de todas  

as missas 
 

14 de Setembro e 15 de Setembro 

MISSA EM ESPANHOL DA 4ª SEXTA-
FEIRA DO MÊS  

 

SEXTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO  
19:00 H TERÇO 
19:30 H MISSA 

Recepção no Parish Center após a missa 



 
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. 

NÃO É TARDE PARA 
REGISTRAR-SE 

PARA A FORMAÇÃO 
DE FÉ! 

 

O Escritório de Formação de 
Fé ainda está aceitando 
inscrições para 2019-2020. 
Quem deve se registrar? Toda 
criança freqüentando uma 
escola pública e todas as 
crianças que estão recebendo 
um sacramento este ano, 
i ndependen temente  de 
estarem freqüentando uma 
escola pública ou católica. Nós 
t a m b ém  i n ce n t i v a m o s 
h o m e s c h o o l e r s  a  s e 
r eg i s t r a r em par a  que 
possamos ajudá-lo com 
materiais para o seu filho. Para 
obter assistência, ligue para 
(813) 961-3023. 

Igreja Católica de Saint Paul 
 

Caridade anual 

Torneio de golfe 
 

Sábado, 26 de outubro 
Clube de Golfe e Atletismo Cheval 

 

Em suporte de: 
Instituições de caridade da  

Igreja Católica de Saint Paul 
 

Aqui está como você pode participar…. 
 
Como jogador, participe da disputa de quatro pessoas do 
torneio. Sua doação de US $100 por jogador ou US $400 
por quarteto inclui: 

· taxas de 18 buracos de golfe e carrinho 
· Almoço embalado, jantar buffet e bebidas gratuitas 
· Uma sacola para presentes que inclui uma partida de 
golfe de US $39 no Cheval e um certificado de 
presente do catálogo de US $100 apenas para test 
drive de um Cadillac em Ed Morse 
· Viagens de férias de golfe e / ou prêmios por um 
“hole-in-one on all Par 3's” 
· Leilão silencioso e prêmios de sorteio 

 
Como Hole Sponsor, escolhendo o seu nível de doação: 

· Patrocinador do concurso - Paga antecipadamente 4 
jogadores, coloca seu sinal em 2 buracos ($ 800) 
· Patrocinador Gold - Paga antecipadamente 4 
jogadores e coloca seu sinal em 1 buraco (US $ 600) 
· Patrocinador do buraco - coloca seu sinal em um 
buraco (US $ 200) 

 
Como patrocinador do sorteio e leilão silencioso, 
anuncie sua empresa com gift cards, cupons de desconto, 
partidas de golfe gratuitas ou doe garrafas de vinho, 
charutos, bolas de golfe, sacolas de golfe, sports 
memorabilia, ingressos para jogos, cestas de presentes e 
muito mais! 
 

Patrocinado por: 
Knights of Columbus Council 11211 

knights@stpaulchurch.com 

NOVENA E MISSA 
EM HONRA DE 

NOSSA SENHORA 
DA BOA SAÚDE 

 

Sexta-feira, 20 de 
setembro 

19:00 Novena 
19:30 Missa 

Recepção no Family 
Center após a missa 

Grupo de Suporte 

DIABETES 
 

Qua. 11 de setembro às 
19:30 

Parish Center - Sala E 
Tópico: Conte sua 

história! 
Hospedado por: 

Lora Goins, RN, CDE 



"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". 

Oração para os afetados pelos furacões: Senhor Deus, 
olhe pelos que tanto perderam durante as tempestades que 
passaram, especialmente os pobres, os idosos e os enfermos. 
Durante esse período difícil de recuperação, que eles sintam nosso 
amor e apoio ao reconstruirem suas vidas. Nós Vos pedimos por 
meio de Cristo, nosso Senhor. Amém. 

O QUE É A MISSÃO DO PANAMÁ? 
 

Uma parceria entre duas paróquias ... nossa paróquia, St Paul 
e São José, no Montijo Panamá. São José foi selecionado por 
viver uma vida "muito diferente da nossa". Nosso objetivo é 
aprofundar a espiritualidade com nossos irmãos e irmãs de 
um país diferente. 
 

Gostaria de fazer parte dessa experiência de missão que 
muda vidas? E-mail: panamamission@stpaulchurch.com 

FEIRA ANUAL DO MINISTÉRIO 
14 - 15 DE SETEMBRO DEPOIS DE 

TODAS AS MISSAS 
 

O que é uma feira do ministério?  A Feira do Ministério é 
uma maneira maravilhosa de nossos paroquianos 
encontrarem e coletarem informações sobre os vários 
ministérios, comitês, organizações e oportunidades 
educacionais disponíveis na comunidade paroquial de St. 
Paul. Temos mais de 90 ministérios, e todos estarão lá 
esperando para recebê-lo. É uma celebração anual do 
trabalho da Igreja, um evento especial que reconhece a 
importância de todos os esforços voluntários. 

Venha desfrutar de um mimo em 

TWISTEE TREAT  
3846 W. Fletcher Ave., Tampa 

 

Na quinta-feira, 19 de setembro, das 16:00 às 20:00 
Para apoiar nossas American Heritage Girls - Tropa 147 

Parte das vendas irá para nossa tropa 
Não deixe de mencionar American Heritage Girls 

QUEBRANDO A PALAVRA 
 

Atenção a todas as famílias da Formação da Fé! 
 

Você foi convidado durante a semana de 22 a 25 de 
setembro para se juntar a nós durante a aula de Formação 
de Fé de seu filho por Quebrar a Palavra. Esta é uma 
reunião informal onde refletimos sobre o evangelho do 
domingo, temos algum tempo para compartilhar a fé e ter 
comunhão com outros pais. Nós iremos fornecer bebidas. 
Nos encontraremos no Family Center nas seguintes datas 
e horários: 

  
Domingo, 22 de setembro: 10:15 - 11:30 

Segunda-feira, 23 de setembro: 16:15 - 17:30 
Segunda-feira, 23 de setembro: 18:00 - 19:15 

Terça-feira, 24 de setembro: 18:00 - 19:15 
Quarta-feira, 25 de setembro: 18:00 - 19:15 

 ESCOTEIROS 
“CUB SCOUT PACK 143” 

  

Aberto a todos os meninos e meninas das séries K - 5  
EVENTO DE ENCONTRO E SAUDAÇĀO 

PARA ESCOTEIROS NOVOS E AOS QUE RETORNAM 
  

Terça-feira, 10 de Setembro às 18:00 
Biblioteca Regional Jimmie B. Keel 

Salas Comunitárias A e B 
2902 W. Bears Ave., Tampa, FL 33618 

  

Para se juntar aos escoteiros  “Cub Scout Pack 143”, por 
favor contate:  

 

George Melendez 
(813) 928-2765 ou cubscouts@stpaulchurch.com 

St. Paul Tampa Grupo de Jovens Conta no Instagram: 

stpaultampayg 

ST. PAUL CATHOLIC CHURCH 
O Retiro de Tijolos 

 

Para Jovens da High School 
De 20 a 22 de setembro 

Sexta-feira 16:30 h – Domingo 17:30 h 
Local do retiro:  

Our Lady of Good Counsel Camp 
8888 E Gobbler  

Drive Floral City, Fl 34436  
 

(U$ 75 – Inclui a camiseta do retiro) 
Inscrições até  domingo, 8 de setembro, na reunião do 

grupo de jovens 
 

Para mais informações entre em contato com o ministério 
dos jovens Andy Gotsch ou o assistente dele Kim Smith no 

ksmith@stpaulchurch.com 

O Conselho de Mulheres Católicas da St Paul (CCW) 
gostaria de convidar todos os membros novos e atuais para 
a nossa próxima Assembléia Geral a ser realizada na quinta-
feira, 12 de setembro às 19:00 no Parish Center, salas E e 
H. Nosso orador convidado Sandy Tobin, do Centro de 
Paz dos Peregrinos, falará sobre Nossa Senhora de 
Medugorje. Lembre-se também de que é hora de renovar 
suas quotas de associação de US $ 15. Questões? E-mail: 
catholicwomen@stpaulchurch.com. 

mailto:ksmith@stpaulchurch.com

