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300 Domingo Do Tempo Comum           Domingo, 27 de Outubro de 2019 

Meus queridos amigos, 
 
Quando chegamos ao final de outubro, nossos pensamentos se voltam para o Halloween 
ou All Hallows Eve, Dia de Todos os Santos e Dia de Finados. Todas as vésperas/vigília 
do dia de Todos os Santos não são sobre fantasmas, duendes ou fantasmas e bruxas, mas 
sobre todos aqueles homens, mulheres e crianças incríveis que vieram antes de nós, 
modelando o que significa ser autênticos discípulos de Cristo. Lembre-se, o Dia de 
Todos os Santos é um Dia Santo de Obrigação. Todos os católicos de idade e boa saúde 
são obrigados a observá-lo como um domingo, incluindo a obrigação de participar da 
Santa Missa. Muitos não percebem que "devemos também nos abster desses trabalhos e 
preocupações comerciais que impedem que o culto seja prestado a Deus, a alegria que é 
própria do dia do Senhor, ou o relaxamento adequado da mente e do corpo "(c. 1247). 
Parece bom para mim! 
 
Em nossa paróquia, celebramos a solenidade de todos os santos em grande estilo! Às 
17h30 da quinta-feira, 31 de outubro, teremos uma missa de vigília especial para o Dia de 
Todos os Santos. Todas as crianças são convidadas a se vestir como seu santo favorito. 
Vamos entrar juntos e haverá uma homilia especial para crianças. Posteriormente, todos 
são convidados a participar de um "Trunk or Treat" até as 19h30 no estacionamento. 
Por favor, ligue para o Escritório Paroquial para mais informações. 
 
Na sexta-feira, 1º de novembro, as Missas do Dia de Todos os Santos em inglês são as 
seguintes: 7h30, 12h15 e 17h30. Às 19h, rezaremos o Terço e a Novena de Santo Niño, 
seguidos de uma missa trilíngue às 19h30. Depois, haverá uma recepção no Family 
Center, com deliciosa comida filipina! Por favor, não deixe de vir! 
 
Sábado é o Dia de Finados. Lembramos de todos os que passaram antes de nós para o 
outro lado da vida. É um momento maravilhoso para assistir à missa diária, visitar o 
cemitério e tirar fotos de entes queridos para compartilhar com nossos amigos e 
familiares. As missas são às 8:30 e 12:15. Porque cai em um sábado, as missas de vigília 
serão para domingo, NÃO para o dia da festa. Além disso, no sábado, realizaremos 
nosso piquenique anual da paróquia. Por favor, não deixe de vir! 
  
Celebraremos uma missa especial da noite para todos os nossos amados falecidos na 
sexta-feira seguinte, 8 de novembro, começando com o Terço às 19:00, seguido pela 
missa às 19:30. Além disso, ofereceremos uma novena especial de orações ao longo deste 
mês em todas as celebrações da Missa para todos que enviarem nomes de entes queridos 
no verso do envelope ofertório "Todas as almas". Se você tiver alguma dúvida, ligue para 
o escritório. 
  
Oro para que todos os santos do céu intercedam por você e nossa paróquia, à medida 
que crescemos corajosamente 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 



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 

Consagração total a Jesus através de Maria 
 
Na terça-feira, 5 de novembro, começamos nossos 33 
dias de preparação para a total consagração a nosso 
Senhor Jesus Cristo por meio de nossa Mãe Santíssima, 
de acordo com St. Louis de Montfort. Usaremos as 
devoções fornecidas pelo Pe. Hugh Gillespie, SMM. 
Especificamente, faremos leituras diárias do "Tratado 
sobre a verdadeira devoção a Maria" de St. Montfort. A 
consagração ocorrerá após a missa das 19h30, na festa 
da Imaculada Conceição (9 de dezembro, começando 
com a recitação do terço às 19h). 
 
Para  part ic ipar ,  reg i st re-se  on- l ine  em 
www.stpaulchurch.com para preparar os certificados no 
idioma apropriado. Para obter mais informações sobre a 
consagração, entre em contato com Elizabeth Hays pelo 
e-mail ehays@stpaulchurch.com ou pelo telefone (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 -mai l  para  Son ia 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 

Alpha está chegando a St. 
Paul em janeiro de 2020! 

 

Em inglês, espanhol e português 
Se você estiver interessado em 
ajudar nesse importante 
ministério em St. Paul e quiser 
saber mais, envie um email para: 
alpha@stpaulchurch.com 

DIA DE FINADOS 
SABADO, 02 DE NOVEMBRO 

HORÁRIOS DE MISSA: 08:30 E 12:15 H 

Por favor junte-se a nós para  

6º PICNIC ANUAL DA 
PARÓQUIA ST PAUL 
Sábado, 02 de novembro de 2019 

11:00 às 15:00 h 
 

-Traga mantas, cadeiras e uma comida para dividir 
-Kids Play Zone com bounce houses e games para      
     TODAS AS IDADES! 
-Mágico e artista de balão, marionetes e muito, muito mais! 
-Conheça novos paroquianos e reencontre velhas amizades! 
-Ofereceremos hot dogs, burgers e frango. 
-Venha se juntar a essa diversão! 
 
Sugestões do que trazer:Se seu último nome começa com: 

A a G – Casseroles/Batatas 
H a M – Saladas/ Vegetais 

N a S – Bebidas 
T a Z - Sobremesas 

MISSA EM MEMÓRIA DE TODAS 

AS ALMAS 
SEGUNDA-FEIRA, 8 DE NOVEMBRO 

TERÇO ÀS 19:00 

MISSA às 19:30 

mailto:alpha@stpaulchurch.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! 

O horário de 
verão começa na 
maior parte dos 
Estados Unidos da 
América às 02:00 
no segundo domingo de março e 
volta ao horário padrão às 02:00 
no primeiro domingo de 
novembro. Nos EUA, cada fuso 
horário muda em um horário 
diferente. Lembre-se de atrasar 
seus relógios uma hora neste 
domingo, 2 de novembro, às 
02:00. 

Obrigado aos nossos adolescentes que 
participaram no dia 19 de outubro do nosso 
Retiro de Confirmação com a Evangelista da 

LifeTeen Maggie Craig. Agradecimentos especiais 
a Laura Wendt, nossa Equipe de Retiros de 

Confirmação e voluntários que tornaram este dia 
tão especial! 

Viagem para uma nova vida! 
 

Na quinta-feira, 14 de novembro, às 13:00 no 
Centro Paroquial de St. Paul, o padre Bill 
Swengros oferecerá um workshop especial 
“Jornada à Nova Vida”, que foca a perspectiva 
católica em questões como: 
 

· Cuidado espiritual para doentes e moribundos 
· Testamentos espirituais e dons herdados 
· Testamentos e outros documentos legais 
· Planejamento Funeral 
 

Representantes das casas médicas, jurídicas, 
seguros e funerárias locais estarão disponíveis 
posteriormente para se encontrar com você. Este 
evento é realizado pelo Conselho dos Cavaleiros 
de Colombo 11211. Por favor, traga um amigo! 

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 

DOMINGO, 3 DE NOVEMBRO 
8:00 - 13:00 

Ambiente Seguro: O abuso 
infantil é uma realidade trágica 
que afeta não apenas nossa Igreja, 
mas toda a comunidade. Quando 
uma em cada quatro meninas e 
um em cada cinco meninos são 
vítimas de abuso sexual antes dos 
18 anos, é um problema que não 
pode ser ignorado. Todos 
devemos trabalhar juntos para 
fazer parte da solução. Para esse 
f im,  nossa  Igreja  exig iu 
verificações de antecedentes de 
nível II, bem como treinamento 
obrigatório para todos aqueles 
que trabalham com crianças e 
adultos vulneráveis. Também 
oferecemos aulas todos os anos 
para pais e filhos, a fim de 
encerrar o ciclo de abuso. Para 
mais informações, ligue para o 
Escritório de Formação da Fé 
(813-961-3023). 

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". 

 
 
 

Deus nos alcança de todas as formas. O desejo em seu 
coração de batizar seu filho é um deles. As promessas 
que você faz para seu filho neste dia começarão a 
formar seu filho em um fiel seguidor de Cristo. No 
entanto, o dia do batismo é apenas o começo dessa 
jornada. O batismo é um evento que muda a vida! 
  
O Sacramento do Batismo na Igreja Católica St. Paul 
acontece nos três primeiros sábados de cada mês em 
inglês e no quarto sábado de cada mês em espanhol. 
Se seu filho precisar ser batizado, entre em contato 
com nossa coordenadora de batismo, Maria 
Mendez, pelo telefone (813) 961-3023 ou por e-mail: 
mmendez@stpaulchurch.com. Os pais e padrinhos 
serão convidados a participar de uma aula de 
preparação batismal. 

St. Paul Tampa Grupo de Jovens Conta no Instagram: 

stpaultampayg 

Devoção da Primeira Sexta-Feira: Esta sexta-

feira é a primeira sexta-feira do mês, uma bela 
oportunidade para desenvolver seu relacionamento com 
Deus. Este é um bom momento para examinar sua 
consciência e participar do Sacramento da Reconciliação. 
Além das missas diárias normais de sexta-feira, 
oferecemos uma missa especial de sexta-feira, a partir 
das 19:00, com um terço em comemoração a Santo Niño 
e ao Sagrado Coração de Jesus. Também oferecemos 
adoração eucarística após a missa das 7:30 da manhã até 
a missa do sábado às 8:30 da manhã. Por favor, venha e 
traga um amigo! 

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 124LUGARES! 

Café da manhã de Oração dos homens  
† Todo primeiro sábado às 9:00 da manhã † 

 

Convidamos todos os homens da paróquia de St. Paul a 
fortalecer sua fé ao lado de outros homens católicos! 
Venha se juntar a nós todo primeiro sábado do mês para 
orar, tomar um café da manhã quente e crescer juntos 
espiritualmente. 
 
Nosso próximo café da manhã para homens de oração 
acontecerá no sábado, 2 de novembro, às 9:00 no edifício 
St. Michael. Por favor, responda a Richard Hosein em 
(941) 993-2619 ou envie um e-mail para mens-prayer-
breakfast@stpaulchurch.com. 
 

FÉ † ALIMENTAÇÃO † COMUNHÃO 

VOCÊ SABIA? 
 

Embora nossa participação continue aumentando, nossos 
números do ofertório ainda estão aquém dos números do 
ano anterior. Queremos colocar suas doações generosas 
para trabalhar. Estamos nos preparando para avançar com 
o projeto de reforma do banheiro no prédio da igreja. 
Também estamos planejando avançar em vários outros 
projetos para manter e embelezar o campus. Suas doações 
tornam isso possível. 
 

Agradecemos a todos por seu serviço e seus dons de 
tempo, talento e tesouro! 


