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 Domingo de Páscoa               02-05-2021 

Meus amigos 
 
Neste fim de semana, agradecemos a Deus 
pelas nossas crianças que receberam sua 
Primeira Comunhão Sagrada.  É um passo 
muito importante em suas vidas espirituais, 
pois eles receberam o Corpo e o Sangue de 
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela 
primeira vez.  Rezemos para que eles possam 
desenvolver uma paixão ao longo da vida 
pelo Pão da Vida e Copo da 
Salvação.  Também somos muito gratos por 
suas famílias e catequistas que tornaram este 
dia possível.  Que Deus abençoe a todos 
vocês! 
  
Uma das coisas que a pandemia nos ensinou 
foi que nunca devemos tomar a Eucaristia 
como garantida.  Para muitos de nós, a coisa 
mais difícil sobre o confinamento no ano 
passado foi o fato de que as igrejas foram 
fechadas e não foi possível receber o 
Santíssimo Sacramento.  Para nós, católicos, 
acreditamos que a Eucaristia é realmente e 
verdadeiramente o Corpo e o Sangue, Alma 
e Divindade do nosso querido Senhor.  Não 
é um símbolo nem uma representação.  Não 
é uma presença virtual ou fazer de 
conta.  Não é apenas um compartilhamento 
espiritual.  É a Verdadeira Presença de Jesus 
Cristo porque Ele nos disse isso!  Esta é a 
nossa fé e a fé de nossa Igreja desde o seu 
início na primeira Páscoa, quando os dois 
apóstolos reconheceram Cristo ao Partir o 
Pão! 
  
Em maio, eu, encorajo você a 1) leia João, 
capítulo 6.  2) Lembre-se do Terceiro 
Mandamento e mantenha sagrado o dia do 
sábado.  Fazemos isso ajudando na Santa 
Missa.  Certifique-se de vir ao Santo 
Sacrifício da Missa quantas vezes puder, 
diariamente, se possível. 3) Venha também à 
Adoração Eucarística toda semana, se não 
com mais frequência.  Adoramos o Senhor 
de segunda a quinta-feira, começando após a 

missa das 7h30 e terminando com Solene 
Compline e Benedição às 20h30.  Que todos 
nós nos apaixonemos cada vez mais pelo 
Senhor Eucarístico! 
  
A pandemia também nos lembrou da 
importância do Sacramento da Unção dos 
Doentes.  Infelizmente, os padres não foram 
autorizados a entrar nos hospitais para ungir 
os doentes (e ainda não são se o paciente é 
Covid positivo!).  É tão importante que 
tenhamos a oportunidade de aproveitar-nos 
deste belo Sacramento da Cura.  Os 
sacerdotes perceberam que gostaríamos de 
oferecer este Sacramento todos os sábados 
de manhã após a missa das 8:30.  Claro, você 
é sempre bem-vindo para pedir este 
Sacramento sempre que 
necessário.  Pedimos fortemente que você 
receba o Sacramento sempre que estiver 
agendado para uma operação que exija 
anestesia geral, antes de ser internado no 
hospital, ou assim que você for internado no 
Hospital.  É um Sacramento para a Cura da 
mente, corpo e espírito, e não deve ser 
adiado até que a pessoa esteja morrendo 
ativamente. 
  
Finalmente, a pandemia nos lembrou da 
importância da família.  No próximo fim de 
semana é dia das mães.  Espero sinceramente 
que tenha matriculado todas as mães que 
conhece em nossa novena... Vivendo tão 
bem quanto falecido para que possamos orar 
por eles durante todo o mês durante cada 
missa.  É um lindo buquê de orações para 
aquelas que realmente amamos e honramos! 
  
Tenha uma semana maravilhosa e, por favor, 
mantenha-se santo, saudável, feliz e são e 
salvo! 
 

 
 

Padre Bill Swengros 
Pastor 

MISSAS DO FIM DE 
SEMANA 

 

Missas de Sábado 
8h30  missa 

 

Missas da Vigília do Sábado: 
17h30 

 

Missa em Português: 19:30 
 

Missas dominicais 
7h30, 9h00, 10h45, 

12h30, 17h30 
Misa en Español: 14h00 

 

MISSAS DURANTE 
A SEMANA 

 

Segunda a sexta 
7h30 e 12h15h 

 
Primeira Sexta-feira às 19h30 

Terceira Sexta-feira às 19h30 

*Quarta Sexta-feira às 19h30 

(en Español) 

Quinta sexta-feira 19:30 

 
Reconciliação (Confissão) 

Segunda a Sexta 11:00 - Meio-dia 
Sábados 10:00 - 11:00 e 16:00 - 

17:00 ou a pedido 
 

Adoração Eucarística 
Segunda-feira  
a Quinta-feira  
8h00 às 20h30 

 

24 Horas 
Sexta-feira, 8h30 às  

Sábado, 8h30 
 

 Oração matinal 
Segunda a sexta-feira às 7:00h 

Sábado 8:00h 
  

Unção dos Enfermos 
Todos os sábados do 

mês após a Missa 8:30am 
ou mediante solicitação 

 

Horário de Atendimento  
da Igreja: 

 

Segunda a sexta-feira das  
9:00h às 16:00h 

 

www.stpaulchurch.com 
 

info@stpaulchurch.com 

 

 
 
 

NOTÍCIAS ▪ FOTOS ▪ EVENTOS 
Junte-se à página da  

St. Paul no Facebook hoje! 
www.facebook.com/stpaultpa 

Crescendo juntos em Cristo! 



NOSSA SENHORA 

DA BOA SAÚDE  

NOVENA E MISSA 

SEXTA-FEIRA,  

21 DE MAIO 
NOVENA 19:00  MISSA 19:30  

MINISTÉRIOS 
LITÚRGICOS:  

A Paróquia Saint Paul é um ótimo lugar porque muitas 
pessoas fazem parte disso! OBRIGADO por compartilhar 

seus excelentes dons de tempo e talento! Nossos 
voluntários não têm preço! Ore e entre em contato 

conosco se puder ajudar desta forma:   

Coroinhas, Ministros Eucarísticos da 
Santa Comunhão, Ushers, Leitores e 

Sacristãos.  
Entre em contato com Laurie Erickson, Diretora de 

Ministérios/Liturgista pelo telefone (813) 961-3023 ou 

envie um e-mail para:  lerickson@stpaulchurch.com 

UNÇÃO DOS DOENTES OFERECIDA APÓS A MISSA DE SÁBADO 
DAS 8:30 TODA SEMANA! 

Conta do Instagram do grupo juvenile St. Paul Tampa: 

stpaultampayg 

Nota Bem! Se você, ou um membro de sua 

família ou um amigo estão doentes e incapazes de 
assistir à missa semanal, por favor nos informe ligando 
para Barbara no escritório da paróquia.  Nenhum católico 
deve ser privado da oportunidade de receber 
frequentemente a Comunhão.  Além disso, se você fizer 
uma cirurgia, receba o Sacramento da Unção dos 
Doentes antes da internação.  Devido às leis da HIPPA, é 
imprescindível que você avise o hospital que gostaria da 
visita de um padre católico e não deixe de ligar para o 
escritório da paróquia.  Obrigado e saiba que você está 
em nossas orações! 

ATENÇÃO AOS FORMANDOS! 
  

Esperamos que você já tenha se inscrito para participar 
da missa de Bacharelado deste ano no domingo, 16

 
de 

maio, às 17h30, na igreja principal. 
  
Em preparação para esta missa especial, envie o 
seguinte e-mail para Laura Wendt, Ministra da Juventude 
do Ensino Médio: 

· Sua foto (de preferência em um cap de formatura 
e vestido) 

· Em que escola você está se formando 
· Graduação (para graduados na faculdade) 
· Após planos de graduação (faculdade, militar, 

carreira etc.) 
  

Para se inscrever e/ou enviar suas informações de 
graduação para Laura Wendt, por favor, envie um e-mail 
para: lwendt@stpaulchurch.com 

Ano de São José  
8 de dez. de 2020 - 8 de dez. de 2021 

Intolerante ao glúten?  Se você 

tem uma reação adversa ao glúten encontrada no pão, 
incluindo a Santa Eucaristia, existem pães de altar de 
baixo glúten ou "sem glúten" disponíveis que contêm 
menos de 0,00042% de glúten.  Se você quiser saber 
mais sobre o procedimento que usamos na St. Paul para 
distribuir as hóstias de baixo glúten, entre em contato 
com Laurie Erickson, Liturgista e Diretora de Ministérios, 
por e-mail  lerickson@stpaulchurch.com  pelo telefone 
(813) 961-3023. 

Buquê Espiritual do  
Dia das Mães 

Por favor, certifique-se de pegar um cartão da 

Novena Dia das Mães disponível agora no 

Narthex.  Por favor, devolva-o à caixa 

fornecida para que possamos lembrar de sua 

mãe em cada missa durante o mês de maio. 

MISSA DE CURA DE 
NOSSA SENHORA 

DE FÁTIMA 
 

SEXTA-FEIRA, 14 DE MAIO 
TERÇO 19:00 
MISSA 19:30 

mailto:lerickson@stpaulchurch.com
mailto:lwendt@stpaulchurch.com
mailto:lerickson@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 
 

 
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira  
a Quinta-feira  
8h00 às 20h30 

 
24 Horas 

Sexta-feira, 8h30 às 
Sábado, 8h30 

Sociedade São Vicente de Paulo 
Horas de despensa de alimentos 

Segunda e quinta-feira das 9h às 12h  
Linha de Assistência: (813) 264-3325  

  

Se você quiser ajudar, doações de alimentos para a Despensa de Alimentos de 
São Vicente de Paulo podem ser deixadas nos recipientes marcados localizados 
no Narthex.  Doações monetárias podem ser depositadas na Caixa Dos Pobres, 
também localizada no Narthex. Certifique-se de especificar o SVDP na linha de 
memorando para doações de cheques ou use um envelope de oferta para 
doações em dinheiro e rotulá-lo SVDP.  

Lista de desejos de despensa esta semana: 

Cereal de leite enlatado ▪ Molho de massa ▪ arroz ▪ Xarope de ▪ de salinas  

Obrigado por sua generosidade!  ~ Sociedade SVdP  

Por favor, note que não podemos usar itens vencidos *** 

Ministério São Francisco de Assis 
Serviço de Oração e Comunhão 

com nossos animais de 
estimação 

  

TODOS SÃO BEM-VINDOS COM  
SEUS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO! 

 

Sábado, 8 de maio às 9:00 am 

Carrollwood Village Park, Abrigo 6 

4680 West Village Drive 

Pais da Escola 
Primária Católica!   

Se você é paroquiano da Igreja Católica de 

São Paulo e gostaria de matricular seu filho 
em qualquer uma de nossas escolas 
paroquiais locais (ou seja, São Lourenço, 
Christ the King, Incarnation, Corpus Christi 
etc.) você é elegível para a taxa de 
matrícula "na paróquia" enquanto for um 
paroquiano ativo em São Paulo.  A Diocese 
vai compensar a escola paroquial.  Você só 
precisa garantir uma carta da nossa 
paróquia confirmando que você é um 
membro ativo da Igreja Católica Saint 
Paul.  Se seu filho está cursando Madre 
Teresa de Calcutá, a escola já está 
recebendo assistência diocesana.  (Sinto 
muito, mas Villa Madonna e Holy Name 
Academy não são elegíveis.)  Em caso de 
dúvidas, entre em contato com Brian Smith, 
Gerente da Paróquia, pelo telefone (813) 

961-3023 ou  bsmith@stpaulchurch.com. 

Sabia que 
poderia dobrar 
seu dinheiro?   
Muitas empresas combinam suas 

contribuições feitas a instituições de 
caridade por seus funcionários dólar 

por dólar e às vezes até 3 dólares por 
cada dólar que você doar!  Algumas 
empresas até doarão dinheiro para 

suas horas de voluntariado.  Entre em 
contato com seu Escritório de RH/

Pessoal para saber o que está 
disponível para você como funcionário 
ou funcionário aposentado.  Há apenas 

uma regra simples para os doadores 
que não têm certeza se seu 
empregador combina suas 

contribuições de caridade: quando em 
dúvida ... pergunte!  

mailto:bsmith@stpaulchurch.com


Cesta de Perguntas: "Onde estava Maria 

durante o ministério público de Jesus? Ela viajou com os 
apóstolos, ou ficou em algum lugar sozinha? Não me lembro 
disso ter sido realmente falado nos Evangelhos." 
 

Boa pergunta!  Maria não viajou com ele, mas ocasionalmente o 
viu.  Lembra-se da história quando os apóstolos disseram a Jesus 
que sua mãe estava procurando por ele e ele respondeu "quem é 
minha mãe?" (Mt 12:48; Mc 3:31; Lc 8:19). Marcos também conta 
como os parentes de Jesus estavam preocupados com ele (Mc 
3:20).  O que sabemos das Escrituras Sagradas é que ela estava 
presente no casamento de Caná, em sua Paixão e Morte, e no 
Pentecostes.  Espero que isso ajude!  
 

Se você tem uma pergunta sobre nossa fé, por favor, escreva 
para o Padre Bill em: frbill@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". 

BATISMO INFANTIL 
Deus nos alcança de todas as formas. O desejo em seu coração de 
batizar seu filho é um deles. As promessas que você faz por seu filho 
neste dia começarão a formá-lo como um fiel seguidor de Cristo. No 
entanto, o dia do batismo é apenas o começo desta jornada. O 
batismo é realmente um evento que muda a vida! 
 

Se você deseja o Sacramento do Batismo para o seu bebê, ou mais 
informações sobre batizados aqui na Igreja Católica de São Paulo, 
entre em contato com Maria Costa por e-mail: 
mcosta@stpaulchurch.com ou ligue para Maria pelo telefone  
(813) 961-3023. Pais e padrinhos serão convidados a participar de 
uma aula de preparação de batismo. 

 
A aula de ESL (Inglês 
como Segunda Língua) 
para adultos se reúne 

todas as quartas-feiras à noite às 19h30 na Sala F/
G no Parish Center.  Todas as línguas são bem-
vindas!  Serão fornecidos lanches.  Traga um lápis 
ou caneta!  Para obter mais informações sobre a 
classe ESL, envie um e-mail para: 

esl@stpaulchurch.com 

DOAÇÃO ONLINE! 
Inscreva-se para doar online!  É rápido, simples e conveniente! 

Ir para stpaulchurch.com e 
clique no link Doando Online 
ou escaneie o código QR à direita 
com seu telefone para obter mais 
informações sobre como se 
inscrever. 

Para doar on-line ao Apelo Pastoral Anual, acesse: 

https://www.osvonlinegiving.com/1425/DirectDonate/30685  

 
 
 
 
 
 
 

 

A Pré-Escola Católica da Saint Paul é uma pré-
escola de meio período para crianças de 2, 3 e 

4 anos, nossa missão é incentivar o 
crescimento espiritual, intelectual e emocional 
de cada criança usando práticas apropriadas 

ao desenvolvimento.  Trabalhando em 
parceria com os familiares, bem como com 

nossa paróquia e comunidade, 
proporcionamos um ambiente católico 
nutritivo, seguro e onde as crianças são 
inspiradas a aprender, brincar e crescer. 

 

Temos vagas para todos os níveis de 
idade.  Ligue para o escritório para mais 
informações ou para agendar uma visita 

pessoalmente: (813) 264-3383. 
 

Visite stpaulchurch.com/preschool/welcome para ver 

um tour virtual pela nossa escola.  Agora estamos 

aceitando inscrições para o ano letivo de 2021-

2022.  Ligue para 813-264-3383 para agendar uma 

visita escolar. 

Olhando para frente!  1º de Maio:  São José, Operário e Primeira 
Santa Comunhão; 9 de maio: Dia das Mães; 13 de Maio:  início da 
Novena de Pentecostes; 16 de maio:  17:30 Missa de Bacharelado; 
19 de maio:  19h Rosário e Missa em homenagem a São José; 22 de 
maio:  14:00 Confirmação; 23 de Maio:  Pentecostes; 30 de Maio:  
Festa da Santíssima Trindade; 31 de maio:  Memorial Day; 6 de 
junho:  Corpus Christi; 9 de junho a 11 de junho: 20h Triduum 
Junino no Santuário Nossa Senhora Aparecida.   Por favor, marquem 
seus calendários. Nos vemos! 

O Grupo de Apoio ao Divorciado e Separado realizará sua 

primeira reunião desde a pandemia coronavírus na sexta-feira, 7 de 

maio, às 19h30, no Centro Paroquial.  Este ministério se reunirá reg-

ularmente nas noites de sexta-feira a partir de sexta-feira, 7 de maio. 
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