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Meus queridos amigos, 
  
Na semana passada, apresentei algumas das conclusões de nossa pesquisa anual da paróquia em 8 
de setembro. Como mencionei na semana passada, sou muito grato pelo tempo e pelo cuidado 
que você teve em compartilhar seus pensamentos e preocupações. Sou muito grato e me sinto 
muito abençoado por servi-los como pastor. 
 
A título de revisão, fica claro a partir da pesquisa que as pessoas têm muito prazer em ser 
membros de nossa família paroquial. Eles amam nossas liturgias e adoração e apreciam como 
somos amigáveis e acolhedores! Vários mencionaram como eles amavam a diversidade da cultura 
e o sentimento de pertencimento. Deus seja louvado! A maioria relatou um relacionamento 
próximo ou bom com o Senhor. O desafio é que poucos se sentiam à vontade em convidar 
outras pessoas que não os membros da família para eventos ou liturgias da paróquia. Felizmente, 
podemos mudar isso! 
 
Para sugestões, muitos se concentraram na necessidade de mais padres, especialmente aqueles 
que estavam familiarizados com o idioma e a cultura daqueles a quem servem. Como mencionei 
na semana passada, este é um desafio para a Igreja devido à escassez de sacerdotes. Ore por 
vocações ao sacerdócio e à vida religiosa e incentive seus filhos, filhas e netos a considerar em 
espírito de oração uma vocação para o sacerdócio e a vida religiosa. Pe. Bob começará um 
ministério para ajudar as pessoas a orarem pelas vocações e eu trabalharei com os jovens que 
discernem uma vocação. Ore por nós. 
 
Outras sugestões das pesquisas? (1) Algumas pessoas mencionaram a necessidade de um sistema 
de som na capela. Garantiremos que o aparelho esteja ligado durante os fins de semana, pois será 
desligado durante a semana durante a Adoração Eucarística. (2) Outros mencionaram a 
necessidade de mais tempos de confissão e mais missas. Dado o número de padres, isso 
simplesmente não é possível. Observe que agora as confissões são oferecidas seis dias por 
semana e também com hora marcada. Isso é mais do que quase todas as outras paróquias de 
nossa diocese. (3) Vários mencionaram a necessidade de mais espaço para reuniões. Concordo…. 
mas, a menos que receba uma grande doação de sete dígitos, não consigo imaginar iniciar uma 
campanha de captação de recursos multimilionária no momento. 
 
Algumas pessoas mencionaram a necessidade de mais retiros. Observe que iniciaremos o Alpha 
em janeiro e isso inclui um retiro. Também trazemos periodicamente oradores e diretores de 
retiros e há eventos oferecidos na diocese. Convido você a continuar lendo o boletim. Para 
enriquecimento do casamento, consulte Casais por Cristo (couples-for-christ@stpaulchurch.com) 
ou Diálogo Matrimonial [MDS] (dialogomatrimonial-esp@stpaulchurch.com). Esperamos 
oferecer em breve um seminário de um dia. Por favor, deixe-me saber se você pode ajudar. 
 
O que não foi mencionado na pesquisa são os banheiros. Atualmente, estamos assegurando 
cotações para reforma dos banheiros da igreja! Yay! Também estamos trabalhando na limpeza de 
um campo esportivo para nossos jovens e estacionamento anti alagamento. As paróquias de 
nossa região estão formando uma liga esportiva católica e queremos estar envolvidos! 
 
Obrigado por compartilhar e saiba que você está em minhas orações! 
 
Corajosamente crescendo juntos em Cristo, 
 
 
Pe. Bill Swengros, Pároco 

 

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 



Primeiros socorros: O kit de primeiros socorros da igreja 
e o AED estão localizados na sala do ministro. O Centro 
Paroquial tem um kit de primeiros socorros na cozinha e o 
AED está localizado nos banheiros. O kit de primeiros so-
corros do Centro da Família e AED estão na cozinha. Se 
você usá-los, por favor, avise uma pessoa da equipe para que 
eles possam ser estocados e protegidos. Isso também nos 
ajudará a garantir que nossa igreja seja sempre um ambiente 
seguro. 
 

 **AED (Autometed External Defibrilator) =  
     DEA (Desfibrilador Externo Automático) 

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 

DOMINGO DA MISSÃO MUNDIAL  
DOMINGO, 20 DE OUTUBRO DE  

 

Seja batizado e enviado em missão pelo mundo! 
 

Hoje, domingo de missão mundial, neste mês 
extraordinário de missionários, somos chamados a 
um encontro pessoal com Jesus Cristo vivo na Igreja 
e a oferecer, através desta celebração eucarística, 
nossas orações e nosso generoso apoio financeiro, 
através da Sociedade para a Propagação da Fé, para 
continuar a missão de Jesus. Hoje somos “enviados” 
para testemunhar a Missão no mundo através de 
nossas orações e sacrifícios pessoais por nossos 
irmãos e irmãs em todo o mundo. 
 

Como sempre, suas orações são seu presente mais 
precioso para as Missões. Suas orações e ajuda 
financeira, oferecidas hoje, DOMINGO DA MISSÃO 
MUNDIAL, apóiam padres de missão, irmãs e irmãos 
religiosos e catequistas leigos que são testemunhas 
de Cristo em um mundo que precisa de Sua cura, 
amor e paz. 
 

Na Igreja Católica de St. Paul, temos vários 
ministérios missionários, incluindo, entre outros: 
Ministério da Missão do Panamá; Ministério da 
Missão da Jamaica; Irmãzinhas de Maria Imaculada 
de Gulu (África); a vila GK na cidade de Ormoc, 
Filipinas; e a Missão Católica de Belém. Para mais 
informações sobre esses e outros ministérios em 
nossa paróquia, entre em contato com Laurie 
Erickson, Diretora de Ministérios, pelo e-mail 
lerickson@stpaulchurch.com ou ligue para (813) 961-
3023. 

CELEBRAÇÃO DAS CRIANÇAS DO DIA 
DE TODOS OS SANTOS 

MISSA DA VIGÍLIA DE TODOS OS 
SANTOS  

 

QUINTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO às 17:30 
 

As crianças são incentivadas a se vestir como seu 
santo favorito! 

 

“Trunk or Treat” após a missa no estacionamento 
das 18:30 às 19:30! 

 
AVISO: É necessária assistência no "Trunk or Treat"! 
Se você estiver interessado em fazer parte dessa atividade 
divertida e estiver disposto a fornecer um carro e alguns 
doces ,  envie um e-mail  para Sonia em : 
seberhardt@stpaulchurch.com 

CRONOGRAMA DE MISSAS NO DIA 
DE TODOS OS SANTOS 

(Dia Santo da Obrigação) 
 

Quinta-feira, 31 de outubro (Vigília) @ 17:30 
 

Sexta-feira, 1 de novembro 
7:30, 12:15, 17:30 e 19:30 (Tri-lingual) 

 

Terço e Novena às 19:00 
Recepção para o Dia de Todos os Santos no  

Parish Center após a Missa das 19h30 

LEMBRANDO O DIA DE FINADOS 
Todos os envelopes para lembranças do Dia de Finados 
estão agora disponíveis no Narthex. Por favor, pegue um 
envelope e escreva os nomes dos seus entes queridos que 
partiram no envelope. Coloque sua doação em dinheiro 
dentro do envelope e, em seguida, deposite na caixa trancada 
do Narthex. Seu envelope será colocado no altar, onde serão 
celebradas intenções por seus entes queridos em todas as 
missas do mês de novembro. 

DIA DE FINADOS 

SABADO, 02 DE NOVEMBRO 

HORÁRIOS DE MISSA: 08:30 E 12:15 H 

PICNIC DA PARÓQUIA 
SÁBADO, NOV. 2 

11:00 - 15:00 H 



 
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. 

Reuniões do 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 toda quarta-feira às 20:15 
no Prédio St Michael. Para mais informações, 
ligue para (813) 933-9123. Que Deus te abençoe! 

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! 

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 

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 

VAGAS DISPONÍVEIS 
PARA CRIANÇAS DE 

TRÊS ANOS 
Você ainda está procurando uma aula de pré-escola 
para a sua criança de 3 anos? Ainda temos algumas 
vagas nas aulas de 5, 3 e 2 dias. Ligue para (813) 
264-3383 ou envie um e-mail para: 
preschool@stpaulchurch.com 

QUEBRANDO A PALAVRA 
 

Atenção todas as famílias do Formação de Fé! 
 

Durante a semana de 20 de outubro, você está 
convidado a se juntar a nós no Family Center, 
durante a aula de Formação de Fé de seu filho, para 
Breaking Open the Word. Esta é uma reunião 
informal onde refletimos sobre o evangelho do 
domingo, temos algum tempo para compartilhar a 
fé e desfrutamos de comunhão com outros pais. 
Serão fornecidos refrescos. Consulte as datas e 
horários abaixo: 
 

Domingo (20 de outubro): 10:15 - 11:30 
Segunda-feira (21 de outubro): 16:15 - 17:30 

Terça-feira (22 de outubro): 18:00 - 19:15 
Quarta-feira (23 de outubro): 18:00 - 19:15 

Você está convidado!  
 

Lembra quando Jesus estava no 

j a r d i m  d o  G e t s ê m a n i  e 

simplesmente queria que seus 

apóstolos ficassem acordados e 

orassem com ele? Ele está pedindo 

para você fazer o mesmo! Venha 

adorar o Senhor todos os dias da 

semana, das 8h às 20h30 e toda 

sexta-feira, começando às 7h30 da 

manhã e concluindo na missa de 

sábado às 8h30. Mesmo que você 

possa apenas fazer uma visita curta, 

não vai se arrepender! 

Missa em Espanhol  
@ Sexta-feira 25 de Outubro 
19:00 Rosário  †  19:30 Missa 

 

Recepçāo no Centro Paroquial após a Missa (Parish Center) 

mailto:preschool@stpaulchurch.com


"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". 

St. Paul Tampa Grupo de Jovens Conta no Instagram: 

stpaultampayg 

 

 
 

Grupo de Oração de São Padre Pio 
 

A próxima reunião do Grupo de Oração de São Padre Pio 
será realizada na quarta-feira, 23 de outubro, após a Missa 
das 12h15. O grupo se reunirá na Sala de Oração. Para mais 
i n f o r m a ç õ e s ,  e n v i e  u m  e m a i l  p a r a : 
padrepio@stpaulchurch.com 
 

MINISTÉRIO DA MISSÃO DO PANAMÁ 
 

Nosso ministério está coletando novos óculos de leitura e 
produtos de higiene durante todas as missas nos dias 19 e 
20 de outubro. Por favor, traga itens e coloque-os em cestas 
marcadas nos Pórticos e Narthex até 27 de outubro. Os 
óculos e itens de higiene serão distribuídos aos necessitados 
do Panamá durante a Missão 2020. 

 

E-mail: panamamission@stpaulchurch.com 
 

Dia de oração da paróquia de St Paul no sábado, 
26 de outubro, pelo “40 dias pela vida”! 

 

Por favor, junte-se ao Ministério do Respeito à Vida e aos 
outros paroquianos da St Paul no sábado, 26 de outubro, 
para orações e recitação do terço para apoiar a dignidade de 
toda a vida humana. 
 

Estaremos orando pacificamente no Centro de Saúde da 
Mulher de Tampa, localizado na 2010 E. Fletcher Ave., 
Tampa, FL 33612, das 8:00 às 17:00 do dia 26 de outubro, 
para apoiar as mulheres que estão em crise. Oramos para 
que Deus dê a elas e suas famílias a coragem de abrigar a 
nova vida como mãe, com proteção e cuidado. 
 

Pedimos que você se inscreva com antecedência para nos 
informar que você está vindo. Você pode nos notificar 
enviando um e-mail para respectlife@stpaulchurch.com ou 
pode se inscrever com o líder no local quando chegar. 
 

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

Direção Espiritual Disponível 
 

A direção espiritual é um carisma, um presente para o 
diretor e o dirigido. O verdadeiro diretor espiritual é o 
Espírito Santo. Ouvir é a essência da direção espiritual. 
Nosso diretor espiritual ouve o Espírito Santo dentro de 
nós e nos ajuda a discernir para onde Deus está nos 
levando. Colleen Spiro, paroquiana da Igreja Católica de St 
Paul, é diretora espiritual certificada. Para marcar uma 
consulta, envie um email para: 

spiritual-direction@stpaulchurch.com 

CRS MÃOS QUE AJUDAM 
RESERVE A DATA! 

Estaremos preparando as refeições para os famintos no 
domingo, 17 de novembro, das 14:30 às 17:30 no Family 
Center. Este é um evento familiar amigável. Reserve alguns 
minutos para se inscrever para nos ajudar e considere fazer 
uma doação no site abaixo. Venha se divertir enquanto ajuda 
os necessitados! Você precisa de horas de serviço? Que 
ótima maneira de servir aos outros! 
 

Para se registrar neste evento e / ou fazer uma doação para 
ajudar a pagar as refeições dos famintos, visite o site do 
calendário de eventos dos Serviços de Socorro Católicos em: 
https://helpinghands.crs.org/events/st-paul-tampa/ 
 

INSCREVA-SE HOJE 
EXISTEM APENAS 150 LUGARES! 

VOCÊ SABIA? 
 

· Este ano, orçamos US $ 550.000 para manter os 

 edifícios atuais em nosso campus. 

· Gastamos quase US $ 10.000 por mês em serviços 
 públicos. 

· Que nossa paróquia é uma das maiores da 

 diocese de São Petersburgo. 

· Que nossas despesas paroquiais atualmente 

 orçadas estão definidas para corresponder aos 

 nossos totais de renda paroquial. 

 
Agradecemos a sua generosidade. Você é a igreja! Você 
é o que torna a Igreja Católica de St Paul tão especial! 

Bem-vindo ao lar! Gostaríamos de dar as boas-vindas 
àqueles que se mudaram recentemente para nossa paróquia. 
Nós certamente esperamos que você se sinta em casa. Você é 
incentivado a se registrar e participar de nossos ministérios, 
consulte um ministro da hospitalidade para uma Pasta de 
boas-vindas. Se você está envolvido em um ministério 
específico em sua paróquia anterior, por que não continuar 
esse ministério aqui na St Paul? Podemos sempre usar outro 
Ministro da Hospitalidade, Ministro Eucarístico ou 
Catequista! Se você é um membro dos Cavaleiros de 
Colombo ou do seu grupo de oração da paróquia, junte-se a 
nós! Se você estiver interessado em iniciar um novo 
ministério, informe-nos! Não hesite em se envolver, você 
ficará feliz por ter participado! 

mailto:panamamission@stpaulchurch.com

