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Meus queridos amigos, 
 
Primeiro, neste final de semana do dia dos veteranos, agradecemos a Deus pelo presente 
de nossos veteranos e de suas famílias que sacrificaram tanto por nós, para que 
possamos desfrutar das liberdades que prezamos em nosso belo país. Oremos também 
por aqueles que estão em serviço ativo, especialmente aqueles separados dos entes 
queridos ao servirem nosso país. Que todos saibam nossa gratidão e que a paz e a justiça 
floresçam em todo o mundo! 
 
Também gostaria de agradecer ao Pe. Arockiasamy Arulandu (também conhecido como 
Pe. Rocky) por nos ajudar nas últimas duas semanas. Ele tem sido uma grande ajuda para 
mim enquanto Pe. Bob e Pe. Ambrose estão fora. Que Deus te abençoe, Pe. Arulandu! 
 
Como paróquia, nossa clara prioridade é a nossa adoração. Recentemente, fiz várias 
compras grandes para ajudar a garantir que a qualidade de nossa liturgia permaneça alta. 
Compramos um conjunto de vestimentas litúrgicas (branca, verde, vermelha e rosa) para 
nossos clérigos, que são mais baixos. Cada vestimenta de sacerdote (casula) e de diácono 
(dalmática) custa aproximadamente US $ 700. Também compramos uma capa, ou a 
vestimenta de capa usada em Benediction por US $ 1.100. No total, o custo foi de cerca 
de US $ 6.700. Se tivermos um benfeitor, eu adoraria pedir outro manto e véu em 
tamanho maior. Ficaríamos felizes em anexar um rótulo à veste com o nome de seus 
entes queridos, para que quem o usar nas próximas décadas possa oferecer uma oração 
por suas intenções declaradas. Se você estiver interessado em doar dinheiro para uma ou 
mais dessas belas vestes, entre em contato com Brian Smith no Escritório Paroquial 
(bsmith@stpaulchurch.com). 
 
Enquanto estive em Assis, também comprei um requintado ostensório. O ostensório é o 
instrumento litúrgico usado para guardar a Hóstia Sagrada durante a Adoração 
Eucarística. É lindo e tem as imagens de Jesus ladeadas por anjos e São Pedro e São 
Paulo. Ele foi criado para nos lembrar de elevar nossas mentes e corações a Deus e que 
somos chamados a ser a Igreja, o tabernáculo vivo de Deus! O custo é de 
aproximadamente US $ 6.000. Se você deseja doar o custo, podemos gravar o nome de 
seus entes queridos na base. Mais uma vez, informe Brian! 
 
Finalmente, muitas pessoas perguntaram quando teremos nossa próxima “Missa de 
Ensino”. Será no próximo fim de semana! Portanto, convide sua família e amigos para 
acompanhá-lo. É uma oportunidade maravilhosa de aprender mais sobre o Santo 
Sacrifício da Missa! 
 
Que possamos continuar a crescer 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 



AVISO PRÉVIO! 
Segunda-feira, 11 de novembro, é o Dia dos Veteranos. 
O Escritório Paroquial será fechado e reabrirá na terça-
feira, 12 de novembro, às 8:00. As aulas de formação 
religiosa não serão realizadas no dia dos veteranos; no 
entanto, a Missa será celebrada e a Adoração Eucarística 
será oferecida de acordo com os horários regulares. 

MISSA EM ESPANHOL 
DA QUARTA SEXTA-FEIRA 
SEXTA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO 
19:00 H TERÇO 
19:30 H MISSA 
Recepção no Parish Center após a Missa 

QUEBRANDO A PALAVRA 
 

Atenção Famílias de Formação de Fé! 
 

Você está convidado a se juntar a nós durante a aula de 
Formação de Fé do seu filho para Quebrar a Palavra. Esta 
é uma reunião informal, no Family Center, onde refletimos 
sobre o evangelho do domingo, compartilhamos nossa fé e 
desfrutamos de comunhão com outros pais. Serão 
fornecidos refrescos. 
 

Domingo, 17 de novembro: 10:15 - 11:30 
Segunda-feira, 18 de novembro: 16:15 - 17:30 
Segunda-feira, 18 de novembro: 18:00 - 19:10 

Terça-feira, 19 de novembro: 18:00 - 19:15 
Quarta-feira, 20 de novembro: 18:00 - 19:15 

MISSA DE CURA 
NOSSA SENHORA DA BOA SAÚDE E  

NOSSA SENHORA DA DIVINA PROVIDÊNCIA 
SEXTA-FEIRA 15 DE NOV 

NOVENA 19:00   †   MISSA 19:30 

Missa dos Anjos 
 
O Escritório Diocesano de Vida, Justiça e Advocacia 
está realizando uma missa para pais e famílias que 
“perderam” uma criança ou crianças (nascidas ou não 
nascidas) no sábado, 
 
16 de novembro de 2019 às 11:00 Nosso celebrante será 
o Pe. John Lipscomb. O serviço será realizado no Betha-
ny Retreat Center, St. James Chapel, 18150 Bethany 
Center Drive, em Lutz, Flórida. Uma reunião com 
lanches leves seguirá. As famílias são convidadas a trazer 
uma foto de seu filho para exibição na recepção. Para 
confirmar presença ou adicionar um nome de criança ao 
programa, entre em contato com Diane Montemurro em 
dcs@dosp.org ou (727) 344-1611. 

LIVRO DE MISSAS 2020  
O Livro de Missas de 2020 está aberto. Para agendar 
dias e horários para a lembrança de seus entes 
queridos e / ou intenções, visite o Centro Paroquial 
da St. Paul durante a semana entre as 8:00 e as 16:00. 

FORMAÇÃO DA FÉ VAGA PARA 
ASSISTENTE 

 

O Escritório de Formação de Fé precisa de um assistente 
para ajudar nosso Coordenador de Formação de Fé nas 
manhãs de domingo, nas tardes de segunda e nas noites de 
terça-feira. Esta é uma posição temporária e de meio período 
(janeiro a agosto de 2020). 
 

Os candidatos qualificados devem ter no mínimo 2 anos de 
experiência como catequista infantil e gostar de trabalhar com 
diversas famílias e crianças. Deve estar disposto a ser treinado 
para o Ambiente Seguro e estar disponível para trabalhar de 
12 a 15 horas por semana. O candidato ideal é capaz de falar, 
ler e escrever em inglês e espanhol. 
 

Se você estiver interessado ou quiser mais informações, entre 
em contato com Carmen Cayon: ccayon@stpaulchurch.com 
ou ligue para (813) -961-3023. 

MISSA DO DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS 
Quinta-feira, 28 de novembro 

9:00 da manhã 

EVENTO EMBALAGEM DE 
REFEIÇÃO CRS 

 

Estamos 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. Venha se divertir 
enquanto ajuda os necessitados! Se você não puder se juntar a 
nós, considere fazer uma doação. Suas doações monetárias 
são necessárias para cobrir os custos de alimentos, remessas e 
programas que se concentram em soluções de longo prazo 
para a fome. 
 

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….  
RESTAM SOMENTE 27 LUGARES! 



 
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! 

Grupo de Apoio 

ao Diabetes 
 

Qua. 13 de novembro 

19:30 

Centro Paroquial 

Sala E 
 

Palestrante:  

Stephanie Barthel (Dietista, 

CDE) da Novo Nordisk 

DIA MUNDIAL DOS POBRES 

17 de novembro de 2019 

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 

Junte-se a nós na oração do 
Rosário em latim 

Domingo de manhã 
10:15 

Prayer Room 

MANTENHA CRISTO NO 
NATAL 

 

CARTÕES DE NATAL 
CATÓLICOS 

 

Disponíveis de 09 a 17 de 
novembro no Pórtico 

SALVAR A DATA DA MISSÃO DE  

ADVENTO DE UMA NOITE EM 

DESTAQUE ... 

JON LEONETTI 
4 de dezembro 

18:30 

REUNIÃO MISSÃO 
PANAMÁ 

DAR AMAR SERVIR 
 

12 DE NOVEMBRO  

19:30 H 

PARISH CENTER 

ROOM G 

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". 

SACRAMENTOS 
 

▪ Os preparativos para a recepção dos Sacramentos do 
Baptismo, Reconciliação, Primeira Comunhão e 
Confirmação são coordenados pelo Gabinete de 
Formação da Fé. Por favor, ligue para (813) 961-3023. 
 

▪ Para se preparar para receber o sacramento do Santo 
Matrimônio, ligue para Maria Costa (813) 961-3023. 
 

▪ Para a Unção dos Doentes, por favor, contate Barbara 
Gray (813) 961-3023. 

St. Paul Tampa Grupo de Jovens Conta no Instagram: 

stpaultampayg 

O Diretório do Novo Ministério Paroquial 
está agora disponível no Church Narthex e 

no Lobby do Escritório Paroquial 

Conselho de Mulheres Católicas da St. Paul 
A próxima reunião geral do Conselho de Mulheres Católicas 

da St Paul (CCW) será realizada na quinta-feira, 14 de 
novembro às 19:00 no Family Center, Seção 1. À medida que 
a temporada de festas se aproxima, a CCW está planejando 
nossas atividades de serviço comunitário e toda ajuda é bem 
vinda! Para mais informações, envie uma mensagem de e-

mail para: ccw@stpaulchurch.com 
 
A próxima reunião do Ministério SOS Tráfico de Pessoas 
será realizada na quinta-feira, 14 de novembro, às 19:00 no 

Centro Paroquial, Sala C. 
Para mais informações, envie um email para 

humantrafficking@stpaulchurch.com 
 

SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA 
PRECISA DA SUA AJUDA 

Estamos preparando as cestas de comida do Thanksgiving 
para ajudar as famílias necessitadas da nossa comunidade. 
Precisamos das seguintes doações: 

- presunto enlatado 
- batatas instantâneas e stuffing 
- frutas e vegetais enlatados 
- carnes enlatadas e molhos 
- cereais e leite em pó/enlatado 
- biscoitos 
- arroz e feijão 
- molho de spaghetti 

- manteiga de amendoim e geléias 
 

Por favor deixe as doações de comida nas cestas localizadas 
no Narthex até Sábado, 16 de novembro.   
 

RESPEITO À VIDA:  COROA DO ADVENTO & 
VENDA DE VELAS 

Quando: 23 e 24 de novembro de 2019 
Onde: Depois de todas as missas, no Family Center - no 
Coffee and Donuts - ou no Pórtico 
Preços: Coroa decorada (12 polegadas, incluindo castiçais) e 
4 velas altas - US $ 28 
Coroas nao decoradas com velas - $ 20 
Velas - US $ 8 
 
Itens de decoração de coroa opcionais disponíveis para 
compra. A renda será destinada a apoiar as atividades do 
Ministério do Respeito a Vida, incluindo distribuição de 
cartões de oração, guloseimas para o Dia Mundial do 
Casamento e apoio a eventos espirituais e de caridade, como 
Pinellas Hope e Project Rachel. 
 
Por favor, faça cheques à Igreja Católica de St. Paul e escreva 
Respect Life na linha de memorando.  Questões? Envie um 
email para Carol em respectlife@stpaulchurch.com 

ARRECADAÇÃO DE FUNDOS COM 
COROAS NATALINAS  

Ajude Cub Scout Pack 143 
Compre suas coroas on line: 

www.mickmanholidaygifts.com 
Quando pedir sua coroa, use o cupom código PK143FL001 

Para mais informações, mande um e-mail para 
George Melendez:  cubscouts@stpaulchurch.com 

Marcha pela Vida: St Augustine 
Deixe sua voz ser ouvida! 

 

Junte-se ao Pe. Bob na “MARCHA PELA VIDA” em St 
Augustine, de 17 a 18 de janeiro de 2020. 
Organizamos hotel e transporte para sua 

conveniência. 
 

Interessado em se juntar a nós? Para mais 
informações, envie um email para: 
igniteyourfaith@stpaulchurch.com 

O Ministério de São Francisco de Assis 
.  

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 

mailto:ccw@stpaulchurch.com
http://www.mickmanholidaygifts.com
mailto:cubscouts@stpaulchurch.com
mailto:igniteyourfaith@stpaulchurch.com

