
St. Paul Catholic Church and Preschool 
12708 N. Dale Mabry Hwy.   Tampa, Florida 33618 
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Vigésimo Sétimo Domingo do Tempo Comum                              Domingo, 7 de Outubro de 2018 

 
Meus queridos amigos, 
 
Obrigado pelo seu "sim" para vir e adorar o Senhor! Na semana passada, começamos a oferecer a Adoração Eucarística 
depois de cada missa de segunda a quinta-feira, das 8h às 20h30 e na sexta-feira, das 8h às 8h da manhã de sábado. Já 
estamos experimentando grandes bênçãos! Deus é tão bom para nós! Por favor, certifique-se de reservar um tempo para 
visitar o Senhor sempre que puder e trazer um amigo!    
 
Por favor, permitam-me apresentar três pontos: 1) A Igreja e a Capela são locais de oração. Se você precisar responder a 
um telefonema ou falar com um amigo, faça isso do lado de fora. É importante manter o “silêncio sagrado” se quisermos 
realmente ouvir os sussurros do Senhor! 2) Segurança é uma preocupação de todos. Sugiro que você traga seu telefone para 
a Igreja. Se você ver alguém ou algo fora do lugar, avise-nos. Se você se sentir inseguro, peça ajuda. 3) Ore pela nossa 
paróquia! Que possamos verdadeiramente desenvolver uma paixão pelo Senhor Eucarístico! Finalmente, se você gostaria de 
fazer parte de nossa Sociedade de Adoração Eucarística, por favor siga os links em nosso site ou preencha o formulário na 
entrada da Igreja.    
 
Na quinta-feira, 11 de outubro, depois da missa das 12h15 e às 19h, vamos sediar uma sessão especial para ouvir os 
paroquianos. Eu gostaria de dar a você a oportunidade de compartilhar algumas de suas preocupações sobre os eventos 
atuais da Igreja nas notícias. Como advogado canonico e padre há 27 anos, compartilharei com você o que sei. As sessões 
começarão com oração, seguida de uma breve apresentação sobre o "Estado da União" na St. Paul e um resumo da nossa 
pesquisa mais recente. Passaremos o resto do tempo ouvindo suas preocupações e esperamos fornecer informaçoes para 
ajudar você a separar o fato da ficção. 
 
Na sexta-feira, 12 de outubro, às 19 horas, estaremos dedicando nosso novo oratório em homenagem a Nossa Senhora 
Aparecida. Em 1917, esta imagem foi descoberta por três pescadores em um rio. Chamada de “Nossa Senhora da 
Aparecida Conceição”, ela rapidamente se tornou o centro da devoção. Hoje, é o maior santuário mariano do mundo, com 
6 a 8 milhões de peregrinos que visitam anualmente! Como o Papa Francisco observou: “Ela foi encontrada por 
trabalhadores pobres, seja ela encontrada hoje por todos!” 
 
Em uma nota totalmente diferente (literalmente!), estou muito animado para receber novamente o renomado compositor e 
cantor John Michael Talbot à nossa paróquia. Eu me lembro tão claramente de seu primeiro show aqui muitos anos atrás. 
Quem não pode ser movido por "Santo é o seu nome" ou seus muitos outros "hits"? Sua música realmente me leva à 
oração e sua espiritualidade é tão profunda. O concerto será na sexta-feira, 19 de outubro, a partir das 19h e os ingressos 
estão à venda no escritório da paróquia. Por favor, não deixe de trazer seus amigos. 
 
Além disso, por favor, venha para o Diocesan Family Faith Fest no dia 27 de outubro, das 10h às 18h, no Parque Al Lopez, 
ao norte do estádio. Este dia de culto gratuito, concertos, exposições, jogos, comida deliciosa e outras atividades será muito 
divertido para toda a família! Esta celebração do 50º aniversário da nossa diocese será concluída com uma Missa de Vigília 
às 16h em homenagem ao nosso patrono, St. Jude. Encorajo-vos a usar a sua camiseta favorita da St. Paul! 
 
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 
C e n t e r  o u  a t r a v é s  d o s 
representantes da comunidade. Por 
favor, entre em contato conosco.    

  

Brazilians@StPaulChurch.com 

 

Igreja Católica St. Paul 
Festival de Outono 

Sexta, 12 de Outubro 
17:00 – 20:00 hrs 

 Venha uma noite de diversao, 
família, amigos e comunhão! Participe 

  do nosso Festival de Outono no Pumpkin Patch organizado pelo nosso Youth Ministry.  
  Food Trucks, música, concurso de sobremesa de abobora e jogos!  A melhor sobremesa 

 será anunciada no final da noite.  Inscreva-se para participar com sua melhor e favorita 
 sobremesa de abobora no site: www.stpaulchurch.com  

 

 

Nós queremos celebrar! Você ou um colega paroquiano está comemorando um marco 
especial, como aniversário, aniversário de casamento, formatura ou outro evento especial? 
Você está esperando uma criança ou se preparando para se mudar? Por favor, ligue para 
Elizabeth no escritório da paróquia e avise-nos! Gostaríamos de lembrar de você em 
nossas orações e convidá-lo a trazer as oferendas na missa dominical. Deixe sua família 
paroquial fazer parte de sua celebração! 
 
Obrigado!  Por favor, junte-se a mim para agradecer àqueles que ofereceram seu tempo e 
incrível experiência para ajudar pessoas com problemas de imigração e para ensinar inglês 
como segunda língua. Como resultado de seus esforços, vários de nossos paroquianos se 
tornaram cidadãos de nosso maravilhoso país. Este tem sido um sonho de vida para eles e 
uma resposta às suas orações! Também parabéns para aqueles que compartilharam 
boletins conosco de Nova York, Tennessee e Flórida. Que Deus te abençoe!  

 

                   
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 

 
Por favor tome nota: 

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

 

 
Importantes Datas – Formação da Fé 

  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 

http://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 

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. 

 
 

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 
Catedral de São Judas, o Apóstolo, 5815 5ª Avenida. N., São Peters-
burgo. O dia começará com a missa às 11:00 horas, seguido de al-
moço e um período de perguntas e respostas com algumas das reli-
giosas que vivem aqui mesmo na Diocese de São Petersburgo! Mar-
que já seus calendários! 

Missa dos Anjos 
A Missa anual dos Anjos para as crianças que foram 
para o Senhor antes ou depois de nascer será realizada 
no sábado, 13 de outubro de 2018, às 11:00am na capela 
de St. James no Bethany Center, 18150 Bethany Center 
Drive Lutz. 

 

As famílias são convidadas a trazer uma foto do seu filho ou filha 
falecido(a) para ser exibida na recepção após a missa.  Para confir-
mar presença, informações ou para que o nome de uma criança seja 
adicionado ao programa, entre em contato com Diane no número 
727-344-1611 ext. 5308 ou via email em dcs@dosp.org. 

Primeiros socorros: O kit de primeiros socorros da igreja e o 

desfibrilador estão localizados na sala dos ministérios. O Centro 
Paroquial tem um kit de primeiros socorros na cozinha e o desfibri-
lador está localizado nos banheiros. O kit de primeiros socorros do 
Family     Center e o desfibrilador estão localizados na cozinha. Se 
você usá-los, por favor, avise uma pessoa da equipe para que eles 
possam ser guardados e protegidos. Isso também nos ajudará a ga-
rantir que nossa igreja seja sempre um ambiente seguro. Obrigado. 

SOS Tráfico Humano 
A SOS realizará a sua reunião na quinta-feira, 11 de outubro às 
19:00, Sala C no Parish Center. Todos são bem vindos. 
 

Reuniões AA 
Você sente que sua vida está fora de controle? O álcool está 
arruinando sua vida? A ajuda está aqui! Nossa paróquia é 
abençoada por sediar reuniões semanais dos Alcoólicos 
Anônimos, todas as quartas-feiras, às 20h15, na St Michael Ca-
bin. Para mais informações, ligue para 813-933-9123. Que Deus 
lhe abençoe! 
 

Grupo de Apoio ao Diabetes 
Você tem diabetes? Você quer saber se você tem diabetes? Você 
está cansado de lidar com diabetes? Você gostaria de aprender 
mais? Lora Goins (RN, CDE) estará oferecendo um grupo de 
apoio na quarta-feira, 10 de outubro às 19:00 no Parish Center 
Room E. Dúvidas? Por favor, ligue para Lora (813) 843-4657 
para mais informações. 
 

Conselho das Mulheres Católicas (CCW) 
Por favor, junte-se ao Conselho de Mulheres Católicas para a 
nossa Assembleia Geral mensal que será realizada na quinta-
feira, 11 de outubro às 19:00 no Family Center. Emma Boe, do 
Project Rachael, será a palestrante convidada. Os membros do 
CCW que retornam podem pegar seu formulário de registro na 
entrada. Novos membros são bem vindos! 
 

Intolerante a gluten?  
Se você tem uma reação adversa ao glúten encontrado no pão, 
incluindo a Santa Eucaristia, você tem várias opções. Primeiro, 
você é bem-vindo para receber o Senhor no Precioso Sangue. 
Lembre-se, Ele está totalmente presente na menor gota de seu 
Precioso Sangue, assim como na menor partícula da Hóstia. Em 
segundo lugar, existem hóstias com baixo teor de glúten ou “sem 
glúten”, que contêm menos de 0,00042% de glúten. Se você 
gostaria de saber mais sobre o procedimento que usamos em St. 
Paul para distribuir as hóstiascom baixo teor de glúten, entre em 
contato com Elizabeth pelo telefone (813) 961-3023. 

 

Fé em Ação “Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra 

todo o animal do campo, e toda a ave dos céus, os trouxe a 
Adão, para este ver como lhes chamaria; e tudo o que Adão 
chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome.” (Gênesis 
2:19). A história da criação nos lembra dois pontos importantes. 
Primeiro, desde o começo, Deus colocou o mundo inteiro sob 
nossos cuidados. Segundo, o bom uso de tudo aquilo que Deus 
nos deus existe desde o começo da humanidade, não é algo 
recentemente inventado pela Igreja. Assim como as gerações 
passadas construíram nossa Igreja, agora é nossa 
responsabilidade continuar a cultivar e desenvolver esses dons 
para as futuras gerações. 
 

Vivendo a Fé 
No Evangelho de hoje, Jesus nos lembra da natureza do 
casamento ... que é um pacto sagrado entre o marido e a mulher 
e o próprio Deus e que aquilo que Deus une, nenhum poder 
humano pode separar. Hoje, rezemos pelos casais, aqueles que 
lutam em seus relacionamentos, assim como os separados e 
divorciados. Que todos estejam abertos ao toque curador e 
amoroso de Deus! 

http://www.stpaulchurch.com/faithformation
http://www.stpaulchurch.com/faithformation


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. 

 


