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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 escritório: 

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 Oitavo Domingo do Tempo Comum                         Domingo, 15 de Outubro de 2017 

M 
eus queridos amigos, 
Parabéns! Nós conseguimos! Pela primeira vez na história da nossa paróquia, 
alcançamos a meta da nossa doação ao Apelo Pastoral Anual no início de 
outubro! Nos últimos três anos, nós alcançamos esta marca somente após o 

Natal! Louvado seja Deus! Isto significa que nós recebemos o compromisso de doações de 
mais de $437.478. Deste compromisso, cerca de $45.000 já foi doado. Obrigado a todos os 
que se comprometeram e um especial obrigado a todos que estão atualmente cumprindo 
suas promessas de doações e aos que já cumpriram em sua totalidade. Que Deus lhe 
abençoe! Se você ainda não doou, por favor faça isso. Lembre-se, este dinheiro é usado 
para financiar centenas de Ministérios servindo os mais necessitados em toda a nossa 
Diocese de cinco condados. Cada dólar coletado acima da nossa meta é devolvido à 
paróquia para que possamos servi-lo melhor. Obrigado pela sua generosidade! 
 

Conforme relatado na nossa reunião Town Hall desta semana, nossa paróquia está indo 
bem financeiramente como resultado de sua generosidade e de nossa sábia servidão. 
Fomos capazes de doar quase cem mil dólares para ajudar aqueles que foram devastados 
pelos furacões e outros desastres em nosso país e em todo o mundo. Apoiamos também 
muitas instituições de caridade locais que ajudam os mais necessitados. Embora também 
tenhamos sido "atingidos" com o furacão Irma, contamos as nossas bênçãos e estamos 
muito gratos pelo seu contínuo e generoso apoio. 
 

Os resultados da pesquisa paroquial do mês passado também foram muito encorajadores. 
Foi muito positivo ler sobre o seu relacionamento com Deus e como você é grato pelo 
dom da nossa família paroquial. Deus certamente tem abençoado todos nós! As pessoas 
são gratas por nossas muitas atividades, o sentido de uma comunidade acolhedora e 
receptiva a qual chamamos de lar, e nossa rica diversidade cultural. Embora eu desejo que 
mais pessoas se sintam confortáveis em convidar outros para acompanhá-los para eventos 
paroquiais, foi ótimo ver que cada vez mais pessoas estão fazendo isso! Como sugestões, 
havia pouco consenso para a melhoria mas havia muitas boas ideias. É claro que estamos 
indo na direção certa. Também é evidente que muitas pessoas desconhecem os 
ministérios que atualmente oferecemos. O conselho pastoral, os funcionários da paróquia, 
e o clero continuarão a levar seus comentários e sugestões à oração. Obrigado por se 
preocupar o suficiente para compartilhar! 
 

Em outra nota, esta semana eu comecei um estudo do clássico do Pe. Jean-Pierre de 
Causade "Abandono à Divina Providência." Livros estão disponíveis para venda no 
quiosque do Hall de entrada da igreja, bem como on-line. Por favor, juntem-se a mim 
através do meu Facebook (Bill Swengros). Se você não tem acesso ao Facebook, Gaby 
pode imprimir cópias da discussão para você (813-961-3023). 
 

Esta noite (domingo) somos abençoados para acolher os padres Joy, Plut, Dodong, e Cruf 
da Diocese de Maasin às 7pm no centro da família. Estes quatro sacerdotes vão apresentar 
"uma noite de canções." Será feita uma coleta de dinheiro em gratidão pela visita deles. 
Por último, mas não menos importante, gostaria de agradecer novamente pela honra de 
caminhar com você como Pároco nesta jornada. Que Deus abençoe você e sua família à 
medida que crescemos juntos como discípulos de Cristo! 
 

 
Pe. Bill Swengros, Pároco  



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.     
 

 
 
 

 
 

 
Bem-vindo ao 3º Anual Junk in the Trunk! 

 Patrocinado pelo Conselho  das Mulheres Católicas da St Paul 
Sábado  21 de Outubro de 2017  8:00 às  13:00hs 
 No estacionamento da Igreja Católica  St. Paul 

Gostaria de participar como vendedor? E-mail janetdaggs@gmail.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 
 

26 de Outubro 

Também a nossa próxima Noite de Cinema Divina Misericórdia será em 26 de 

outubro às 19:00hs no Centro Paroquial. Mostrando  Karol e Libertando um 

Continente. 

 
40 Dias para a Vida 

Oração do Rosário Vigilia 
      Sábado, 28 de outubro 

 Cadastre-se  por email: RespectLife@stpaulchurch.com 

 
            

  
Peregrinação à Terra Santa Experiência Orlando  

com Padre Bob 
Quita-feira 9 de novembro  Das 8:30 às 18:00hs 

Ou contate o Escritório da Paróquia  
no 813-961-3023 

 
 

Você está convidado a se tornar um elo em uma cadeia de parceiros de 

oração, empenhados em orar por intenções específicas solicitadas pelos 
paroquianos. Podemos garantir-lhe... que você vai dar tanto, o pedido de 
oração ea pessoa ou a situação orou por um presente precioso. Para se tornar 
um parceiro de oração ou enviar um pedido de oração por favor e-mail 
PartnersinPrayer@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) 

Crescendo Juntos em Cristo! 



   Jamaican Mission 2018 

Pancake Breakfast Fundraiser 
Sunday, October 10 

8am-12:30pm 

Includes Pancakes, waffles, sausages,bacon, 
eggs, cereal, juice, milk and coffee 

Adults $8 Children $5  Family of 4 $20 

Children 2 and younger are free 

                 
 

 

 

 
 

Vigilia de Oração do Rosário   
Sabado, 28 de outubro   Acontecendo em 

breve.... Nosso Anual 40 dias para a Vigília da 

Oração da Vida na clínica de aborto na  Fletcher 

Ave. Todos são convidados a passar uma ou duas 

horas em oração com o Ministério de Respeito à 

Vida  e outras igrejas locais, que  como nós 

rezamos o Rosário para o fim do aborto e para a 

cura de Deus para as muitas mulheres, homens e 

famílias que sofrem de uma decisão de aborto 

passado. Por favor, considere vir rezar 

pacificamente conosco e com os outros da 

comunidade. Cadastre-se no Respeito à Vida por e

-mail RespectLife@StPaulChurch.com 

The Panama Mission Ministry Offers  
Christmas Cards 

 Feliz Navidad! Christmas Cards  
to be AVAILABLE  at St. Paul.  

  

We are pleased to share that we have the opportunity 
to offer you CHRISTMAS CARDS for you to 

evangelize the true meaning of Christmas - the birth of 
Jesus Christ!!  

  

Beginning the last week of October, LOOK for US to 
PRE-ORDER!!  All cards will be delivered before 

Thanksgiving.  

All Saints Celebration for Children 

Tuesday October 31, 2017  at 5:30pm 

All families:  It’s coming on Oct. 31st!  
 

What?  A new way to celebrate all Hallow’s 
Eve!!!   It’s the best way, no stress for 
parents, fun time for kids, you’ll have 
treating the night away! Stay tuned for more 
details next week!  Hint: it begins with the 
All Saints Celebration Mass at 
5:30pm7.you won’t want to miss it!! 




