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270 Domingo Do Tempo Comum            Domingo, 06 de Outubro de 2019 

Meus queridos amigos, 
 

No evangelho de hoje, os apóstolos pedem ao Senhor: "Aumente nossa fé". Todos devemos ter a 
mesma oração em nossos corações: "Senhor, aumente nossa fé". A fé é um presente de Deus. 
Mas devemos estar abertos ao presente. O fato é que a maioria de nós realmente não está aberta 
ao dom da fé. Em outras palavras, a fé é muito parecida com qualquer outro presente. Podemos 
recusá-lo e marcá-lo como "retornar ao remetente". Ou simplesmente podemos nunca abri-lo. 
Ou podemos abri-lo, mas nunca usá-lo ou usá-lo por pouco tempo e depois deixá-lo de lado. A 
fé é um presente que deve ser bem-vindo e exercitado todos os dias de nossas vidas. 
 

Então, como aumentamos nossa fé? 1) Ore pela graça. Como os apóstolos, devemos orar todos 
os dias: “Senhor, aumenta minha fé”. 2) Ore e medite nas Escrituras Sagradas todos os dias. A 
oração é uma conversa com Deus. A comunicação eficaz é essencial em todo relacionamento 
significativo. Isso envolve falar e OUVIR a Deus. 3) Conte suas bênçãos todas as noites e reflita 
sobre como você experimentou Deus naquele dia. Esta é uma prática maravilhosa que certamente 
recarregará sua fé! 4) Participar plenamente da missa pelo menos todo fim de semana e confessar-
se mensalmente. É impossível exagerar a importância dos sacramentos como encontros com o 
divino. 5) Seja voluntário como catequista ou membro da equipe principal de nosso grupo de 
jovens. Quanto mais você compartilha sua fé, mais forte ela se torna! Um grande desafio é 
prometer compartilhar sua fé com uma nova pessoa todos os dias. Para mim, é um divisor de 
águas e certamente aumentará sua fé. 6) Envolva-se em ministérios. Nossos grupos de oração, 
estudos bíblicos e organizações de serviço são grandes construtores de fé. Mas isso também está 
ajudando nossos ministérios de misericórdia ou organizações de caridade em nossa comunidade. 
Como St. James nos disse, "a fé sem obras é vazia". Novamente, quanto mais você exercitar sua 
fé, mais forte ela se tornará! 
 

Na quinta-feira, às 13:00 e 19:00, estou realizando duas sessões de perguntas e respostas. É minha 
oportunidade de compartilhar com você algumas das coisas incríveis que Deus está fazendo em 
nossa paróquia. Gostaria também de compartilhar os desafios com nossas finanças paroquiais, os 
resultados de nossa pesquisa paroquial e como estamos cumprindo nossas metas para o plano 
pastoral do bispo, “Vivendo corajosamente o evangelho”. Quero ouvir suas preocupações e 
responder às suas perguntas. Eu também tenho perguntas para você. Preciso da sua orientação 
sobre várias questões. Por favor venha! 
 

No próximo sábado, completamos nossa novena em homenagem a Nossa Senhora Aparecida 
com o Terço às 19h e a Missa em português às 19h30. Para os brasileiros, nesse dia também é 
comemorado o "Dia das Crianças", pois as crianças são confiadas ao cuidado e proteção da Mãe 
de Deus. É também a festa de Nossa Senhora do Pilar. Diz a tradição que Nossa Senhora 
apareceu em um pilar na Espanha para incentivar São Tiago Apóstolo por volta do ano 40 DC. A 
devoção se espalhou pelos exploradores espanhóis. Até hoje, muitos de nossos paroquianos da 
Argentina, Uruguai e Filipinas a invocam como sua padroeira. Finalmente, é também a festa de 
Nossa Senhora do Leite ... famosa em St Augustine! Este é o primeiro e mais antigo santuário 
dedicado a nossa Mãe Santíssima nos Estados Unidos. Visite nossos santuários em homenagem a 
Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora do Leche junto à fonte! 
 
Vejo você no Pumpkin Patch! 

 
 
 

Pe. Bill Swengros, Pároco 
 

Marque seus calendários: 10 de outubro para perguntas e respostas com Pe. 
Bill às 13:00 e às 19:00! 

 

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 



NOVENA À  
NOSSA  

SENHORA  
APARECIDA 
3 a 11 de outubro às  

19:30 
Santuário Nossa Senhora  

Aparecida 

NOSSA 
SENHORA 

APARECIDA 
MISSA DO DIA 

DE FESTA 
Sábado, 12 de outubro 

19:00 Terço † 19:30 Missa 

Santuário Nossa Senhora 

Aparecida 

Reunião Paroquial de Perguntas e 
Respostas com o Padre Bill Swengros 

Quinta-feira, 10 de outubro 
13:00 e 19:00 h 

Parish Center, Salas F e H 

Apoie o Grupo de Jovens da St Paul no 

St. Paul Pumpkin Patch 
Todas as arrecadações ajudarão o Grupo de  

Jovens da High School St. Paul 
 
 

05 a 31 de outubro 
De segunda a sábado 

12:00 às 20:00 h 
Domingo  

08:00 às 20:00 h 
Próximo ao Family Center 

ST. PAUL CATHOLIC CHURCH  

FESTIVAL DE OUTONO 
SEXTA-FEIRA, 11 DE OUTUBRO 

17:00 - 20:00 
 

Venha para uma noite de diversão, família, amigos e 
comunhão.  O evento será realizado na St Paul Pumpkin 
Patch (localizado nas adjacências do Family Center) e será 
recepcionado pelo nosso Ministério da Juventude e Pré 
escola. Teremos food trucks, música e jogos. 

 Domingo, 6 de           

  outubro 

   19:30 - 20:30 

          Capela de St Paul 

 

O que é XLT? 
 
XLT é uma abreviação da palavra “Exaltar”. O objetivo 
da noite é exaltar nosso Deus. Um XLT é composto de 
três partes distintas: 
 

1) Música de Louvor e Adoração 
2) Uma conversa poderosa 
3) Adoração do Santíssimo Sacramento (em silêncio) 

 
Quem está convidado? 

 
Todos estão convidados para a XLT, realizada pelo nosso 
Ministério da Juventude. Incentivamos todas as famílias e 
membros da comunidade a se juntarem a nós nesta noite 
maravilhosa. 

AVISO: A missa não será celebrada em nosso campus de 
8 a 10 de outubro, devido à convocação anual dos padres 
da Diocese de St Petersburg; no entanto, os Serviços de 
Oração serão oferecidos durante os períodos normais de 
Missa durante esse período de três dias. 

POR FAVOR JUNTE-SE A NÓS  
PARA DANÇA DE PAI E FILHA 

FLORESTA ENCANTADA 
 

Sexta-feira, 25 de outubro de 2019 
18:30 – 21:00 h  

St. Paul Catholic Church 
Realizado por American Heritage Girls Troop 0147 

Ticket de doação sugerido: U$ 15 por dupla 
Leilão silencioso será realizado 

Perguntas e-mail: ahgstpaul@gmail.com 



 
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. 

A Igreja Católica St Paul oferece 
uma assinatura gratuita, para 

nossos paroquianos, ao 
FORMED.org! 

 

1. Visite www.FORMED.org 
2. Clique em "Inscreva-se" 
3. Selecione "Eu pertenço a uma  
     paróquia ou organização" 
4. Digite o código P33JN2 
5. Digite seu endereço de email 

 

Aproveite o seu acesso a milhares 
de filmes, programas, áudio e livros 

instantaneamente! 

11 DE OUTUBRO 
NOSSA SENHORA  

DE LA LECHE 
DIA DE FESTA 

 

12 DE OUTUBRO 
NOSSA SENHORA PILAR 

DIA DE FESTA 

RETIRO DA MIDDLE 
SCHOOL 

 

SÁBADO, 26 DE OUTUBRO 
9:00 - 18:00 

ACAMPAMENTO NOSSA 
SENHORA DO BOM 

CONSELHO 
FLORAL CITY, FLÓRIDA 

 

Todos os alunos do ensino médio 
são convidados a participar de um 
retiro no acampamento de Nossa 
Senhora do Bom Conselho. Para 
registrar alunos da sexta, sétima e 
oitava série para este evento, entre 
em contato com o Escritório de 
Formação da Fé (813) 961-3023 ou 
envie um e-mail para Theresa em: 
tadams@stpaulchurch.com 

Cristo nos cure! No segundo sábado de cada mês, 
durante a missa das 8h30 da manhã, ofereceremos o 
Sacramento da Unção dos Enfermos. Este belo 
Sacramento é para todos aqueles que têm idade 
avançada e também aqueles que sofrem de uma 
doença grave. É recomendado que todos aqueles 
que estão programados para serem admitidos em 
um hospital para cirurgia no final deste mês sejam 
ungidos. Este sacramento pode ser recebido quantas 
vezes for necessário. Venha e experimente o toque 
de cura do Médico Divino! 

Cansado de escrever cheques? Nossa paróquia 
oferece um plano de oferta automática. Você pode 
optar por retirar o dinheiro automaticamente da sua 
conta poupança, cheque ou cartão de crédito, 
mensalmente ou periodicamente. Não há cobrança 
por esse serviço e ele pode ser interrompido a 
qualquer momento com um comunicado de apenas 
uma semana de antecedência. Chega de envelopes, 
cheques, não precisa mais se lembrar de trazer seu 
dinheiro! Para mais informações, entre em contato 
com Brian no escritório da paróquia (813-961-3023; 
bsmith@stpaulchurch.com). 

Por favor lembre-se de nós! Todas as 
propriedades e fundos deixados para a paróquia 
devem especificar, para “Gregory L. Parkes, bispo 
da diocese de São Petersburgo, ou seus sucessores 
no cargo, uma Corporação Sole, em benefício da 
paróquia de Saint Paul”. Se você precisar de ajuda 
para concluir este documento, um de nossos 
paroquianos, advogado, ofereceu ajuda gratuita. 
Entre em contato com Brian Smith ou Laurie 
Erickson no escritório da paróquia para obter mais 
informações. Obrigado e lembre-se… Deus não 
será superado em generosidade! 

MINISTÉRIO DO  
RESPEITO À VIDA  

Outubro é o mês do respeito à vida! 
 

Por favor, junte-se a nós no apoio a toda a vida, da 
concepção à morte natural, através da oração e da ação: 
 

• Participe da Tampa Life Chain no domingo, 6 de 
outubro, das 15:00 às 16:00 na esquina sudeste da 
N. Dale Mabry Highway e Fletcher Avenue. 

 

• Junte-se ao Ministério Respeito à Vida e aos 
outros paroquianos da St Paul no sábado, 19 de 
outubro e / ou no sábado 26 de outubro na 
Clínica Fletcher na East Fletcher Ave. 2010, 
Tampa, para orações e recitação do terço durante 
o evento 40 Dias pela Vida. 

 

Para mais informações, entre em contato com 
Carol em respectlife@stpaulchurch.com 

MINISTÉRIO DE VOCAÇÕES 
 

O objetivo deste ministério é orar 
por vocações. Se você gostaria de 
participar deste ministério, entre em 
contato com o padre Bob pelo 
email frbob@stpaulchurch.com 
ou pelo telefone (813) 961-3023. 



"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". 

Aumentando sua fé! Como adulto, há muitas oportunidades para 
aumentar sua fé aqui na St Paul! Pe. Bob tem uma aula quase toda 
quinta-feira à noite, às 19:00, no Family Center sobre a História da 
Igreja Primitiva.  Pe. Ambrose está oferecendo uma série de aulas 
durante as aulas de Formação da Fé, para que nossos pais possam 
participar prontamente (entre em contato com o escritório de 
Formação da Fé para a programação). Além disso, somos felizes 
por ter três estudos bíblicos ... manhãs de quarta-feira às 9:00 e 
noites às 19:30 em inglês e nosso estudo bíblico de quinta-feira à 
noite em espanhol começará em janeiro. Nossa paróquia também 
apóia os programas LPMI e SEPI em inglês e espanhol para ajudar 
a desenvolver ministros leigos da Igreja. Temos também um 
maravilhoso Lighthouse book e uma estante para CD, que também 
possui material da Dynamic Catholic. Por fim, também apoiamos 
o FORMED, um recurso on-line que contém uma grande 
quantidade de material para ajudá-lo a crescer na fé. Visite 
www.stpaulchurch.formed.org para mais informações. Esteja 
envolvido! Cresça em sua fé! Você ficará feliz por ter feito isso! 
 

Convocando todos os Jovens Adultos: Como jovem, você é 
cordialmente convidado a participar de qualquer um de nossos 
ministérios. Valorizamos seus talentos e conhecimentos 
consideráveis. Se você não tiver certeza de como se tornar mais 
ativo, ligue para Laurie no 961-3023. Também hospedamos três 
ministérios extraordinários, exclusivamente para jovens adultos: 
Os Apóstolos da Eucaristia se reúnem na maioria das noites de 
sexta-feira (merimee@verizon.net), Singles for Christ todas as 
quintas-feiras (503-6460), e há um grupo de jovens hispânicos que 
se reúnem para adoração toda sexta à noite. Obrigado por escolher 
São Paulo como seu lar espiritual! 
 

Juventude em ação! Nossa juventude não é simplesmente nosso 
futuro como Igreja. Eles são o nosso presente. Nós os 
encorajamos a se envolverem no ministério. Primeiro, eles devem 
estar matriculados em nossos Programas de Formação de Fé e 
Ministério da Juventude. Os adolescentes são especialmente 
incentivados a se voluntariar como catequista ou assistente de 
catequista. Também encorajamos nossos jovens a se envolverem 
no Ministério Litúrgico. A partir da 2ª série, as crianças podem 
cantar no Coro Infantil e as turmas da 6ª, 7ª e 8ª séries podem ser 
membros do Coral da Juventude da Escola Secundária. Os 
cantores do ensino médio são sempre bem-vindos a cantar com o 
coral LifeTeen nas noites de domingo. As crianças da 4ª e 5ª séries 
podem ajudar seus pais como sacristãos, professores e membros 
de nosso Ministério de Arte e Meio Ambiente. Além disso, alunos 
da 5ª série e mais velhos são incentivados a serem servidores de 
altar. Alunos da 8ª série e mais velhos também são bem-vindos 
para servir como arrumadores ou Ministros da Hospitalidade. 
Gostaríamos que todos aqueles que foram crismados se 
voluntariassemcomo leitores e se você está na 11ª ou na 12ª séries 
para servir como Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão. 
Nossa paróquia também é abençoada com um vibrante grupo de 
American Heritage Girls e estamos iniciando um pacote de 
escoteiros da família. Para os nossos adolescentes, não apenas 
temos um grupo incrível de jovens, mas também um grupo 
maravilhoso de "Discípulos da Eucaristia" que se encontram quase 
todas as sextas-feiras à noite. O ponto principal é que nossas 
crianças e jovens são membros importantes da nossa comunidade 
paroquial e somos gratos pelo seu “Sim” ao Senhor! 

 

 
 

PLANTE UMA ÁRVORE DE FÉ!! 
Doe seu tempo para servir e amar 

MISSÃO PANAMÁ 
Viaje conosco!! 

Junte-se ao nosso time da casa 
Próxima reunião: 08 de outubro às 19:30 h 

Local: Parish Center, Sala C 
Datas da viagem: 03 a 10 de junho de 2020 

Contato: panamamission@stpaulchurch.com 
 

Conselho de Mulheres Católicas 
A próxima reunião geral do Conselho de Mulheres Católicas 
da St Paul (CCW) será realizada na quinta-feira, 10 de 
outubro às 19:00 no Family Center, Seção 1. Esperamos 
receber de volta os ex-membros da CCW que se 
reconectaram na recente Feira do Ministério e também 
conhecer nossos novos membros. Venha ter a oportunidade 
de ouvir sobre as atividades da CCW na Igreja Católica de 
St. Paul e na comunidade, com oportunidades de 
companheirismo e BINGO também. 

 

Café da Manhã de Arrecadação para a 
Missão Jamaica 2020  
Domingo, 13 de  Outubro 

Após todas as missas da manhã no Family Center 
 

Adultos U$8, Crianças U$5, Família de 4 ou mais U$25 
Menu:  torradas, bacon, ovos, grits, frutas, cereal, leite, café, 

chá & suco 
 

O Ministério da Missão Jamaica está angariando fundos para 
apoiar os missionários dos pobres e servir aos pobres dos 

pobres em Kingston, Jamaica, durante a viagem missionária 
em Fevereiro 2020. 

 
 

MINISTÉRIO DA MISSÃO PANAMÁ 
 

Nosso ministério está coletando novos óculos de leitura e 
produtos de higiene durante todas as missas, nos dias 19 e 
20 de outubro. Traga itens (listados à direita) e coloque-os 
em cestas marcadas nos Pórticos. Os óculos e itens de 
higiene serão distribuídos no Panamá durante a Missão 
2020.  Email: panamamission@stpaulchurch.com. 
 

 

O Ministério de São Francisco de Assis está aceitando 
pedidos de oração daqueles que estão lidando com a perda 
de um animal de estimação ou lutando contra a doença dele. 
Envie sua solicitação de oração para: st-francis-
ministry@stpaulchurch.com. 


