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XXVI DOMINGO DO TEMPO COMUM                      27-09-2020 

 
 
Meus queridos amigos, 
 

O Evangelho de hoje é a parábola do homem 
que teve dois filhos.  O primeiro disse que 
não trabalharia no vinhedo, mas depois 
mudou de ideia e foi.  O segundo filho disse 
que o faria, mas não o fez.  Qual deles fez a 
vontade do pai?  O fato é que muitas vezes 
somos como o segundo filho.  Dizemos que 
faremos a vontade de Deus, nosso Pai, mas 
optamos por não o fazer. 
 

Qual é a vontade do Pai?  Em primeiro lugar, 
somos chamados a amá-Lo e servi-lo - para 
ter uma relação pessoal com o Senhor.  Como 
nos aproximamos de Deus?  Assim como 
fazemos com qualquer outra 
pessoa.  Aproveitem um tempo de qualidade 
juntos e conversem, falem, falem!  O mesmo 
acontece com o Senhor.  Para se aproximar de 
Jesus, passe um tempo de qualidade com Ele 
e ore, reze, reze!  Participar da Santa Missa 
pelo menos uma vez por semana, se não com 
mais frequência; orar todos os dias; ler a 
Bíblia todos os dias; examinar sua consciência 
todas as noites; e ir para a confissão pelo 
menos uma vez por mês. 
 

Estou espantado com aqueles que dizem 
acreditar em Deus ou que amam a Deus e 
ainda não conseguem tempo para orar, ler a 
Bíblia, vir à missa ou ir à confissão.  Alguns 
usaram a pandemia como desculpa para não 
dar o seu melhor a Deus.  Eles tentam 
justificar sua escolha dizendo que não é 
necessário porque o Bispo Parkes emitiu uma 
dispensa da obrigação de participar da 
missa.  Para ser claro, os únicos que são 
dispensados da obrigação de assistir à missa 
são: 
  
· Todos os doentes e aqueles que estão 

cuidando deles. 
· Aqueles que por idade ou enfermidade estão 

em maior risco de contrair doenças. 
· Aqueles que foram expostos ao coronavírus 

por causa de viagens ou outras 
circunstâncias. 

  
 

 
 

Se você se qualificar para uma dispensa em 
uma ou mais dessas categorias, eu encorajo 
você a vir ao nosso serviço de "drive thru" às 
quintas-feiras às 14:00.  Ninguém deve ser 
privado dos Sacramentos da Igreja! 
 

Claro, não basta amar a Deus.  Também 
somos chamados a amar nosso 
vizinho.  Esses tempos desafiadores fornecem 
ampla oportunidade para compartilharmos o 
amor e a misericórdia de Deus ao 
próximo.  Pode ser tão fácil quanto usar uma 
máscara quando estiver em locais públicos ou 
oferecer assistência a um vizinho vulnerável 
que precisa de ajuda.  Amor pelo 
próximo é exemplificado por voluntariado 
em nossos programas de Formação da Fé ou 
Ministério da Juventude ou servindo como 
Ministro da Hospitalidade durante a missa de 
domingo.  O amor ao próximo também inclui 
a advocacia e o apoio aos pobres e 
marginalizados, bem como o apoio financeiro 
à nossa família paroquial e à Sociedade São 
Vicente de Paulo. 
 

Deus, nosso Pai está nos chamando para 
trabalhar no vinhedo.  Qual é a sua resposta? 
 

Em outra nota, damos as boas-vindas a 
Stephen Eschenfelder como nosso novo 
Ministro da Juventude do Ensino Médio.  Ele 
tem muitos planos emocionantes para nossos 
alunos do ensino médio e aqueles jovens que 
se preparam para o Sacramento da 
Confirmação.  Por favor, recebam-no e 
mantenham-no em suas orações! 
  
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! 



NOVENA   

EM HOMENAGEM A SÃO 
FRANCISCO DE ASSIS 

 

25 DE SETEMBRO -  
3 DE OUTUBRO 

19H30 
 

SANTUÁRIO SANTO NIÑO 

REUNIÕES DA 
PARÓQUIA PASTORAL 

 

As Reuniões paroquiais de Perguntas 
e Respostas (Formato de responder 
perguntas, ouvir opiniões e ideias), 
organizadas pelo Padre Bill Swengros, 
serão realizadas na quinta-feira, 8 de 
outubro, às 13h e às 19h, no Parish 
Center.  Todos são bem-vindos para 
participar deste evento.  Para aqueles 
que não podem comparecer às 
reuniões pessoalmente, os eventos 
serão transmitidos na página da 
Paróquia de StPaul Tampa no 
Facebook. 

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 99 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 
188 a mais do que na semana anterior ou 52% em relação aos números 
antes da pandemia. As inscrições para os programas de nossa Pré-escola e 
a Formação de Fé continua em torno de 50% em relação a antes da 
pandemia. Financeiramente, tanto as doações on-line como as entregues 
no ofertório teve um aumento significativo. As doações eletrônicas está 
em torno de $65,000 mensal. E os ofertórios do último fim de semana foi 
de $19,160. Nosso objetivo é de $25,000 por fim de semana. Muito 
obrigado pela sua generosidade. 
 

Queremos agradecer a todos que doaram para o Apelo Pastoral Anual 
(APA). Nós ainda precisamos de $25,000 em novas doações. Lembre-se, 
essas doações ajudam a educação nos seminários, casas para pobres e 
idosos, centros de gravidez etc. Você não gostaria de considerar e fazer 
uma doação (www.stpaulchurch.com)? Obrigado!  
 

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

Que Deus te abençoe e oremos uns pelos outros! 

Missas durante a semana  
9/14 a 9/19 

Missas de Fim de Semana  
9/19 a 9/20 

7:30 missa diária média de 57 
participantes 
 
12:15 missa diária média de 
117 participantes 
 
Sábado 8:30 - 67 participantes 

Sábado  
17h30 - 214 participantes 
19h30 - 93 participantes (português) 
Domingo 
7:30 - 167 participantes 
9:00 - 310 participantes 
10:45 - 282 participantes 
12:30 - 267 participantes 
14:00 - 252 participantes (espanhol) 
17h30 - 261 participantes 

Primeira  

Sexta-Feira  

Missa em Honra 

ao Menino Jesus 
 

 

Sexta-feira, 2 de outubro 

19h00 Novena ▪ 19h30 Missa 

BÊNÇÃO 
DOS 

ANIMAIS DE 
ESTIMAÇÃO 

 

Sábado, 3 de outubro @ 9h00 
 

Santo Niño Santuário/Caminho da Paz 

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.  
    
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  

NOVENA EM HOMENAGEM A NOSSA 

SENHORA APARECIDA 

1 DE OUTUBRO - 9 DE OUTUBRO 

 

A MISSA DO 

FESTIVAL SERÁ 

REALIZADA NO 

SÁBADO  

10 DE 
OUTUBRO 

ÀS 19H30 

A PROGRAMAÇÃO É: 
QUINTA-FEIRA, 1 DE OUTUBRO @ 7:30 PM 

 

SEXTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO @ 19:00 
 

SÁBADO, 3 DE OUTUBRO @ 19:00 
 

DOMINGO, 4 DE OUTUBRO @ 19:00 
 

SEGUNDA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO @ 7:30 PM 
 

TERÇA-FEIRA, 6 DE OUTUBRO @ 7:30 PM 
 

QUARTA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO @ 7:30 PM 
 

QUINTA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO @ 7:30 PM 
 

SEXTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO @ 19:00PM  

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 os idiomas são bem-vindos!  Serão 
fornecidos lanches.  Traga um lápis ou caneta!  Para obter mais 
informações sobre a classe ESL, envie um e-mail para: 
esl@stpaulchurch.com 

 

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

727-344-1611 ext. 5308  
dcs@dosp.org 

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 

BEM-VINDO, STEPHEN! 
 

Por favor, junte-se a nós para receber o 
Sr. Stephen Eschenfelder, nosso novo 

Ministro da Juventude do Ensino 
Médio!  Stephen se formou em maio de 

2020 no St. John Vianney College 
Seminary em Miami, Flórida, com 

Bacharelado em Filosofia. 
seschenfelder@stpaulchurch.com 

 
 

FESTIVAL DE OUTONO 
 

SEXTA, 9 DE OUTUBRO  
17H ÀS 20H 

 

JUNT-SE A NÓS PARA UMA NOITE DE 
DIVERSÃO, AMIZADE COM A FAMÍLIA E 
AMIGOS O FESTIVAL SERA REALIZADO 

PROXIMO AO CAMINHO DAS ABOBORAS DO 
GRUPO DE JOVENS NA SAINT PAUL (AO LADO 

DO FAMILY CENTER).  O EVENTO SERA 
OFERECIDO POR NOSSO MINISTERIO DE 

JOVENS E PELA PRE-ESCOLA DA SAINT PAUL. 

 

Oração para os Afetados 
pelos Furacões 

Senhor Deus, cuide daqueles que perderam tanto 
durante essas tempestades passadas, especialmente os 
pobres, os idosos e os enfermos.  Durante este difícil 
momento de recuperação, que eles sintam nosso amor e 
apoio enquanto reconstroem suas vidas.  Isso pedimos 
através de Cristo nosso Senhor.  Amém. 

PUMPKIN 
PATCH! 

 

Ajude o Grupo de Jovens da Saint Paul 
Caminho das abóboras da Saint Paul 

 

3 a 31 de outubro de 2020 
Segunda a Sábado - 12h às 20h 

Domingo - 8h às 20h 
 

Para mais informações, por favor contate 
lwendt@stpaulchurch.com 

MISSA PARA 
AQUELES QUE  

 

PERDERAM UM ANIMAL DE 
ESTIMAÇÃO 

 

SEXTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO 
19H30 

mailto:dcs@dosp.org
mailto:seschenfelder@stpaulchurch.com

