
St. Paul Catholic Church and Preschool 
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24o Domingo Do Tempo Comum         Domingo, 15 de Setembro de 2019 

Meus queridos amigos, 
 
Está aqui!! Louve a Deus!! Eu amo a nossa Feira do Ministério! A cada ano, ela nos dá a 
oportunidade de aprender mais sobre como Deus está abençoando nossa paróquia, discernir 
em espírito de oração como Deus está nos chamando a nos envolver, a conhecer alguns 
paroquianos extraordinários, fazer novos amigos, fazer contatos e desfrutar de comida 
deliciosa! Deus é tão bom para nós! Este ano é muito especial, pois somos abençoados por 
termos a oportunidade de conhecer Pe. Ambrose, para aprender sobre nossos novos 
ministérios e pegar uma nova cópia do nosso Diretório de Ministérios na St Paul. 
 
O Diretório é especialmente útil, pois contém descrições atualizadas de todos os nossos 
ministérios, informações sobre nossos conselhos consultivos paroquiais, um resumo de 
nossas finanças paroquiais, um calendário dos próximos eventos paroquiais e um diretório 
ilustrado de nossa equipe paroquial. Convido você a pegar sua cópia e circular nos 
ministérios em que está interessado. Se você tiver alguma dúvida sobre as finanças da 
paróquia, entre em contato comigo ou com nosso gerente paroquial, Brian Smith, pelo 
telefone 813-961-3023 ou por e-mail (bsmith @ stpaulchurch.com). Nossa próxima sessão 
de perguntas e respostas é 10 de outubro, mas não espere até lá para que suas perguntas ou 
preocupações sejam resolvidas! Além disso, se você vir alguma coisa no Diretório, no nosso 
site ou no aplicativo da Paróquia de St. Paul que precise ser corrigida ou atualizada, informe 
Charles Yezak, diretor de comunicações da nossa paróquia, por e-mail 
(cyezak@stpaulchurch.com). Obrigado e que Deus te abençoe! 
 
Então, por que você deveria se envolver em um ministério? Boa pergunta! Primeiro, você 
está fazendo exatamente o que Jesus nos disse para fazer ... para amar e servi-Lo, e para amar 
e servir ao próximo. Segundo, você descobrirá que, quanto mais você se envolve, menor a 
nossa paróquia. Você descobrirá que tem muitos novos amigos maravilhosos que viajam 
com você pela vida. Nossa família paroquial realmente se tornará uma família extensa para 
você. Terceiro, você descobrirá que seu envolvimento no ministério será uma bênção para 
sua família. As graças que você recebe fluirão para eles! 
 
Isso significa que você não deve se envolver em outras organizações de caridade em nossa 
comunidade? Claro que não! Nossos paroquianos são realmente os “agitadores” de toda a 
Baía de Tampa e, como resultado, St. Paul tem uma reputação maravilhosa de ser uma luz 
brilhante em nossa região e lar de algumas das pessoas mais generosas e talentosas do 
Condado de Hillsborough. Obrigado! 
 
Você não tem muito tempo? Você tem limitações físicas? Você viaja bastante? Não se 
preocupe. Somos abençoados com mais de 100 ministérios ativos diferentes e certamente há 
um que atenderá às suas necessidades. Ore por isso ou fale com Laurie Erickson, nossa 
Diretora de Ministérios (Lerickson@StPaulChurch.com). Ela certamente irá ajudá-lo! 
 
Que Deus te abençoe e eu te vejo na Feira do Ministério! 

 
 
 

Pe. Bill Swengros, Pároco 
 
P.S. Ao visitar a Feira do Ministério, não deixe de agradecer aos nossos 
voluntários! 

 

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 

Novena em homenagem 
ao Padre Pio de 
Pietrelcina será  reálizádá no 
Sántuá rio do Pádre Pio nos 
diás 14, 15, 21 e 22 de 
setembro á s 13h. 
 

A Novená será  reálizádá ná Igrejá de 16 á 20 
de setembro, á s 13h. 
 

A Missá do Diá dá Festá será  reálizádá ná 
segundá-feirá, 23 de setembro, no Sántuá rio 
Pádre Pio (se o tempo permitir) á s 19h30. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
DEPOIS DE TODAS AS MISSAS ESTE 

FIM DE SEMANA NO FAMILY CENTER 

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 

NOVENA E MISSA 
EM HONRA DE 

NOSSA SENHORA DA 
BOA SAÚDE 

 

Sexta-feira, 20 de 
setembro 

19:00 Novena 
19:30 Missa 

Recepção no Parish 
Center após a missa 

Bem-vindo padre Ambrose Kadarnbukatt! 
O padre Ambrose é de Kerala, na 
Índia. Foi ordenado em 28 de 
dezembro de 1998, na Igreja 
Nossa Senhora da Imaculada 
Conceição, em Manjummel, no 
distrito de Ernakulam, na Índia, 
sob a Arquidiocese Católica 
Romana de Verapoly. O padre 
Ambrose é membro da Ordem 
dos Carmelitas Descalços (TOC). 
Esta ordem enfatiza a dedicação a 
uma vida de oração. 
 

Antes de vir para a Igreja Católica St. Paul, o padre 
Ambrose atuou como vigário paroquial associado na Igreja 
Católica St. Luke em Los Angeles e como capelão no St. 
Francis Medical Center em Lynwood, Califórnia. 
 

Somos muito abençoados por o Padre Ambrose 
Kadarnbukatt se juntar à nossa família! Certifique-se de 
parar e se apresentar a ele após a missa. 

NOVENA À NOSSA 
SENHORA APARECIDA 

3 a 11 de outubro às 19:30 

Santuário Nossa Senhora Aparecida 

BÊNÇÃO DE ANIMAIS 
Santuário de Santo Niño 

Sábado, 5 de outubro 
9:00 da manhã 

PELOS NÚMEROS... 
 

3.517 - Número de pessoas que se juntaram a nós para 
adoração no último fim de semana 
 

808 - Número de envelopes enviados no último fim de 
semana 
 

US $ 15.493 - Coleta especial do último fim de semana para 
alívio do furacão Dorian 
 

445 - Número total de famílias (K-8) matriculadas no 
Programa de Formação de Fé da St Paul 
 

1.667 - Número total de pessoas que frequentam a Novena 
Nossa Senhora da Boa Saúde 



 
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. 

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. 

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 

Deus está chamando 
você? 

 
JUNTE-SE À MISSÃO 

DO PANAMÁ para levar 
AMOR à nossa paróquia 

no Panamá! 
 
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 



"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". 

Ministérios Litúrgicos: Por favor, deixe-nos saber se 

você está interessado em voluntariado destas formas: 

Servidores do Altar, Artes & Meio Ambiente, Ministros 

Eucarísticos da Sagrada Comunhão, Planejamento Funeral, 

Hospitalidade, Leitores e Sacristãos. Por favor, entre em 

contato com Elizabeth Hays pelo e-mail: 

ehays@stpaulchurch.com ou ligue para (813) 961-3023. 

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 

VOCÊ É UM DOS 100? 
 

O Escritório de Formação da Fé tem aproximadamente 100 
famílias que não se registraram no Escritório de Formação 
da Fé para 2019-2020. Mais de 150 jovens, inscritos no ano 
passado, não voltaram para as aulas deste ano. Toda criança 
que frequenta uma escola pública deve ser registrada em 
nosso programa de Formação de Fé. Também incentivamos 
as crianças em idade escolar a se registrarem, para que nosso 
escritório possa ajudá-lo com materiais. Se seu filho estiver 
freqüentando uma escola católica e recebendo um 
sacramento este ano, ele deve ser registrado em nosso 
Escritório de Formação de Fé. 
 

Lembre-se ... a formação como católico é um processo ao 
longo da vida. Com o seu apoio, vamos ajudar sua família. 
Por favor, ligue para o Escritório de Formação da Fé em 
(813) 961-3023 

REUNIÃO DE PAIS / CONFIRMANDI 
para preparação de confirmação 

Sábado, 28 de setembro 
9:30 - 12:00 

Family Center, Seção 3 

Ministérios 

SPARS:  Os idosos aposentados ativos da St Paul (SPARS) 
se reunirão na quarta-feira, 18 de setembro às 13:00 no 
Parish Center, Sala F.! 
  
Xales da Esperança: Convide todas as tricoteiras e 
crocheteiras para criar xales e cobertores de bebê como 
fonte de conforto e oração. Nossa próxima reunião será 
sexta-feira, 27 de setembro, às 10:00 no Centro Paroquial de 
St. Paul. E-mail: shawlsofhope@stpaulchurch.com 
  
Ministério de Luto St. Paul:  Nosso ministério oferece o 
amor curador de Deus através do conforto emocional, 
físico, mental e espiritual. Nossa próxima reunião será 
realizada na terça-feira, 24 de setembro de 2019, das 19:30 
às 21:00 no Parish Center, sala H. Para mais informações, 
entre em contato com Kathy pelo telefone (813) 361-5134. 
 
O Ministério Home Makers of Hope tem um 
representante no Centro Paroquial para aceitar doações às 
sextas-feiras das 10:00 às 12:00. Continuamos a aceitar itens 
novos ou pouco usados. Precisamos de toalhas, tapetes de 
banho, cortinas de chuveiro, lençóis e edredons (por favor 
escreva o tamanho numa etiqueta).  Para perguntas 
adicionais, entre em contato com Ed Ortega em: home-
makers-of-hope@stpaulchurch.com 

Algo faltando? Existem vários casais em nossa paróquia 
que vivem em casamentos irregulares ou que não foram 
abençoados na Igreja. Lembre-se, não é suficiente que os 
católicos se casem civilmente ou se casem em uma igreja 
não católica. Para validade, os católicos devem se casar em 
uma cerimônia reconhecida pela Igreja. Não espere Nós 
estamos aqui para ajudar! Se nenhum dos dois foi 
divorciado anteriormente, entre em contato com Maria no 
escritório da paróquia (813-961-3023) para que seu 
casamento seja validado. É muito fácil e não levará muito 
tempo. Se você ou seu cônjuge já se divorciaram, entre em 
contato com Maria, o padre ou diácono de sua escolha para 
iniciar o processo de “anulação”, para que, 
esperançosamente, seu casamento atual possa ser 
convalidado. Deixe-nos ajudá-lo! 


