
St. Paul Catholic Church and Preschool 
12708 N. Dale Mabry Hwy.   Tampa, Florida 33618 

www.stpaulchurch.com   †   (813) 961 -3023 

 

XXIV DOMINGO DO TEMPO COMUM                      13-09-2020 

 
 
Meus queridos amigos, 
  
Louvado seja Deus!  Ele está aqui!  Hoje 
estamos celebrando nossa Feira Anual do 
Ministério.  Muitas pessoas podem 
questionar por que não cancelamos este 
ano.  A razão é simples.  Tudo o que 
fazemos aqui na St Paul para o Senhor e seu 
povo são serviços essenciais.  A Feira do 
Ministério é essencial!  
  
Oferecer o Santo Sacrifício da Missa ao 
Senhor para nossas necessidades e as 
necessidades do mundo com beleza, uma 
nobre simplicidade, e com corações cheios 
de paz e alegria não é algo opcional.  É 
essencial para nosso bem-estar espiritual e 
salvação eterna.  Estamos fazendo 
exatamente o que o Senhor nos ordenou a 
fazer na Última Ceia: "Faça isso em 
memória de Mim" (Lc 22:19) E precisamos 
de sua ajuda!  Junte-se a um Ministério 
Litúrgico! 
  
Compartilhar nossa fé com nossos filhos e 
jovens não é opcional.  É essencial para 
nossa missão.  Nossos filhos são o maior 
dom de Deus e temos a obrigação de 
cumprir nossa ordem divina: "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" (Mt 28:19-20).  Inscreva-se para 
fazer parte de qualquer um dos nossos 
muitos Ministérios de Formação da Fé e 
Ministérios familiares! 
  
Como cristãos, não temos a opção de NÃO 
cuidar dos pobres, doentes, idosos, 
marginalizados ou oprimidos em nosso 
meio.  É essencial para nossa salvação: “Em 
verdade eu vos declaro: todas as vezes que 
fizestes isso a um destes meus irmãos mais 
pequeninos, foi a mim mesmo que o 
fizestes" (Mt 25:40).  Todos deveriam se juntar 
a pelo menos um Ministério da Misericórdia! 

  
 

 
 
O fato é que cada um de nossos ministérios 
presta serviços essenciais.  Alguns 
ministérios conseguiram retomar com 
segurança “pessoalmente".  Este ano, eles 
precisam do seu apoio mais do que 
nunca!  Embora outros não tenham sido 
capazes de se encontrar "pessoalmente", eles 
continuam a se encontrar virtualmente e 
cumprir sua missão remotamente durante 
esses tempos desafiadores. 
  
Como você pode ajudar?  Deixe-me dar uma 
sugestão.  Muitos de nossos Ministros da 
Hospitalidade não conseguiram retomar o 
ministério ativo.  Voluntarie-se para nos 
ajudar para que todos que vêm a Saint Paul 
sintam-se bem-vindos e seguros e que 
possamos coletar as doações eficientemente, 
distribuir boletins e prestar serviços de 
emergência quando necessário.  
  
Há algo que não estamos fazendo?  Uma 
jovem mãe recentemente me procurou sobre 
querer formar um grupo de apoio para mães 
jovens.  Não seria ótimo? Talvez Deus esteja 
chamando você para começar um 
ministério!  Deixe-nos saber.  Adoraríamos 
ajudar. 
  
Venha à Feira do Ministério neste fim de 
semana!  Conheça novos amigos e descubra 
como Deus está abençoando nossa 
paróquia.  Se você não pode vir, confira 
nossos ministérios em nosso site 
www.stpaulchurch.com.  Eu sei que você 
e sua família serão abençoados!  
  
Que Deus te abençoe e te mantenha 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) 

 
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! 

http://www.stpaulchurch.com


Respondendo com fé ao COVID-19  
Esta é a presença da semana passada para que você possa 
escolher uma missa com maior espaçamento físico. 
 

Missas durante a semana: 31 de agosto a 5 de setembro 
7h30 Missa Diária média de 52 participantes 

12h15 Missa diária teve média de 99 participantes 
8h30 Missa de sábado teve 65 participantes 

 

Missas de Fim de Semana: 5 e 6 de setembro 
 

Sábado 
17:30 Vigília  168 participantes 
19:30 Vigília [português]   95 participantes 

Domingo 
 7:30 149 participantes 
 9:00 164 participantes 
10:45 229 participantes 
12:30  207 participantes 
14:00 [espanhol]  275 participantes 
17:30 225 participantes 

 

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 85 
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 
do Facebook StPaul Tampa Parish 
 

Para mais informações, por favor, visite nossa página no 
Facebook StPaulTampa Parish ou www.stpaulchurch.com 

NÚMEROS 
Financeiramente, enquanto os números de agosto ainda 
estão para ser levantados, parece que vamos acabar no 
preto, apesar da necessidade de substituir uma unidade de 
ar condicionado para o Centro Paroquial. De 5 a 6 de 
setembro, a oferta (excluindo a doação eletrônica) foi de 
US$ 22.878.  A coleta média de anos anteriores é de US$ 
27.224. Lembre-se, nossa meta de oferta de fim de semana 
é $25.000. 
  

É interessante comparar a oferta de diferentes 
missas.  NOTE que os números abaixo refletem a 
quantidade de dinheiro doado por pessoa NÃO o valor 
doado pela família.  Não reflete também as ofertas 
eletrônicas ou por e-mail.  Como você pode pensar, uma 
jovem família de cinco pessoas pode doar menos do que 
um jovem profissional solteiro e muitas famílias estão agora 
doando online ou enviando suas contribuições.  Dito isso: 
 

Vigília das 17:30 – $14.25 doação por pessoa 

Vigília das 19h30 - Doação de US$ 5,96 por pessoa 

7:30am - $26.22 doações por pessoa 

9:00am - $6.82 doações por pessoa 

10:45am - $10.36 doação por pessoa 

12:30pm - $10.71 doação por pessoa 

14:00 - Doação de $3.36 por pessoa 

17:30 - $8.44 por pessoa 
 

Talvez este seja um bom momento para refletir sobre sua 
oferta.  Isso realmente reflete sua gratidão por todas as 
bênçãos que recebeu? 
 

Finalmente, ainda faltam cerca de US$ 31.000 em 
compromissos para o Apelo Pastoral Anual. Lembre-se, o 
que não é pago em promessas de doação deve ser pago da 
nossa oferta. Obrigado por suas doações de sacrifício para 
nossa família paroquial! 

NOSSA SENHORA DE 

PEÑAFRANCIA 
 

SABADO, 19 DE SETEMBRO 

11:00H 

NOSSA SENHORA DA 
BOA SAÚDE 

NOVENA E MISSA 
 

SEXTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO 
NOVENA 19H, MISSA 19:30H 

www.facebook.com/stpaultpa 

NOVENA EM HOMENAGEM AO  

PADRE PIO 

14 DE SETEMBRO - 22 DE SETEMBRO  
13h00 

 

A novena em homenagem ao 
Padre Pio será realizada 1PM 

todos os dias na igreja durante os 
dias úteis e diante da imagem de 
Padre Pio, no campus, nos finais 

de semana (19 e 20 de setembro). 

http://www.stpaulchurch.com
http://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  
8h30 às 20h30 

 
24 Horas 

Sexta-feira, 8h30 
às Sábado, 8h30 

GRUPO DE JOVENS DA SAINT PAUL  
CALENDÁRIO DE EVENTOS 

 
O Grupo de Jovens de St. Paul está aberto a todos os adolescentes do ensino médio. O 
grupo geralmente se reúne no Pavilhão da Saint Paul imediatamente após a missa das 17h30 
de domingo, a menos que seja dito o contrário.  
  
13 de setembro: Encruzilhada do Mundo 
Encruzilhada do Mundo é uma atividade de simulação onde os participantes caminham no 
lugar de jovens em diferentes partes do mundo.  Este evento será liderado por Mike Buckler, 
Diretor Regional juvenil diocesano.  Os participantes terão uma melhor compreensão das 
realidades limitantes com as quais muitas pessoas convivem a cada dia. 
  
20 de setembro: Projeto de Serviço e Confissões 
  
27 de setembro: One Heart + Reunião de Pais 
Uma noite lifeteen com o objetivo de ajudar os adolescentes a entenderem os perigos e 
qualidades desumanas da eutanásia, a pena de morte, o aborto e outras ações que param o 
coração humano. 
  
4 de outubro: XLT 
"eXaLT" (também conhecida como XLT) é uma noite especial para adolescentes 
experimentarem adoração eucarística. O evento começa com um palestrante convidado 
compartilhando suas experiências de fé em relação à Eucaristia.  Depois, a noite continua 
com a Adoração Eucarística, que é acompanhada de louvor e adoração à música. Como 
católicos, acreditamos que a Eucaristia é a fonte e o cume de nossa fé e por isso essas noites 
são uma oportunidade para os adolescentes experimentarem a glória de Deus através da 
Eucaristia. 
  

Para mais informações, entre em contato com Laura Wendt, Ministra da Juventude 
do Ensino Médio, no lwendt@stpaulchurch.com ou pelo telefone (813) 961-3023  

PRÉ-ESCOLA CATÓLICA DA SAINT PAUL 

Ainda estamos aceitando crianças para o ano letivo de 
2020 – 2021. Por favor, entre em contato com o  

escritório da pré-escola em (813) 264-3383  
para mais informações. 

Cesta de Perguntas: "O que achou do novo filme "Fátima" 
dirigido por Marco Pontecorvo?"  
 

Antes de mais nada, estou muito feliz que este filme tenha sido lançado neste momento 
porque, mais do que nunca, precisamos estar atentos à mensagem de Fátima: da 
misericórdia de Deus e da necessidade de conversão de corações.  Queria que fosse menos 
caro de ver, mas valeu a pena!  Então... Como todo filme, provavelmente diz mais sobre o 
diretor do que os eventos reais.  Eu gostaria que o filme mostrasse mais sobre as três 
aparições de São Miguel e a importância da Santa Comunhão, a aparição de São José e 
Jesus, e mais sobre as revelações privadas da Serva de Deus Irmã Lúcia.  O milagre do sol 
também não foi representado tão bem quanto eu esperava.  Também fiquei confuso e 
irritado com a fictícia "inquisição" do Professor Nichols.   Dito isso, aprecio a forma 
complexa como os personagens se apresentaram e se desenvolveram ao longo do 
filme.  Embora seja fácil demonizar ou dispensar os outros, é importante perceber as 
pressões e encargos que moldam a resposta das pessoas aos acontecimentos em suas 
vidas.  No total, valeu a pena os 20 dólares.  Eu só queria que os teatros locais estivessem 
abertos para que pudéssemos ir todos juntos para vê-lo!  
 

(Se você tiver uma pergunta para a Cesta de Pedidos, entre em contato com 
frbill@stpaulchurch.com). 

mailto:lwendt@stpaulchurch.com
mailto: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". 

Missa dos Anjos 
 

A missa diocesana anual dos Anjos para crianças 
(nascidas ou não nascidas) que foram se encontrar 
com o Senhor será celebrada pelo Padre Lipscomb 
no sábado, 3 de outubro de 2020, às 11:00h. 
Nossa localização este ano será a Paróquia de Saint 
Timothy, 17512 Lakeshore Rd, Lutz. Por favor, use 
uma máscara facial. Para obter mais informações ou 
ter o nome de uma criança adicionado ao programa, 
entre em contato com Diane pelo telefone 727-344-
1611 ext. 5308;  dcs@dosp.org 

O SACRAMENTO DO 
BATISMO 

 

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

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

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. 

Lembrete Amigável 
Se queremos que nossos filhos desenvolvam uma 
relação pessoal ao longo da vida com o Senhor, é 
extremamente importante que a fé seja vivida em 
casa.  Isso significa rezar com nossos filhos antes 
das refeições e antes de ir para a cama.  Significa 
compartilhar sua fé com eles e modelar o que 
significa ser um bom cristão.  Também significa ir à 
missa todos os domingos como uma família.  Alguns 
pais pensam erroneamente que enviar seus filhos 
para educação religiosa ou escola católica é um 
substituto para uma casa cristã ou frequência 
semanal de missa.  Não.  É um suplemento 
importante, mas nenhuma escola ou programa pode 
substituir o que vocês fazem como pais ou o valor 
de participar da missa dominical todos os finais de 
semana como uma família. 

www.stpaulchurch.com 

MISSA EM HOMENAGEM 
AO PADRE PIO 

 
QUARTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO ÀS 

19H30 
SANTUÁRIO PADRE PIO 

(LOCAL EM CASO DE CHUVA: IGREJA) 

Oração pela Proteção contra Furacões: 
Nosso Pai no Céu, através da intercessão de Nossa 
Senhora do Socorro Imediato, nos poupe durante 
esta temporada de Furacões de todos os 
danos.  Proteja a nós e às nossas casas de todos os 
desastres da natureza.   Nossa Senhora do Socorro 
Pronta, apresse-se para nos ajudar.  Pedimos isso 
através de Cristo, nosso Senhor.  Amém. 

Esta Semana Em Oração  
Esta semana celebra duas festas relacionadas - a Exultação 
da Cruz e Nossa Senhora das Dores.  Na segunda-feira 
celebramos a Festa da Exultação da Cruz, que se origina no 
início do século IV.  Constantino havia emitido seu Edital 
de Tolerância - permitindo que os cidadãos de Roma 
escolhessem sua própria religião.  Sua mãe, Santa Helena, 
então foi a Jerusalém visitar os lugares sagrados associados 
a Cristo.  Através da graça de Deus e muita engenhosidade, 
ela descobriu a Madeira Sagrada da Cruz e construiu a 
igreja do Santo Sepulcro sobre o local da crucificação, 
enterro e ressurreição de Cristo.  Na terça-feira, 
recordamos Nossa Senhora das Dores (Lc 2:35; Jn 19:26-
27) e lembre-se de que seguir Cristo também significa 
transversalmente a via dolorosa. 

mailto:dcs@dosp.org

