
St. Paul Catholic Church and Preschool 
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25o Domingo Do Tempo Comum         Domingo, 22 de Setembro de 2019 

Meus queridos amigos, 
 
Primeiro, por favor, junte-se a mim para agradecer a Deus por nossa paróquia e por todos os 
que ajudaram a tornar a Feira do Ministério deste ano um grande sucesso! Eu realmente 
adorei visitar todos os ministérios e ouvir sobre as coisas maravilhosas e emocionantes que 
eles estão fazendo. Sinto-me muito feliz por fazer parte desta incrível paróquia! 
 
Se você não obteve uma cópia do nosso novo Diretório de Ministério Paroquial ou se tiver 
dúvidas sobre um ministério, informe-nos. Laurie Erickson, nossa Diretora de Ministérios, 
está aqui para ajudá-lo. Se você se inscreveu em um ministério, deve ouvi-los em breve. Caso 
contrário, informe-nos. Nós nos importamos! 
 
Nossa discussão da semana passada sobre a "Carta a uma Igreja que Sofre" foi bem recebida. 
Oitenta pessoas participaram do fórum aberto e, depois de apresentar um resumo do livro, 
compartilhei como nossa diocese abordou o problema do abuso de clérigos e apresentei 
algumas idéias do que poderia ser feito no futuro. Foi uma discussão difícil, mas esperançosa. 
 
Tragicamente, o abuso de crianças é uma epidemia e pode ser evitado. Como? 1. Converse 
com seus filhos sobre o toque com segurança. Ensine-lhes que não há problema em dizer 
"NÃO", ir embora e procurar ajuda. 2. Ajude seus filhos a fazer uma lista das pessoas para 
quem eles podem recorrer, se tiverem algum problema. 3. Ensine aos seus filhos que o toque 
inseguro pode acontecer com pessoas que eles conhecem e confiam; não apenas com 
estranhos. 4. Respeite os limites pessoais de seus filhos. Ensine-os a confiar em sua intuição 
sobre os outros. 5. Esteja ciente das pessoas que têm contato com seus filhos e certifique-se 
de que seja um “ambiente seguro”, com pelo menos dois adultos supervisionando sempre 
que possível. Na nossa paróquia, esse é sempre o caso. Além disso, todos os que 
supervisionam uma criança devem ser compatíveis com o Ambiente Seguro. 
 
Sobre a proteção de nossos filhos, você deve saber que nossa paróquia gastou muito dinheiro 
recentemente para reforçar a segurança de nosso campus, incluindo a instalação de postes no 
pátio, fechaduras nas portas de nossas salas de aula, telefones em todas as salas de aula e alto-
falantes da pré-escola para que, se houver um bloqueio ou uma situação de atirador ativo, 
todos possam ser informados rapidamente. Além disso, adicionamos exercícios de incêndio, 
exercícios de tiro ativo e exercícios de lockdown ao nosso programa de Formação da Fé. 
Gostaria que essas medidas não fossem necessárias, mas infelizmente são. 
 
Você também deve saber que na semana passada a Igreja foi vandalizada. Uma televisão da 
narthex, um aspirador de pó e equipamentos eletrônicos foram roubados. Oro pela pobre 
alma que sentiu a necessidade de roubar a Igreja de Deus. 
 
Para terminar com uma nota mais feliz, junte-se a mim na segunda-
feira à noite, às 19h30, para a Missa em homenagem a Padre Pio em 
seu santuário, em nosso belo Caminho da Paz. Que Padre Pio rogue 
por todos nós! 

 
 
 

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 



Missa da Primeira Sexta
-feira em honra do 

Menino Jesus  
Santo Nino 

 

Sexta-feira, 04 de outubro 
19:00 Novena  
19:30 Missa 

Recepção no Family Center 
após a Missa 

MISSA DA FESTA DE 
PADRE PIO 

 

23 DE SETEMBRO 
SANTUÁRIO DE SÃO 

PADRE PIO  
19:30 H 

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 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... 
6.828 - Número de famílias cadastradas em nossa paróquia 
60 - Número de novas famílias registradas no mês passado 
21.134 - Número de pessoas cadastradas em nossa paróquia 
3,807 - Número de pessoas que se juntaram a nós na 
adoração do último final de semana 
108 - Número de ministérios na Igreja Católica de St Paul 
2.065 - Número de pessoas presentes à Feira do Ministério 
828 - Número de pessoas que se voluntariaram no último 
fim de semana a ingressar em um ministério 
 

Obrigado por suas orações e apoio generoso! 

Irmãzinhas de Maria Imaculada de Gulu 
 

A irmã Irene Onyai, das 
Irmãzinhas de Maria 
Imaculada de Gulu, voltou 
para nos fornecer uma 
atualização sobre seu 
ministério e trabalho 
missionário! Por muitos 
anos, nossa paróquia 
apoiou generosamente o trabalho da irmã Irene com 
meninas e mulheres jovens em Uganda por meio da 
Conferência Mundial de Princesas, incluindo a construção 
do Centro Multiuso da Divina Misericórdia para apoiar seus 
ministérios. A irmã Irene compartilhará o progresso de sua 
missão neste fim de semana. Se você gostaria de contribuir 
com os esforços de sua missão, faça cheques a pagar à Igreja 
Católica de St. Paul com nota no seu cheque ou envelope, 
para LSMIG ou para Sr. Irene’s mission. Você também 
pode trazer sua contribuição no próximo fim de semana ou 
entregá-la na Secretaria Paroquial. Obrigado por suas 
orações e ofertas! 

St. Paul Pumpkin Patch  

Começa em 5 de outubro 

FESTIVAL DE OUTONO 

11 DE OUTUBRO 

17:00 - 20:00 

40 Dias Pela Vida 

40 Days for Life é uma campanha de 40 dias coordenada 
internacionalmente que visa exterminar o aborto localmente 
através de oração e jejum e uma vigília pacífica na frente de 
empresas de aborto. Você está convidado a se juntar ao 
clero da área da Vigília Kickoff por 40 dias pela vida em 
Tampa, a ser realizada às 18h de terça-feira, 24 de setembro 
de 2019. Nos encontraremos em frente ao Knights 
Women's Center (shopping center ao lado do centro de 
aborto na 2002 E. Fletcher Ave.). Entre em contato com 
Sabrina em sab@dosp.org; 727-344-1611 para saber mais. 

Alimento para o pensamento: “Ore, espere e não se 
preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e 
ouvirá sua oração. Tenha coragem e não tema as agressões 
do demônio”. 
 

                                                - São Padre Pio de Pietrelcina 



 
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. 

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 

O que são emblemas religiosos? 
 

O programa de emblemas religiosos 
é projetado para complementar a 
formação de fé de uma garota, além 
de satisfazer o componente 
"reverente" de vários programas de 
escotismo, permitindo que os jovens 
aprendam sobre sua fé católica. 
 

Quem: Todas as meninas católicas, 
estejam ou não em American 
Heritage Girls, Campfire Girls, 
Escoteiras, Cavaleiros de Peter 
Claver Auxiliares Senhoras. 
 

Prêmios Religiosos Diocesanos: 
K-1: Deus é amor 
2-3: Família de Deus 
4-6: Vivo minha fé 
7-10: Maria, o primeiro discípulo 
9-12: O Espírito Vivo 
 

Datas das reuniões: 
Sessão 1: 26 de setembro às 18:30 
Sessão 2: 24 de outubro às 18:30 
Sessão 3: 12 de dezembro às 18:30 
Sessão 4: 23 de janeiro às 18:30 
Sessão 5: 27 de fevereiro às 18:30 
 

Local da primeira reunião: Family 
Center, St. Paul Catholic Church 
 

Custo: US $ 10 por menina ou US 
$ 25 por família; bolsas de estudo 
estão disponíveis 
 

RSVP para 
ahg@stpaulchurch.com ou registre

-se on-line em 
www.stpaulchurch.com 

 

2019-2020 Programa de Prêmios 
Religiosos hosted por: 

AHG Troop 147 

Ore pelos sacerdotes!  
 

Pai Celestial, conceda a seus servos 

fiéis a graça e a força necessárias para 

cumprir sua missão na Igreja todos os 

dias. Mantenha nossos sacerdotes perto 

de você e continue a inspirá-los a servir 

aos outros em seu santo nome. Por 

favor, ajude a inspirar os homens 

chamados à vocação sacerdotal a 

responderem ao seu chamado e a 

participarem da plenitude que você 

planejou para eles. Amém. 



"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". 

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 

REUNIÃO DE PAIS / CONFIRMANDI 
para preparação de confirmação 

Sábado, 28 de setembro 
9:30 - 12:00 

Family Center, Seção 3 

Ministérios 
 

REACENDA SUA FÉ! 

UM NOVO MINISTÉRIO chegou à nossa paróquia! 
 

Você está interessado em experiências para melhorar sua fé? 
Você gostaria de viajar para um santuário ou local que os 
peregrinos católicos consideram importante à luz da fé 
Dele? 
 

IGNITE YOUR FAITH é um ministério focado em fazer 
peregrinações a lugares da Flórida e dos EUA. 
E-mail: igniteyourfaith@stpaulchurch.com para obter uma 
lista dos lugares que visitaremos nos próximos meses. 

 
MINISTÉRIO DO RESPEITO À VIDA 
 

O Ministério do Respeito à Vida está aberto a todos os 
paroquianos apaixonados por respeitar as questões da vida, 
como cuidar de idosos, casamento e família, aborto e ajudar 
os sem-teto. Nós nos esforçamos para alcançar a 
comunidade e conscientizar as muitas questões relacionadas 
à santidade da vida humana. 
 

Nossa próxima reunião acontecerá na terça-feira, 24 de 
setembro, às 19h30, no Centro Paroquial, sala G. Nosso 
ministério comparecerá à Adoração Eucarística antes da 
reunião de terça-feira, das 18h15 às 19h15 na capela. Junte-
se a nós nesta terça-feira! Para mais informações, envie um 
email para: respectlife@stpaulchurch.com 

 
MINISTÉRIO DA MISSÃO DO PANAMÁ 
 

JUNTE-SE À MISSÃO DO PANAMÁ para levar AMOR à 
nossa paróquia irmã, São José, em Montijo, Panamá! 
 

VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA FAZER A VIAGEM? 
E-mail: panamamission@stpaulchurch.com 

 

Nosso ministério está coletando óculos de leitura durante 
todas as missas dos dias 12 e 13 de outubro. Por favor, traga 
suas prescrições antigas ou sem receita médica e coloque-as 
em cestas marcadas no Narthex. Esses óculos serão 
distribuídos para aqueles que precisam de óculos corretivos. 
 

100% de todos os rendimentos e coletas de nossos eventos 
vão ajudar nossa paróquia irmã no Panamá. 

 
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. 

St. Paul Catholic Church 
Pumpkin Patch 

Precisa-se de voluntarios  
05 a 31 de outubro 

 

Procura-se voluntários adolescentes que possam ajudar no 
Pumpkin Patch.  Um ótimo meio de receber horas de serviço 
e fundos para os próximos retiros.  Para mais informações 
envie um e-mail para lwendt@stpaulchurch.com. 

Anúncio de emprego: 
PART-TIME CUIDADORES DE BERÇARIO 
 

O St. Paul Nursery está contratando dois cuidadores de 
berçário de meio período. Procuramos aqueles que gostariam 
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 telefone (813) 
961-3023 ou pelo e-mail: mmendez@stpaulchurch.com. 

O Diretório do Novo Ministério 
Paroquial está agora disponível 
no Church Narthex e no Lobby 
do Escritório Paroquial. 


