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Meus queridos amigos, 
 

Alguns anos atrás, um paroquiano foi atingido por uma doença fatal e ninguém sabia com 
quem entrar em contato para ajudar a direcionar os cuidados médicos. As contas foram 
deixadas sem pagamento à medida que sua doença progredia. Quando ela finalmente 
morreu, ninguém sabia como ou onde ela queria ser enterrada. Embora todos tivéssemos 
idéias, ninguém tinha autoridade para tomar decisões em seu nome. Felizmente, o Estado 
interveio e designou uma advogada que cuidou dos assuntos para que ela pudesse ser 
enterrada. Infelizmente, ele não achou importante que ela tivesse um funeral e, como ela 
morreu sem declarar sua vontade, o Estado assumiu sua situação. Que triste! 
 

É importante que todos nós estejamos preparados para uma emergência com risco de vida. 
A diocese exige que cada sacerdote tenha certos formulários em mãos. Este é um bom 
conselho para todos nós. É importante ter informações de contato de emergência (médico, 
substituto para assistência médica, parente próximo, alergias e uma lista atual de 
medicamentos) em um local facilmente acessível ou visível. Sei que muitos de nossos 
paroquianos têm na carteira e postados na geladeira. Ao caminhar, guardo essas 
informações em uma pulseira de identificação. Não ria ... mas também tenho uma medalha 
que declara no verso: "Sou católico; em caso de acidente grave, ligue para um padre". Em 
caso de emergência, talvez você não consiga dar essa informação vital. Alguns anos atrás, 
minha prima entrou em colapso e, como o pessoal da emergência não sabia qual remédio 
ela estava tomando, ela sofreu sérias conseqüências médicas. Quando nossa família chegou, 
já era tarde demais. 
 

Todos nós devemos designar uma pessoa como nossa substituta de assistência médica e 
concluir um testamento católico. Uma cópia desses documentos deve ser entregue aos 
nossos médicos e nossos entes queridos devem ser informados de nossas intenções com 
relação a cuidados e tratamentos médicos. Você também deve nomear alguém com 
procuração durável. Se você ficar incapacitado, será importante para ele gerenciar seus 
assuntos financeiros. Seu advogado também pode sugerir que você indique um 
responsável legal. 
 

Também devemos pedir a um advogado que elabore nossa última vontade e testamento. 
Vontades ausentes e incompletas muitas vezes geram muita animosidade entre os que 
ficaram para trás e sua propriedade será distribuída como o tribunal entender. Estou 
revisando minha vontade para que a St Paul seja lembrada, já que vocês são uma parte 
importante da minha vida. 
 

Também é importante concluir seus planos de funeral. Além de ser menos dispendioso 
organizar o seu funeral, também alivia muito o estresse entre os que estão sofrendo. Da 
minha parte, acho incrivelmente triste quando um comunicador diário é negado a um 
funeral católico simplesmente porque ninguém pensou em entrar em contato com a igreja. 
Especifiquei o local do meu funeral e internação, bem como as leituras. 
 

Confiei todos esses documentos à diocese em custódia e dei uma cópia para minha família. 
Você pode mantê-los em uma “gaveta de emergência”, entregá-los ao seu advogado ou a 
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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 
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um membro da família ou amigo próximo. Também incluí uma lista de contatos de emergência de pessoas para contato 
quando eu morrer e informações financeiras (IRA e informações de conta bancária). Se eu possuísse imóveis, também 
incluiria isso. Em outras palavras, anotei todas as informações de que o executor do meu patrimônio precisará. 
 
Há mais uma coisa que gostaria de incluir e que é um testamento espiritual. É uma carta para aqueles que amo, expressando 
meus agradecimentos pelas muitas maneiras em que me revelaram a face de Deus. É uma maneira maravilhosa de ajudar os 
entes queridos durante o tempo de luto. 
 
Não posso expressar a importância de fazermos esses preparativos. Não se trata de se seremos chamados à morada, mas sim 
de quando acontecerá. Embora muitos desses formulários estejam disponíveis on-line, convido você a procurar um 
advogado. A Flórida tem muitas particularidades sobre esses documentos e o que é válido em outro estado pode não ser 
válido na Flórida. 
 
Por fim, e talvez o mais importante, é estar preparado espiritualmente. Não deixe o sol se pôr sem dizer aos seus entes 
queridos o quanto você se importa com eles, para se reconciliar com aqueles que o machucaram e para ficar em paz consigo 
mesmo e com o nosso Deus bom e gracioso. Quando o Senhor voltar, que você esteja preparado para cumprimentá-lo com 
todos os santos no céu! 
 
Que possamos continuar a crescer corajosamente juntos em Cristo, 

 
 
 
 

Pe. Bill Swengros, Pároco 

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 

CATHOLIC RELIEF SERVICES 
(CRS): MÃOS QUE AJUDAM 

 

Estamos providenciando refeições para os famintos no 
domingo, 17 de novembro, das 14h30 às 17h30 no 
Centro familiar.  Doações monetárias são necessárias 
para cobrir o custo dos alimentos, transporte e 
programas que se concentram em soluções de longo 
prazo para a fome. 
 

Para fazer uma doação para ajudar a pagar as 
refeições para os famintos, visite o site do Catholic 

Relief Services em:  

https://helpinghands.crs.org/events/ 
st-paul-tampa/ 

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 

MISSÃO DE ADVENTO DE UMA NOITE EM 

DESTAQUE … 
 

JON LEONETTI 
4 de dezembro 

18:30 

MISSA DO DIA  

DE AÇÃO DE GRAÇAS 
Quinta-feira, 28 de novembro 

9:00 da manhã 

 ESPAÇOS PARA 
Crianças DE TRÊS 

ANOS DISPONÍVEIS! 
 

A Escola Católica de São Paulo tem atualmente 
algumas vagas disponíveis no programa de 3 
anos de idade para aulas de 2 dias, 3 dias e 5 

dias.  Ligue para (813) 264-3383 ou e-mail 
preschool@stpaulchurch.com se você estiver 

interessado em inscrever seu filho(a)  
de 3 anos agora!    

https://helpinghands.crs.org/events/st-paul-tampa/
https://helpinghands.crs.org/events/st-paul-tampa/
http://www.mickmanholidaygifts.com
mailto:cubscouts@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! 

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. 

Atenção Homens da Igreja 
Católica St. Paul! 

 

Você está cordialmente convidado a participar de 
uma "Noite de Benefícios Fraternos"... uma noite 
de informações valiosas patrocinadas pelos 
Cavaleiros de Colombo.  Venha aprender as 
muitas maneiras que a adesão à Ordem pode 
beneficiar você e sua família.  Este evento está 
aberto aos membros do conselho existentes, bem 
como aos potenciais membros. Os cônjuges são 
bem-vindos para participar deste evento. 
 

Data: quinta-feira, 21 de novembro de 2019 
Horário: 19h às 21h 

Localização: Family Center - Sala F 
 

Para maiores informações, por favor, entre em 
contato com  

John Holtzhauser, telefone: (813) 433-0256  

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 

PARCEIROS NO 

MINISTÉRIO DE ORAÇÃO 
 

Para participar ou enviar uma 

solicitação de oração, envie 

um email: 
‘ 

partnersinprayer@stpaulchurch.com 

SERVIÇO DE AÇÃO DE 
GRAÇAS INTER-RELIGIOSO 
Segunda-feira, 25 de novembro às 19:00 

Congregação Beth Am 
2030 W. Fletcher Avenue 

Tampa, FL 33612  
 

Você está convidado a participar de um evento 
especial.  Serviço ecumenico de Ação de Graças 
em 25 de novembro na Congregação Beth Am.  
O serviço contará com os da Congregação Beth 
Am, Congregação Kol Ami, Igreja Católica de St. 
Paul, Forest Hills Presbiteriana, Igreja Luterana 
Grace, Lake Magdelene UMC e muitos mais!  
 

O serviço contará com orações, ensinamentos e 
seleções musicais de uma grande variedade de 
religiões e crenças.  Venha compartilhar esta 
nova experiência! 
  

Uma coleção será feita para o Tampa Jewish 
Family Services Food Bank (que serve pessoas de 
todas as origens) e uma instituição de caridade de 
ajuda à igreja nas Bahamas. 

Oração do Beato Miguel Augstin Pro: "Eu 

acredito, Ó Senhor, mas fortalecei a minha fé ... Coração de 

Jesus, eu te amo; mas aumentai o meu amor. Coração de 

Jesus, confio em Ti, mas dai maior vigor à minha confiança. 

Coração de Jesus, dou o meu coração a Ti; mas coloca-o em 

Ti de forma que de Ti nunca possa ser separado. Coração 

de Jesus, sou todo teu; mas cuida da minha promessa para 

que eu possa ser capaz de colocá-la em prática, mesmo com o 

sacrifício completo da minha vida.  Amém”. 



"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". 

 VOCÊ SABIA? 
  

Nós apreciamos todo o tempo, talento e tesouro que 
você continua a derramar em nossa paróquia. Somos 
verdadeiramente abençoados e gratos por você escolher 
a Igreja Católica de St. Paul como seu local de culto. Por 
sua causa, quase pagamos todo o nosso Apelo Pastoral 
Anual (APA).  Nós ainda precisamos coletar US $ 12.843 
de comprometimentos que já foram feitos (Nós 
excedemos nossa meta por mais de US $ 10.000)! 
 

As contagens em massa continuam a crescer.  Mais 
pessoas estão participando da missa este ano do que no 
ano passado. Mais de 3.500 pessoas compareceram à 
missa na semana passada.  Por favor, considere 
convidar um amigo no próximo sabado! 

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

no Lobby do Escritório Paroquial 

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 

 Grupo de Oração São Padre Pio 
A Reunião de Novembro para o grupo de Oração de São 
Padre Pio foi cancelada.  A próxima reunião do ministério 
será realizada na quarta-feira, 18 de dezembro de 2019, na 
Sala de Oração após a missa das 12h15.  Para mais 
informações, e-mail: padrepio@stpaulchurch.com 

 

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 
 

A ÁRVORE DE DOAÇÃO 
O Conselho de Mulheres Católicas de St. Paul (CCW) 
completou a realização dos ornamentos da lista de desejos 
para a "Árvore Doação" anual.  A árvore será colocada no 
Narthex na segunda-feira, 25 de novembro.  Se você optar 
por tomar um ornamento, por favor, devolva todos os 
presentes até segunda-feira, 15 de dezembro para 
distribuição.  Para mais informações, por favor, envie um e-
mail: ccw@stpaulchurch.com 

 
Adote uma família para os feriados! 

Gostaria de fazer o feriado de alguém especial?  Você pode 
proporcionar a uma família uma celebração do feriado que 
não teriam sem sua ajuda!  Mostre o verdadeiro espírito do 
Natal através da doação.   
  

Por favor, e-mail Denise em dessex@yahoo.com ou Giselle 
em giselle.smith3@yahoo.com para obter mais 
informações sobre como você pode ajudar uma família a ter 
um Natal especial este ano! 
  

Patrocinado pela Sociedade de St. Vicent de Paul 
 

RETIRO "IN THE WILDFLOWERS" 

"In the Wildflowers" é um retiro direcionado para mulheres 
que sofreram abuso sexual durante a infância.  Este é um 
retiro privado de 10 semanas, centrado em Cristo. Se você 
estiver interessado em participar deste retiro de mulheres, 
entre em contato com Cathy Hayter pelo telefone (813) 843-
8969 ou envie uma mensagem por e-mail para: 
inthewildflowers@stpaulchurch.com ou visite nosso site 
em: www.wildflowersretreat.org.   

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 

mailto:igniteyourfaith@stpaulchurch.com

