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M eus queridos amigos,  
 

Meus queridos amigos, 
Estou feliz por começar um novo mês. Setembro foi um mês 
devastador com terremotos, inundações, erupções vulcânicas e 
furacões que desafiam a descrição. Em meio toda a devastação, 
estou impressionado com a sua disponibilidade para ajudar aqueles 
que estão em necessidade de suas orações e por sua generosidade 
incrível em ações e financeiramente. Antes e depois do furacão Irma, 
muitos saíram de suas rotinas para ajudar seus vizinhos... 
especialmente os idosos, deficientes e mães solteiras. Depois, muitos vieram para nos 
ajudar a limpar o campus da igreja também. Nossas duas coletas especiais devido ao 
furacão arrecadaram mais de US $30.000 com mais dinheiro ainda sendo entregue. A 
seguir neste boletim, você vai ler sobre o esforço da Diocese para enviar doações aos 
nossos amigos em Porto Rico. Muito obrigado por seu esforço em servir a Deus e o Seu 
povo! 
 
Neste final de semana passado celebramos a nossa quarta feira anual dos Ministérios. 
Mais uma vez, fiquei impressionado com a sua vontade de se envolver na vida da nossa 
paróquia através de nossos muitos ministérios. Nós somos tão abençoados com tantas 
oportunidades para crescer e compartilhar a fé, ajudar os necessitados e desenvolver 
uma forte comunidade de fé. Obrigado por seu "sim" para o Senhor! Se você perdeu a 
feira ou não tinha certeza de qual Ministério seria o melhor "encaixe" para você, não é 
tarde demais! Cópias do nosso diretório paroquial estão no narthex (hall de entrada da 
igreja). Se precisar de ajuda, entre em contato com Nancy no escritório paroquial.  Ela 
está aqui para ajudá-lo!   
Quando nós pensamos nos eventos do mundo, feitos pelo homem, bem como 
catástrofes naturais, é fácil tornarmos confusos, desanimados e com medo. Nossa 
tendência natural é querer escapar. Nosso Senhor nos ensina a não ter medo, mas ter fé 
Nele, nosso Deus de amor infinito e misericórdia e de fazer o que pudermos para ajudar 
aqueles em necessidade. 
 
Em meio a grande calamidade, você tem demonstrado sua fé em Deus e seu desejo de 
compartilhar as bênçãos que recebeu com os outros. Obrigado pelo seu testemunho de 
fé. Sinto-me tão abençoado em fazer parte desta paróquia maravilhosa! 
 
Que Deus abençoe você e sua família. Espero ver todos vocês no sábado às 11am para 
nossa bênção anual dos animais em honra a São Francisco de Assis.    
 
Crescendo juntos como discípulos de Cristo! 

 
 
  
 
  
 

 

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 

Vigésimo Sexto Domingo do Tempo Comum                          Domingo, 1 de Outubro de 2017 



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 representantes da 
comunidade. Por favor, entre 
em contato 
conosco.     

 

 
 
 

Novena à Nossa Senhora 
Aparecida 

De  3 a 11 de Outubro   
às 19:00hs 

 

 

Bênção dos Animais 
Sábado 07 de Outubro de 2017 às 11:00hs 

 
Sessões de Informações para a Viagem 

Missão Panamá  
 Acha que gostaria de fazer uma  

Viagem de Missão? 
 Nossas sessões de informações serão 
retomadas no próximo mês!  Saiba mais 
sobre nossas próximas viagens e como se 
preparar.  Nenhum compromisso será 
necessário neste momento. 
 10 de outubro  reunião no Narthex às 18:30  

 
Movimentação da Fralda    

Sábado, 30 de setembro - Domingo, 1 de outubro 
 O Ministério de Respeito a  Vida  estará realizando 
 uma Movimentação de Fraldas para as mulheres com necessidade, no  
 Centro Star/LifeChoices Centro da Gravidez. 
 Itens necessários: Diaper Wipes ( toalhinhas 
umidecidas para higiene do bebe) 
 Fraldas. (Tamanhos : recém-nascido, 5 e 6). 
 Todos os donativos podem ser deixados no dia 30 
de setembro e em 1 de outubro em nossa urna, 
exposta  no narthex antes e após as Missas. Para 
mais informações, por favor contate 
Jackie pelo email RespectLife@StPaulChurch.com 

 
Paróquia de St. Paul Torneio de Golf Cavaleiros de Colombo  

Sábado, 21 de outubro às 11:00hs 
Cheval Golf e Country Club  4312 Cheval Blvd Lutz, FL 33558 

KofC@StPaulChurch.com 
 

40 Dias para a Vida 
Oração do Rosário Vigilia 
      Sábado, 28 de outubro 
 Cadastre-se  por email: 

RespectLife@stpaulchurch.com 
            

Pumpkin Patch - no mês inteiro de 

outubro - precisamos de voluntários 

adultos e adolescentes-Cadastre-se no 

nosso site! (página inicial, role para a 

Pumpkin Patch Sign-Up) 

 

 

Alívio às vítimas do furacão - www.stpaulchurch.com 



Viagem Através das Escrituras 
 Formação adulta com o Padre  Bob Romaine 

 
Você está convidado para as 
sessões mensais de Formação 
Adulta liderada pelo Padre Bob às 
19:00hs no Centro da 
Família.  Encontro  cada Quinta-
feira do mês para 24 sessões para 
descobrir a nossa Viagem através 
das Escrituras!   
 
 

 Serviço de oração para Dia Nacional de 

Oração para Doenças Mentais e Recuperação 
Por favor, junte-se a nós na Capela na terça-

feira 3 de outubro às 19:00hs onde  nós nos 

juntaremos aqueles , rezando em torno dos 

mesmos neste dia especial. 
 

Chá e Fashion Show da  Fundação 
Adultos: $25  Crianças (12 ou abaixo): $10 
Para reservas, R. S. V. P Cathy Hayter no 813.843.8969 

 Desfile de moda: Patrocinado pelo American 
Heritage Girls 

Sábado, 7 de outubro, 12:00 (meio-dia) às 15:00hs 
  Igreja Católica de St Paul 

Compre os seus bilhetes para os nossos itens de sorteio!  

Festival de Outono 
Data: sexta-feira 13 Outubro 

Hora : 17-20hs 
 

Comida, abóbora concurso de 

sobremesa e jogos! A melhor 

sobremesa será anunciada no 

final da noite!  Cadastre-se para 

apresentar o seu melhor e sobremesa favorita 

abóbora em www.StPaulChurch.com 
 




