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XXIX DOMINGO DO TEMPO COMUM                      18-10-2020 

Meus queridos amigos, 
Hoje é domingo da missão mundial.  Em 
todo o mundo, os católicos são convidados a 
contemplar a ordem do Senhor para 
compartilhar suas boas novas com todo o 
mundo: 
 

"Ide, pois, e ensinai a todas as nações; batizai-as 
em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. 
Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis 
que estou convosco todos os dias, até o fim do 
mundo.” (Mt 28:19-20) 

 

Cumprimos essa ordem de várias 
maneiras.  Em primeiro lugar, 
compartilhando nossa fé com nossos filhos e 
netos.  Como pais, avós, padrinhos, tias e 
tios... é nossa responsabilidade compartilhar 
nossa fé tanto pela palavra quanto pelo 
exemplo.  Como São Paulo nos lembra, se 
não compartilharmos as boas novas de Cristo 
com eles, como eles saberão? (Rom 10:14). 
 

Também fazemos isso participando de 
nossos programas de Formação da Fé, 
Ministérios da Juventude do Ensino Médio e 
Médio, programas RCIA, Estudos bíblicos e 
afins.  A Formação da Fé é um processo para 
toda a vida.  Não termina com o Sacramento 
da Confirmação.  Você está procurando uma 
maneira incrivelmente gratificante de crescer 
na fé?  Voluntarie-se para servir como 
catequista ou assistente em nossa formação 
religiosa e programas de ministério da 
juventude.  Quanto mais você compartilha 
sua fé, mais ela cresce! 
 

Finalmente, cumprimos a ordem do Senhor 
para compartilhar suas boas novas quando 
apoiamos as missões, tanto domésticas 
quanto no exterior.  Doando para o Apelo 
Pastoral Anual e na segunda coleta de hoje 
para as missões mundiais são bons lugares 
para começar.  Também é importante apoiar 
nossa Missão Panamá, Missão Jamaica, e 
nossa missão em Uganda com as Irmãs 
Pequenas de Maria Imaculada.  Eles nos 
visitarão no próximo fim de semana.  Vários 
de nossos ministérios também apoiam 

missões em outros países.  Aprendemos 
através da experiência que Deus nunca é 
superado em generosidade!  Obrigado pelo 
apoio ao trabalho da missão! 
 

Em outra nota, na última quinta-feira eu 
liderei duas sessões de Perguntas e Respostas 
que foram transmitidas ao vivo.  As 
gravações ainda podem ser encontradas em 
nosso site da paróquia e na página do 
Facebook.  Agradeço muito os comentários e 
sugestões daqueles que participaram.  De 
particular preocupação para muitos era como 
se reunir com segurança para a 
adoração.  Pediram-me para lembrar a todos 
da importância de lavar e higienizar suas 
mãos antes e depois de entrar em um de 
nossos edifícios, usando uma máscara que 
cobre tanto o nariz quanto a boca, e ficar em 
casa quando você ou alguém com quem você 
esteve em contato está doente. 
 

O consenso era que devemos continuar a 
fechar todos os outros bancos para garantir 
um distanciamento físico 
seguro.  Continuaremos a fazer isso sempre 
que possível.  Se não for possível em uma 
missa em particular por causa do aumento da 
frequência, começaremos a abrir os bancos 
fechados nos fundos da igreja para que 
aqueles sentados na frente possam manter 
um distanciamento físico seguro.  Os bancos 
nos fundos da igreja são os mais longos, 
então este plano fornecerá a menor 
quantidade de perturbação para a maioria das 
pessoas.  Aqueles que são mais vulneráveis 
devem planejar sentar-se na frente da 
igreja.  Se você tiver perguntas sobre isso, por 
favor, me avise.  Mais uma vez, o objetivo é 
manter todos seguros e confortáveis 
enquanto aprendemos a viver durante essa 
pandemia.  Obrigado por sua paciência e 
compreensão. 
 

Que Deus abençoe você e seus entes 
queridos! 

 

 
 

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) 

 
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  
8h30 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 
Todo segundo sábado 

do mês às 8h30 
 

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! 



www.facebook.com/stpaultpa 

Respondendo com fé ao COVID-19  

Com uma ocupação de 880, temos um amplo espaço para um 
distanciamento físico seguro.  Lembre-se de usar uma máscara ou 
cobertura facial, traga seu desinfetante para limpar as mãos antes e depois 
do serviço e observe o distanciamento físico.  Queremos respeitar os 
outros e manter todos saudáveis e felizes enquanto adoramos o Senhor! 
 

Lembre-se, se você está doente ou foi exposto a alguém que está doente, 
por favor, fique mais seguro em casa.  Se você é vulnerável ao Covid-19 
ou especialmente tem receio de adoecer, por favor, fique mais seguro em 
casa.  Por último, se você não está disposto a seguir nossos protocolos, 
por favor, fique mais seguro em casa.  Nós entendemos e o Senhor 
também! 
 

Para aqueles que não podem ir à missa, oferecemos "drive thru" Santa 
Comunhão e Unção do Serviço do Doente todas as quintas-feiras às 14h.  
Os padres estarão na parte coberta da entrada principal da igreja e 
distribuirão os Sacramentos da Igreja para você em seu carro. Na última 
semana 83 pessoas vieram receber o Santíssimo Sacramento. Louvemos a 
Deus! Além disso, continuaremos transmitindo as missas todos os dias na 
www.stpaulchurch.com e na página da Paróquia de StPaul Tampa no 
Facebook.  
 

Como nós estamos? A presença no Domingo no último fim de semana 
foi de 1823 ou 52% em relação aos números antes da pandemia. Nosso 
ofertório foi de $30,550 (excluindo as doações on-line). Muito obrigado 
pela sua generosidade. 
 

Queremos agradecer a todos que doaram para o Apelo Pastoral Anual 
(APA). Nós ainda precisamos de aproximadamente $22,000 em novas 
doações. Um dos mais importantes problemas durante esse período de 
eleição é o aborto. Os fundos do APA mantem centros de apoio as 
mulheres gravidas em nossa diocese, elas recebem ajuda e cuidados. Por 
favor, considere fazer uma doação. Os envelopes para doação estão no 
Narthex ou faca sua doação on-line (www.stpaulchurch.com). Obrigado  
Para mais informações, por favor, entre em contato com nosso escritório 
ou visite nossa página no Facebook StPaulTampa Parish ou 
www.stpaulchurch.com 
 

Que Deus te abençoe e oremos uns pelos outros! 

Missas durante a semana  
10/5 a 10/10 

Missas de Fim de Semana  
10/10 a 10/11 

7:30 missa diária média de 50 
participantes 
 
12:15 missa diária média de 94 
participantes 
Sexta-feira missa 19h30 teve 36 
participantes  
 
Sábado 8:30 - 59 participantes 

Sábado  
17h30 - 207 participantes 
19h30 - 120 participantes (português) 
Domingo 
7:30 - 195 participantes 
9:00 - 219 participantes 
10:45 - 353 participantes 
12:30 - 191 participantes 
14:00 - 275 participantes (espanhol) 
17:30 - 263 participantes 

LIVRO DAS 

INTENÇÕES DA 

MISSA 2021 

 

O livro de intenções de missa de 2021 já 
está aberto. Para marcar Intenção de 
missa, por favor visitem o Parish Center 
durante a semana entre 8:00 e 16:00 e 
verifique a disponibilidade e faça a oferta 
apropriada (em dinheiro ou cheque). 
Valores para oferta: $15 para missas 
durante a semana e $20 para as missas 
de final de semana e dias santos. 

HOJE É O 

DOMINGO DA 

MISSÃO MUNDIAL  
Neste fim de semana celebramos o 
Domingo da Missão Mundial! O Papa 
Francisco convida toda a Igreja a apoiar 
dioceses missionárias na África, Ásia, Ilha 
do Pacífico e partes da América Latina e 
Europa; onde padres, líderes religiosos e 
leigos servem as comunidades mais 
vulneráveis do mundo.  Por favor, 
mantenham as missões do Papa em suas 
orações e agradecemos sua generosidade 
esta semana durante nossa segunda coleta.  

MISSA DE 

ENCONTRO DO 

SEXTA-FEIRA, 30 DE 
OUTUBRO 

19H ROSARIO  
19H30 MISSA  



 
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  
8h30 às 20h30 

 
24 Horas 

Sexta-feira, 8h30 
às Sábado, 8h30 

Por favor, junte-se a nós para apoiar toda a 
vida desde a concepção até a morte 
natural.  Rezaremos uma dezena do rosário 
dez minutos antes de todas as missas do fim 
de semana até 25 de outubro

.
 Para mais 

informações ou para participar do Ministério 
de Respeito a Vida, envie um e-mail para:  

respectlife@stpaulchurch.com 

  

Todos os envelopes de lembrança do Dia das 
Almas estão agora disponíveis no Narthex.  Por 
favor, pegue um envelope e escreva os nomes de 
seus entes queridos falecidos no envelope.  Por 
favor, coloque sua doação monetária dentro do seu 
envelope, e deposite o envelope na caixa trancada 
no Narthex.  Seu envelope será colocado no altar 
onde rezaremos por seus entes queridos em todas 
as missas durante o mês de novembro. 

TRUNK OR TREAT! 

SEXTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO - 18:00 - 19:30 

ESTACIONAMENTO DA SAINT PAUL 

Novena do 
Dia de 

TODAS AS 
ALMAS 

24 de outubro a 
1º de novembro 

DIA DE TODOS OS 
SANTOS 

UM DIA SAGRADO DE OBRIGAÇÃO 
 

As crianças são encorajadas a 
se vestir como seu santo 

favorito!  

 Sábado, 31 DE 
OUTUBRO (VIGÍLIA) 

17:30 e 19:30 (português) 

Domingo, NOV. 1 
7h30, 9h, 10h45, 12h30, 

14h30 (espanhol) e 17h30. 

Dia de todas as almas 

Segunda-feira, 2 de novembro 
  

7:30 Missa, 12:15 Missa, 19:00 Rosário  
19h30 Missa Especial em Memorial do Dia de Todos os Almas 

Quarta sexta-feira 

MISSA 
HISPANA 

23 DE OUTUBRO 
19h Rosário;  
19h30 Missa 

mailto:respectlife@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". 

DA SAINT PAUL  

O Grupo de Jovens da St. Paul está aberto a todos 
os adolescentes do ensino médio.  O grupo 
geralmente se reúne após a missa das 17h30 no 
Family Center (a menos que seja informado o 
contrário).  Nossos próximos eventos são: 
 

Sun., 18 de outubro: Testemunho Pessoal 
Domingo, 25 de outubro: NOITE DIVERTIDA! 

 

Laura Wendt 
Ministra da Juventude do Ensino Médio 

lwendt@stpaulchurch.com ou (813) 961-3023 

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. 

www.stpaulchurch.com  

Obrigado! 
Obrigado por comprar sua abóbora do Grupo de Jovens da 
Igreja Católica da Saint Paul! Esta abóbora começou a vida 
há cerca de 100 dias em uma fazenda na Reserva Indígena 
Navajo em Farmington, NM. Muito cuidado foi tomado no 
plantio, cultivo e colheita para garantir que você tenha 
adquirido uma abóbora de qualidade com uma longa vida 
útil. Ao contrário de muitos outros produtores de 
produtos, usamos mão-de-obra documentada. Quase 100% 
da nossa força de trabalho agrícola é nativa americana. 
Acreditamos que é muito importante usar o trabalho 

doméstico, pois a taxa de desemprego nesta região é 
superior a 40%. Este projeto e outros como ele criam cerca 
de 25  empregos em tempo integral e 550 empregos 
sazonais para os nativos americanos. Sua abóbora é um 
produto não transgênico. Após o amadurecimento, essas 
abóboras foram carregadas à mão em um caminhão e 
viajaram todo o caminho até nosso canteiro de abóboras 
para ajudar a arrecadar dinheiro para o nosso programa de 
jovens adolescentes. Essas abóboras ajudaram muita gente 
no caminho até você... trate-as bem! 

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 
 

Falta alguma coisa? 
Há um número de casais em nossa paróquia que 
vivem em casamentos irregulares ou casamentos que 
não foram abençoados na Igreja.  Lembre-se, não é 
suficiente para os católicos serem casado apenas no 
civil ou casados em uma igreja não católica.  Para a 
validade, os católicos devem se casar em uma 
cerimônia reconhecida pela Igreja.   Não espere, não 
espere.   Estamos aqui para ajudar! Se nenhum de 
vocês foi previamente divorciado, entre em contato 
com Maria Costa no escritório da paróquia pelo 
telefone (813) 961-3023 para iniciar o processo 
para ter seu casamento  convalido. É muito fácil e não 
vai tomar muito do seu tempo.  Se você ou seu 
cônjuge foram previamente divorciados, entre em 
contato com Maria ou com o padre ou diácono de sua 
escolha para iniciar o processo de "anulação" para 
que, esperançosamente, seu  casamento atual possa 
ser  convalido.  Deixe-nos ajudá-lo! 

JÁ ESTÁ ABERTO! 

 
Apoie o Grupo de Jovens da Saint Paul comprando 
abóboras até 31 de outubro! 

 

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 

Segunda a Sábado  - do meio-dia - 20:00 
Domingo - das 8:00 às 20:00 

 

FESTA TEEN no Caminho das Abóboras na sexta

-feira, 23 de outubro de 19h às 21h. DJ tocando 
ao vivo, barracas com lanches e decoração de 
abóboras no Caminho das abóboras! 

mailto:lwendt@stpaulchurch.com
mailto:esl@stpaulchurch.com

