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Caros amigos, 
Esta sexta-feira, 6 de agosto, é a Festa da 
Transfiguração. Embora não seja um Dia 
Santo da Obrigação, certamente poderia ser! 
Neste dia, lembramos como o Senhor levou 
Pedro, Tiago e João e subiu o monte Tabor 
onde oraram e Ele foi milagrosamente 
transfigurado diante deles, falando com 
Moisés e Elias. Este evento preparou a Ele e 
aos discípulos para sua jornada a Jerusalém 
onde Cristo sofreria e morreria e ressuscitaria 
no terceiro dia para nossa salvação. Além das 
nossas Missas diárias normais às 7h30 e 
12h15, teremos uma Missa Vespertina 
especial às 19h30, começando às 19h com o 
rosário e a novena em homenagem ao Santo 
Niño. 
 

Oremos:  
“Deus nosso Pai, na glória transfigurada 
de Cristo teu Filho, tu fortaleces a nossa 
fé, confirmando o testemunho dos teus 
profetas, e mostra-nos o esplendor dos 

teus amados filhos e filhas. Ao ouvirmos 
a voz do seu Filho, ajude-nos a nos 

tornarmos herdeiros da vida eterna com 
aquele que vive e reina com você e com 
o Espírito Santo, um só Deus, para todo 

o sempre. Amém. 
 
No final de junho, fiz uma rápida visita a 
Soná, em Veraguas, no Panamá. Fui com um 
paroquiano para discernir a vontade de Deus 
ao iniciarmos o próximo capítulo de nosso 
relacionamento como uma paróquia irmã 
com o povo da diocese de Santiago. A 
freguesia de Soná serve uma grande 
comunidade que se estende por uma vasta 
área. Embora haja uma igreja, existem cerca 
de 170 capelas que atendem às pessoas que 
vivem nas aldeias periféricas. A paróquia é 
servida por quatro padres. O bispo deseja 
criar uma nova paróquia em San Lorenzo 
para melhor servir as pessoas que vivem na 
zona sul da paróquia. 

 
Nesta viagem, visitamos Soná e também as 
comunidades de San Lorenzo, Agua Blanca, 
Farfan, Lagatero, Chorillito e Rio Grande. 
Em cada comunidade celebramos a Santa 
Missa e nos encontramos com os líderes da 
comunidade. Nós também visitamos Playa 
Blanca e Playa Arrimadero. Os homens 
trabalham principalmente nos campos com 
colheitas e vacas. Se forem abençoados, 
podem encontrar trabalho por US $ 10 por 
dia. As mulheres são donas de casa. Não há 
serviço de telefonia celular, e a maioria das 
residências dispõe de luz e água. Outros 
passam sem. As pessoas são fiéis, alegres, 
humildes e compassivas. Foi uma alegria 
passar esses dias com eles. 
 
O pastor, Pe. Narciso, é um amigo querido 
há 12 anos. É um sacerdote carismático que 
definitivamente tem coração de pastor e 
grande devoção ao Senhor. Sua energia e 
entusiasmo são contagiantes. O objetivo é 
caminhar juntos como paróquias irmãs. Eles 
têm muito a compartilhar conosco e nós 
temos muito a compartilhar com eles. Se 
Deus quiser, nossos esforços farão muito 
para crescer na fé e melhorar a qualidade de 
suas vidas. 
 
Se você estiver interessado em ajudar ou 
mesmo vir em missão, envie uma mensagem 
de e-mail para o seguinte endereço: 
panamamission@stpaulchurch.com! 
 
Na próxima semana contarei sobre minha 
jornada no Camino Primitivo! 
 
Que Deus nos abençoe enquanto crescemos 
corajosamente na fé,  
 
 
 

 
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! 

mailto:panamamission@stpaulchurch.com


Linha de Oração: Estudos científicos confirmaram o 

que sempre sabemos: a oração faz a diferença. Tem um 
pedido especial de oração ou gostaria de fazer parte da 

nossa corrente de oração? Ligue para o escritório da 
paróquia em (813) 961-3023.  

1° de Agosto de 2021 - 18º domingo do tempo comum 

 

“O pão da vida” 

Jesus disse-lhes:‘ Eu sou o pão da vida; 
quem vem a mim nunca terá fome, e quem crê 

em mim nunca terá sede. '” 
- João 6:35. 

 

Aposto que, se você pesquisasse um segmento da 
população sobre quais são seus desejos e necessidades nesta 
vida, muitos diriam telefones celulares, computadores ou 
outros dispositivos eletrônicos portáteis. Na verdade, basta 
pegar o telefone de um adolescente e ver sua reação. 
Outros diriam que querem uma carreira de sucesso com 
estabilidade financeira. Alguns podem ir mais fundo e dizer 
felicidade familiar ou paz no mundo. Mas imagino que não 
haveria muitos que diriam: "Um relacionamento mais 
profundo com Deus". 
 

É interessante que nos encontremos buscando satisfação 
por meio das coisas terrenas. As demandas de trabalho são 
grandes. Muitos começam o dia antes do nascer do sol e 
chegam em casa depois de escurecer, deixando pouco 
tempo para Deus ou a família. Não é isso que nosso Senhor 
quer de nós. Estamos colocando as coisas deste mundo à 
frente do que é realmente importante. Sucesso, fama, 
dinheiro e posses são bons em nossa vida diária, mas não 
nos aproximam do céu. 
 

No Evangelho de João neste fim de semana, lemos que 
Jesus se afastou das multidões e viajou para Cafarnaum. 
Mas as pessoas O rastreiam, literalmente famintas pelo que 
Ele oferece e pelo que Ele pode fazer por elas. Jesus diz a 
eles que eles estão famintos pelas coisas erradas. Ele diz: 
“não trabalhem pela comida que perece, mas pela comida 
que permanece para a vida eterna, que o Filho do Homem 
vos dará”. Claro, eles não juntaram que Ele era o Filho do 
Homem. Eles estavam pensando que, como Moisés que os 
alimentou no deserto, Jesus também poderia alimentá-los 
como fez com os pães e os peixes. Ele os lembrou de que 
era Deus quem os alimentava e que o próprio Jesus era, de 
fato, o pão eterno da vida que eles buscavam e que lhes 
traria a realização. 
 

As pessoas na leitura do Evangelho desta semana não 
ficaram felizes. Eles estavam procurando. Muitas pessoas 
hoje não são felizes, embora acreditem que têm tudo. Eles 
estão procurando. A felicidade verdadeira e duradoura vem 
de Deus ... paz, alegria, amor e misericórdia. Tudo isso se 
encontra na Eucaristia - Jesus que é o pão da vida. Se você 
não vai à igreja há algum tempo, este fim de semana é uma 
boa oportunidade para voltar para casa. 

 

Bispo Gregory Parkes 

Diretrizes para o Acolhimento da  

Santa Comunhão 
 

Diretrizes para o recebimento da Sagrada Comunhão: 
Como católicos, acreditamos que o Cristo está 
verdadeira, real e substancialmente presente na 
Eucaristia - Corpo e Sangue, Alma e Divindade. É o 
coração e o ápice da nossa Igreja porque é a presença 
real de Cristo (Jo 6). Serve como sinal da nossa unidade 
ou comunhão com Cristo e com a Sua Igreja. São Paulo 
nos adverte para sempre nos aproximarmos do altar com 
dignidade (1 Cor 11, 28-29). Os católicos ativos que já 
receberam sua primeira comunhão, estão em estado de 
graça e jejuaram por uma hora, são bem-vindos para 
participar da sagrada comunhão. Todos os outros são 
convidados a se apresentar para receber uma bênção 
com os braços cruzados sobre o peito. As diretrizes 
completas estão impressas na capa de nosso assessor 

de adoração.. 

BÊNÇÃO DE CARROS E MOTORISTAS 

APÓS TODAS AS MISSAS 
 

31 DE JULHO E 1 DE AGOSTO 

Já está aberto o livro da Missa 2022. Para agendar as 
intenções de missa, visite o Centro Paroquial de Saint 
Paul nos dias de semana entre 8h00 e 16h00 para 
verificar a disponibilidade e fazer a devida oferta (dinheiro 
ou cheque). Os valores das ofertas são: $20 para missas 
durante a semana e $25 para missas de fim de semana e 
dias santos. 

www.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 

  

É NECESSÁRIO LÍDERES DE 

MINISTÉRIO! 
O Ministério dos Fazedores do Rosário e o Min-
istério das Mãos Que Ajudam precisam de um 

líder para 2021-2022. Se você estiver inter-
essado em servir como líder de ministério para 
qualquer um dos grupos, entre em contato com 

Laurie Erickson, Coordenadora de Ministérios em 
lerickson@stpaulchurch.com ou ligue para 

(813) 961-3023.  

POR FAVOR, LEMBRE-SE DE NÓS!  
Todas as propriedades e fundos deixados para a paróquia devem especificar, para 

"Gregory L. Parkes, Bispo da Diocese de São Petersburgo, ou seus sucessores no cargo, 
uma Corporação Única, em benefício da Paróquia de São Paulo." Se precisar de ajuda para 

preencher este documento, um dos nossos paroquianos, que é advogado, ofereceu-se 
para ajudar gratuitamente. Por favor, contate Brian Smith no escritório paroquial para 

mais informações. Obrigado e lembre-se, Deus não se superará em generosidade! 

Esta sexta-feira é a primeira sexta-feira do mês, uma bela 
oportunidade de desenvolver seu relacionamento com Deus. Este é um 

bom momento para examinar sua consciência e participar do Sacramento da Reconciliação. Além de nossas Missas 
diárias normais de sexta-feira, oferecemos uma Missa especial de sexta-feira começando às 19h com um Rosário em 
comemoração do Santo Niño e do Sagrado Coração de Jesus. Também oferecemos Adoração Eucarística após a missa 
das 7h30 até a nossa missa de sábado das 8h30. Por favor, venha e traga um amigo! 

 

 

 Rito de Iniciação 
Cristã de Adultos 

 

· Se você não é batizado e agora deseja 
ingressar na Fé Católica ou 

 
· Se você foi batizado em outra denomi-
nação cristã, mas agora deseja se juntar 

à fé católica ou 
 

· Se você foi batizado como católico, mas 
nunca foi capaz de receber os sacramen-

tos da Sagrada Comunhão e Confirmação 
Venha e veja como é esta jornada en-

quanto você se prepara para receber os 
Sacramentos na Igreja Católica! Junte-se 

a nós para... 
 

Sessão de Orientação RCIA 

Terça-feira, 24 de agosto às 19h 

Igreja de São Paulo - Sala de Oração 

 
Contate a Maria Costa em 813-264-3305 
ou e-mail: mcosta@stpaulchurch.com 

 

Pré-escola Católica  

da Saint Paul 
 

AULAS PRÉ-ESCOLARES 
DISPONÍVEIS   

 

A pré-escola católica St. Paul tem algumas vagas 
disponíveis nas classes de 2, 3 e 4 anos 
(Programa Educacional Voluntário Pré-Escola) 
para o próximo ano letivo, que começa em 
agosto. Ligue para o escritório da pré-escola em 
(813) 264-3383 para obter mais informações ou 
para agendar um tour.  

 Ambiente  
seguro:  

o abuso infantil é uma realidade 
trágica que afeta não apenas a 

nossa Igreja, mas toda a comuni-
dade. Quando uma em cada 

quatro meninas e um em cada 
cinco meninos são abusados 

sexualmente antes dos 18 anos, 
é um problema que não pode ser 

ignorado. Devemos todos tra-
balhar juntos para fazer parte da 
solução. Para esse fim, nossa 
Igreja exige verificações de tri-
agem de histórico de nível II, 

bem como treinamento obrigató-
rio para todos aqueles que tra-
balham com crianças e adultos 

vulneráveis. Também 
oferecemos aulas todos os anos 
para pais e filhos, a fim de aca-
bar com o ciclo de abuso. Para 
obter mais informações, ligue 

para nosso Escritório de 
Formação de Fé em (813) 961-

3023.  

mailto:lerickson@stpaulchurch.com
mailto:mcosta@stpaulchurch.com


Orações das crianças:  
Como mencionei na semana passada, o lar é a primeira igreja 
(ecclesia domestica) e os pais são os primeiros professores. É 
importante orar com seus filhos todos os dias. Um bom hábito é 
orar juntos ao acordar de manhã, sempre que entrar no carro, 
sentar para comer e ir para a cama. No momento em que eles 
entram na primeira série, eles devem saber o sinal da cruz, a 

Oração do Senhor, a Ave Maria, o Glória e a oração do Anjo da 
Guarda (veja abaixo). No segundo grau, eles devem conhecer 
seu Ato de Contrição, os Dez Mandamentos e os Sete Sacra-

mentos. Os alunos da terceira série devem conhecer o Credo do 
Apóstolo e como rezar o Rosário, incluindo a Salve Rainha. Os 
alunos da quarta série devem saber tudo isso, além do Credo 

Niceno, as Bem-aventuranças e o Grinaldo da Divina Misericór-
dia. Espera-se que os alunos da quinta série saibam tudo isso e 
tenham uma compreensão da organização da Bíblia, das festas 
de nossa Igreja e da natureza e organização de nossa Igreja e 

das Via-Sacras! 
 

Os alunos do ensino médio devem saber tudo acima, orar ao 
Espírito Santo e poder participar plenamente de todas as 

orações da Missa. Durante esses anos, eles devem estar muito 
familiarizados com a Bíblia e desenvolver o hábito de lê-la todos 
os dias. Eles também devem compreender as virtudes teológi-
cas e virtudes cardeais, dons e frutos do Espírito Santo, o en-
sino social católico sobre justiça e paz. É um momento em que 
conversamos com eles sobre sua vocação ou chamado de De-

us, como viver nossa fé no mundo e como compartilhar a fé com 
os outros. Nosso objetivo não é simplesmente um conhecimento 
da rica fé de nossa Igreja, mas um relacionamento pessoal com 

o Senhor! Obrigado por tudo que você faz por seus filhos!  

"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". 

 
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. 

“Eu realmente quero pas-
sar um tempo com meus 
filhos. É pecado faltar à 
missa de domingo para 
levá-los à Disney? ” 

 
Em primeiro lugar, agradeço muito o fato de você 
amar seus filhos e querer passar um tempo de quali-
dade com eles. Também percebo que isso pode ser 
um desafio para as complexidades de nossa época, 
que muitas vezes estão além do nosso controle. 
Dito isso, é um pecado e, de fato, um pecado muito 
sério. Por quê? Em primeiro lugar, é uma violação 
do 3º mandamento e do preceito da Igreja santificar 
o sábado. Dado o número de igrejas católicas em 
nossa área e o fato de que há tantas missas ofere-
cidas ao longo do dia, é difícil conceber que você 
não pudesse ir. MassTimes.org é um site realmente 
útil para usar se você não tem certeza de onde fica 
a nossa igreja mais próxima quando a Santa Missa 
é celebrada. Além disso, é um pecado grave porque 
você não apenas não foi, mas também deixou de 
trazer seus filhos. Os pais têm a séria obrigação de 
compartilhar nossa fé com seus filhos. Ao escolher a 
Disney em vez de Deus, você ensinou a seus filhos 
uma lição muito perigosa. Disney é mais importante 
do que Deus. Deus é nossa primeira prioridade e 
lembre-se de que devemos sempre modelar nossa 
fé por meio de palavras e ações. Minha sugestão: 
da próxima vez que você for à Disney, vá à missa 
na Nossa Senhora Rainha do Universo. Tenho cer-
teza que será a melhor parte do seu dia! 

 
(Se você tiver uma pergunta para o “Cesto de 
Perguntas”, envie um e-mail para Fr. Bill em: 

frbill@stpaulchurch.com).    

Cansado de escrever cheques? Nossa freguesia oferece um Plano de 

Oferta Automática. Você pode optar por ter o dinheiro retirado automaticamente 

de sua conta poupança, corrente ou cartão de crédito em uma base mensal ou 
semestral. Este serviço é gratuito e pode ser interrompido a qualquer momento 

com apenas uma semana de antecedência. Chega de envelopes, cheques, não 
precisa se lembrar de trazer seu dinheiro! Para obter mais informações, entre em 

contato com Brian no escritório da paróquia em (813) 961-3023 ou 

bsmith@stpaulchurch.com  

REUNIÕES DE PAIS DE 

FORMAÇÃO DE FÉ 

 

Pais! As reuniões de pais de formação na fé serão 
realizadas durante os horários regulares das aulas de 

formação na fé, de 8 a 11 de agosto de 2021. 
 

Para mais informações, envie um e-mail para: 
ccayon@stpaulchurch.com 

 

mailto:esl@stpaulchurch.com
mailto:frbill@stpaulchurch.com
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