
St. Paul Catholic Church St. Paul Catholic Church St. Paul Catholic Church St. Paul Catholic Church and Preschooland Preschooland Preschooland Preschool    
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 3361812708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 3361812708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 3361812708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 33618    

www.StPaulChurch.com   www.StPaulChurch.com   www.StPaulChurch.com   www.StPaulChurch.com   ----            (813) 961(813) 961(813) 961(813) 961----3023302330233023    

  Vigésimo Quinto Domingo do Tempo Comum                                     23 de setembro de 2018 

Meus queridos amigos, 

Por favor, junte-se a mim para agradecer a todos que ajudaram a tornar a Feira dos Ministérios deste ano um sucesso tão grande! Foi ótimo 

passar o tempo de qualidade com vocês e visitar os ministérios. Somos verdadeiramente abençoados! Se você perdeu, eu sugiro que você 

pegue uma cópia do nosso Diretório de Recursos Paroquiais. Faça uma lista dos ministérios sobre os quais você gostaria de saber mais, ligue 

para eles ou mande os um e-mail. Se você não receber notícias deles em breve, ligue para Nancy no escritório paroquial e ela irá ajudá-lo! 

O Diretório de Recursos Paroquiais é uma ferramenta maravilhosa. Você pode encontrar os ministérios agrupados de acordo com sua missão. 

Também temos páginas que os agrupam de acordo com a língua e as comunidades culturais afilhadas. A página 20 é uma das minhas favoritas, 

pois lista nossos novos ministérios em formação. No final do livro, há vários relatórios espirituais e financeiros. Se você tiver alguma dúvida 

sobre eles, avise-nos. Esta é a SUA paróquia e queremos que você seja informado. As últimas páginas do Diretório listam eventos importantes 

nos próximos meses. Espero que o Diretório seja um recurso inestimável para você durante todo o ano! 

Começamos a processar os resultados das pesquisas da semana passada. Obrigado por compartilhar. Alguns comentários mostram que 

precisamos ser melhores em comunicar as coisas que já estamos fazendo, outros oferecer sugestões que são fáceis de implementar e outras 

que estabelecem metas que podemos definir. O Conselho Pastoral e eu estaremos refletindo sobre eles nos próximos meses. Mais uma vez, 

obrigado por compartilhar. 

No dia 11 de outubro, ofereceremos duas sessões de ouvidoria à 1:00 pm e às 7:00 pm. Esta é uma oportunidade importante para 

compartilharmos um relatório atualizado sobre o que está acontecendo em nossa paróquia e para você levantar suas dúvidas e preocupações. 

Na semana anterior, o Pe. Bob e eu estaremos em uma convocação para padres. Espero que tenhamos algo para compartilhar sobre os 

escândalos na Igreja. 

Em uma nota relacionada, o Bispo Parkes nos pediu para orar por perdão, reparação e cura para a Igreja, seus líderes e aqueles que são feridos 

por seus ministros. Oferecemos isto como uma especial intercessão por nossa novena em honra a Nossa Senhora Aparecida, de 3 a 11 de 

outubro, às 7:30 pm, em seu novo Santuário, com uma missa especial no dia 12 de outubro. São todos bem-vindos. 

Por favor, junte-se a mim para agradecer a Gaby Fotopoulos por seu serviço à nossa comunidade como Diretora de Comunicações. Ela 

aceitou uma outra posição que a ajudará a cuidar melhor de sua família. Ela tem sido uma bênção para nós de muitas maneiras. Ao mesmo 

tempo, damos as boas-vindas ao paroquiano Charles Yezak à nossa equipe como Diretor de Comunicações. Ele vem com uma vasta 

experiência para nos ajudar a atendê-lo melhor. Por favor, junte-se a mim orando por ele enquanto ele começa seu novo ministério e agradeço 

a sua paciência durante este período de transição. 

Finalmente, gostaria de agradecer ao candidato e paroquiano Eagle Scout, Joseph Ralston, pelos seus trabalhos na renovação do jardim de 

borboletas perto Residência McClain e a instalação de uma nova casa de morcegos. É lindo! Muito obrigado pelo seu serviço ao Senhor e 

nossa comunidade de fé! 

Juntos, vamos viver corajosamente o Evangelho! 

 

 

 

Pe. Bill Swengros, Pároco 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Sociedade da Adoração Eucarís�ca 
Por favor, considere em oração se juntar à nossa nova Sociedade da Adoração Eucarística. A igreja 
católica da St. Paul oferecerá a adoração eucarística de segunda a sexta-feira, a partir de 1º de 
outubro. 
 

Missa em Espanhol 
Quartas Sextas-feiras do Mês 
S28 de setembro de 2018 

7:00 pm Rosário 
7:30 pm Missa 

Em seguida haverá uma recepção no Parish Center 

 

Missão do Panamá 

Campanha de Arrecadação de Fundos – Cartões de Natal!! 

Mês que vem à venda Ministério CRISTO no Natal  
 

 

Jornada Mundial da Juventude no Panamá 
Ajude a nossa juventude a viajar para a Jornada Mundial da Juventude no Paramá!  Adquira gift 
cards do PDQ de $10 por $7 (economia de $3 por cartão)!  Gift cards estarão à venda no Portico 
durante esta e a próxima semana.   
 

 

Cavaleiros de Columbus Conselho 11211 

Torneio de Caridade Annual de Golf no Cheval Golf & Country Club 
Sábado, dia 6 de outubro de 2018 

Para maiores informações, entre em contato com Co-Chairman @ 813-926-8486 
 

 

Novena 
Novena começa dia 3 de outubro, quarta-feira e vai até o dia 11 de outubro, quinta-feira às 7:30pm 

no Oratório de Nossa Senhora Aparecida 
Celebração do dia da Festa de Nossa Senhora Aparecida 

Será no dia 12 de outubro no Oratório de Nossa Senhora Aparecida 
Rosário às 7pm e Missa às 7:30pm 
Em seguida haverá uma recepção 

 
Novena em Honra a Nossa Senhora Aparecida 

 
Por favor tome nota: 

A Novena do dia 6 de outubro, sábado será às 7pm na igreja 
 

 

Importantes Datas – Formação da Fé 

⇒  29 setembro – Reunião para os Pais dos Crismandos  
⇒ 1 outubro – Adoração Eucarística todos os dias começa! Encorajamos que sua família venha 

para a Adoração! 
⇒  6 outubro- Bênção dos animais 11am, começa Pumpkin Patch, Retiro da 3 ª Série 9am-12pm e 

4 ª Série 1:30-4:40pm  
⇒  13 outubro – Retiro da Primeira Confissão 1pm-5:30pm 
⇒  13-14 outubro – Rito de boas-vindas do RCIA 
⇒  19 outubro – Show de John Michael Talbot, ingressos à venda durante a Feira dos Ministérios 

ou online www.stpaulchurch.com 
⇒  20 outubro – Retiro da Primeira Confissão 1pm– 5:30pm 
⇒  20 outubro – Retiro da Crisma 9am-5pm 
⇒  21 outubro - XLT Praise and Worship 7:30pm-8:30pm 
⇒  27 outubro – Festa da Familia de Fé 10am—6pm Todos estão CONIVDADOS 
⇒  28 outubro – Domingo do Sacerdócio  
⇒  31 outubro – Missa de Todos os Santos para Crianças 5:30pm 

John Michael Talbot!   

Estamos muito felizes em 
receber novamente o 
cantor e compositor de 
renome mundial, John 
Michael Talbot, no dia 19 
de outubro, das 7pm às 
9pm. Muito mais que um 
concerto, esta noite será 
verdadeiramente um 
encontro com o Senhor 
ressuscitado! Ingressos $ 
20 à venda pelo site 
www.StPaulChurch.com 



MATRÍCULAS DA 

FORMAÇÃO DA FÉ  
Convidamos a fazer a matrícula das suas 

crianças (idades de 5 a 18) para as aulas de 

Formação da Fé 

 
Formulário de inscrição  

pode ser baixado em  
www.stpaulchurch.com/faithformation 

O que são Emblemas Religiosos? 

Os emblemas religiosos são feitos com a 

finalidade de parabenizar o “reverente” 

componente de vários programas de escoteiros, 

permitindo que os jovens aprendam sobre a sua 

fé católica. 
  

Prêmios Religiosos Diocesanos: 

K-1: Meu Anjo da Guarda 

2-3: Mãe Maria 

4-5: Ave Maria 

6-8: Nossa Senhora 

Recipientes: Todas as meninas católicas ativas no 

American Heritage Girls, Campfire Girls, Girl Scouts, 

Knights of Peter Claver Ladies Auxiliary 

Datas das reuniões: 

Sessão 1: 27 de setembro de 2018 às 6:30pm 

Sessão 2: 25 de outubro de 2018 às 6:30pm 

Sessão 3: 29 de novembro de 2018 às 6:30pm 

Sessão 4: 24 de janeiro de 2019 às 6:30pm 

Sessão 5: 28 de fevereiro de 2019 às 6:30pm 

Local:  Family Center, St. Paul’s Catholic Church. 
Inscrições www.stpaulchurch.com 

Jornada Mundial da Juventude 
no Panamá  

 

FESTIVAL DE LAVAÇÃO DOS CARROS PARA 
ARRECADAR FUNDOS! 

AJUDE-nos a AJUDA-lo a se 
LIVRAR dos LOVE BUGS!!!!!!! 

 

 

 

Data: Sábado, 6 
de outubro de 

2018 

 

Preço $10 por 
carro 

Onde: Pavilhão 

Hora: 8:30am - 
2:00pm 

Há algo para todos na Festa da Família de Fé! 

A Festa da Família de Fé será um dia de adoração a Jesus, oração e que 
ficará na lembrança. Haverá muitas atividades divertidas para pessoas 
de todas as idades, incluindo artistas de rua, artes e artesanato, a Vila da 
Saúde do BayCare, bounce house, jogos de carnaval, boa comida 
disponível para venda e música incrível de artistas cristãos 
contemporâneos. O dia terminará com a missa celebrada pelo Bispo 
Parkes às 4pm. O Bispo Gregory Parkes convida você para a Festa da 
Família de Fé, a Celebração do Aniversário de 50 anos da nossa 
Diocese de São Petersburgo será no dia 27 de outubro, das 10am às 
6pm, no Parque Al Lopez, em Tampa. Visite www.familyfaithfest.org 
para maiores informações. 

Saúde Mental:   

Sessões de Prevenção da Depressão e Suicídio   
Dia 23 de setembro às 4pm no Family Center e no dia 24 e 26 de 
setembro às 6pm na Igreja.   Diácono Ray irá fazer apresentações 
sobre a saúde mental: prevenção da depressão e suicídio. 

NECESSIDADES ESPECIAIS 
Nós nos esforçamos para acomodar pessoas com necessidades especi-
ais. Se você tiver uma necessidade especial, entre em contato com os 
ministros da hospitalidade antes da missa para que possamos ajudá-lo. 
Um padre, diácono ou ministro extraordinário de Eucaristia lhe minis-
trará a Santa Eucaristia de bom grado. Informe-nos de com podemos 
atendê-lo melhor! 

Inglês como Segunda Língua 
Segundas-feiras às 7:30 pm no Parish Center 

Aprenda Inglés! 
Dúvidas, perguntas? 

ESOL@StPaulChurch.com 

Dia de Discernimento para Jovens Mulheres Adultas 
Reserve a data! 

O Escritório das Vocações realizará um dia de discernimento para 
jovens mulheres adultas no sábado, 1º de dezembro de 2018, na Cate-
dral de São Judas, o Apóstolo, 5815 5ª Avenida. N., São Petersburgo. 
O dia começará com a missa às 11:00 horas, seguido de almoço e um 
período de perguntas e respostas com algumas das religiosas que vi-
vem aqui mesmo na Diocese de São Petersburgo! Marque já seus 
calendários! 



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. 


