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 Epifania do Senhor                                                    Domingo, 6 de janeiro de 2019 

Meus queridos amigos, 
 
Hoje celebramos a grande Epifania ou manifestação de Cristo ao mundo. Desde a 
antiguidade, esta festa comemora três eventos ... a visita dos Magos à Sagrada Família, o 
Batismo de Jesus e as Bodas de Caná. Nosso foco neste final de semana é a visita dos Magos. 
Mateus 2: 1-12 nos diz pouco sobre eles e muitas tradições dignas e piedosas se 
desenvolveram ao longo dos anos. 
 
Durante a missa do dia de Natal, sugeri que talvez seja útil nos considerarmos os Magos de 
hoje. Os magos eram conhecidos por sua sabedoria. Os magos eram estudantes da natureza e 
tinham uma natureza questionadora. Eles eram buscadores da verdade. Quando eles notaram 
o alinhamento incomum dos planetas e constelações, eles tiveram a coragem de embarcar em 
uma longa e perigosa jornada em busca da Verdade. Possamos fazer o mesmo! 
 
Para muitos de nossos jovens (e não tão jovens), há uma incompatibilidade fundamental 
entre fé e razão. É irracional acreditar em Deus. Que tolice! Fé e razão não são incompatíveis. 
Na verdade, eles são complementares, um se constrói sobre o outro. São João Paulo II 
escreveu em sua encíclica épica Fides et ratio: “Fé e razão são como duas alas nas quais o 
espírito humano se eleva à contemplação da verdade; e Deus colocou no coração humano o 
desejo de conhecer a verdade - em uma palavra, conhecer a si mesmo - para que, conhecendo 
e amando a Deus, homens e mulheres também cheguem à plenitude da verdade sobre si 
mesmos ”. Quanto mais crescermos na verdade, mais crescemos em Deus, porque Deus é a 
fonte de toda a verdade! 
 
Santo Agostinho (354-430) tinha um grande amor pela razão e pelas ciências e assumiu a 
tarefa de ir aos cristãos ignorantes que não procuravam ativamente e abraçavam a verdade. 
Ao refletir sobre o livro de Gênesis, ele escreveu: “Agora, é uma coisa vergonhosa e perigosa 
para um infiel ouvir um cristão, presumivelmente dando o significado da Sagrada Escritura, 
falando coisas sem sentido sobre esses tópicos; e devemos tomar todas as medidas para evitar 
uma situação embaraçosa, na qual as pessoas mostram uma vasta ignorância em um cristão e 
riem disso. ”Sua premissa básica é que“ quando há um conflito entre uma verdade 
comprovada sobre a natureza e uma determinada leitura da Escritura, uma leitura alternativa 
da Escritura deve ser procurada ”. Não há contradição entre fé e ciência. De fato, a fé é 
necessária para iluminar a verdade e o significado. 
 
A cada semana no boletim, eu tenho apresentado uma série sobre grandes cientistas católicos 
intitulada “Fé e Razão”. O objetivo é encorajar todos nós a usar nossas mentes e nossos 
corações para buscar o Senhor como fizeram os Magos de antigamente. Para que possamos 
reconhecê-lo ... nas estrelas do céu, nas menores subpartículas de matéria e energia, no sorriso 
de um ente querido, nos olhos de um sem-teto, no grito dos doentes e desolados e na pessoa 
de um bebê nascido de uma jovem família em Belém. Possamos voar com as duas asas ... fé e 
razão ... para adorá-lo! 
 
Deus te abençoe enquanto crescemos corajosamente em Cristo! 

 
 
 

Pe. Bill Swengros 

 
MISSAS DO FIM DE 

SEMANA 
 

Missas de Sábado 
8h30  missa 

(Oração da manhã e Benedição 
8:10 am) 

 
Missas da Vigília do Sábado: 

17:30 
Missa em Português: 19:30 

 
Missas dominicais 

7:30, 9:00, 10:45, 
12:30, 17:30 

 
Misa en Español: 2:00 pm 

 
MISSAS DURANTE A 

SEMANA 
 

Segunda a sexta 
7:30 e 12:15 

 
Primeira Sexta-feira às 19:30 
Terceira Sexta-feira às 19:30 
*Quarta Sexta-feira às 19h30 

* (en Español) 

 
Reconciliação (Confissão) 

Segunda a Sexta 11:30 - Meio-dia 
Sábados 10:00 e 16:00 ou a 

pedido 
 

Adoração Eucarística 
De segunda a quinta 

8:00 às 20:30 
Sexta-feira 8:00 a 

Sábado 8h30 Missa 
 

 Oração matinal 
Segunda a sexta-feira às 7:10 

Sábado 8:10 
  

Unção dos Enfermos 
Todo segundo sábado 

do mês às 8h30 
 

Horário de Atendimento da 
Igreja: 

 
Segunda a sexta-feira das 8:00 às 

16:00 
 

www.StPaulChurch.com 
 

parishcommunications@stpaulchurch.com 



Novena a Santo Niño 
11 a 18 de janeiro: Novena a Santo Nino - 19:00 Terço; 
19:30 missa em homenagem ao Santo Niño; seguida de 
recepção no Family Center. 
19 de janeiro: Vigília do Santo Niño - Novena às 19 horas; 
Missa (em inglês) às 19h30 na igreja; Missa (em português) 
às 19h30 no Family Center; Procissão do Rosário ao longo 
do Caminho da Paz depois das Missas. 
20 de janeiro: Missa do Dia da Festa do Santo Niño às 
16h30, seguida de Sinulog (festival realizado nas Filipinas) e 
recepção no Family Center. 

 
Você está convidado! 

Agregação do Santíssimo Sacramento 
Como leigo comprometido com a Eucaristia, você crescerá 
espiritualmente participando das sessões mensais de 
formação para discernir a colocação da Eucaristia no centro 
de sua vida católica. Em consonância com a Visão da 
Diocese de Saint Petersburg, “Vivendo Corajosamente o 
Evangelho”, orientaremos a sua evangelização como 
discípulos e apóstolos da Eucaristia. Reuniões de formação 
ocorrerão uma vez por mês durante doze meses. O 
encontro introdutório "Venha e Veja" será na quinta-feira, 
17 de janeiro de 2019, às 13:00, no St. Paul Family 
Center. Para mais informações ou para assinar este convite 
de mudança de vida, entre em contato com Laura Worhacz 
em Laurajmj33@gmail.com. 

 

Missa de Ação de Graças no Jubileu do Matrimônio 
A Missa de Ação de Graças do Jubileu de Matrimônio, com 
o Bispo Gregory Parkes, será realizada na Catedral de São 
Judas Apóstolo, no domingo, 10 de fevereiro de 2019, às 
15:00 h. Este evento homenageia casais em toda a diocese 
que celebrarão 25, 50 ou mais anos de casamento durante o 
ano de 2019. Por favor responda ao escritório da paróquia 
em 813-961-3023 até quinta-feira, 24 de janeiro de 2019. 

 

Bênção do Lar da Epifania: Deus todo-poderoso, 
abençoe este lar e que sob este abrigo haja saúde, castidade, 
autodisciplina, humildade, bondade, brandura, obediência a 
seus mandamentos e ações de graças a Deus Pai, Filho e 
Espírito Santo. Que sua bênção permaneça sempre neste lar 
e naqueles que moram aqui; por Cristo nosso Senhor. 
Amém. 

 

Ajuda necessária! Nossa paróquia é abençoada por 
servir quatro lares de idosos maravilhosos e um quinto 
acaba de ser aberto! Visitamos os residentes toda semana e 
uma vez por mês celebramos a missa. Precisamos de mais 
voluntários para compartilhar o amor e a alegria de Deus 
com os idosos. Não leva muito tempo ... apenas um pouco 
de treinamento e uma verificação de antecedentes ... e 
muito amor em seu coração! Também estamos precisando 
de voluntários para visitar nossos paroquianos para levar-
lhes o Santíssimo Sacramento. Se você estiver interessado 
em qualquer dos ministérios, entre em contato com o 
Diácono Frank Henriquez em fhenriquez@stpaulchurch.com. 

O Conselho das Mulheres Católicas 
O Conselho das Mulheres Católicas da St. Paul gostaria de 
agradecer a todos que confeccionaram os biscoitos, 
embaladores, compradores e funcionários voluntários do 
"cookie" de Natal que ajudaram a tornar esta venda de 
biscoitos de Natal um grande sucesso! Todos os 
rendimentos da venda do biscoito de Natal serão doados à 
sociedade de St. Vincent De Paul. 
 
Por favor, junte-se a nós para a próxima Assembléia Geral 
do Conselho de Mulheres Católicas a ser realizada na quinta
-feira, 10 de janeiro às 19:00 no Family Center. Este será 
um encontro “pot luck”, cada um trará um prato para ser 
servido. 
 

Famílias Jovens da Fé!  Venha e confira nosso berçário 
paroquial para crianças de um a três anos. Enquanto os pais 
assistem às Missas das 17:30 aos sábados ou às 9:00 ou 
10:45 aos domingos, a equipe do Berçário St. Paul oferece 
cuidados excepcionais para seus pequeninos. Não há 
necessidade de se inscrever! Basta nos visitar no final do 
corredor norte no prédio da igreja. Para mais informações, 
contate Maria Mendez em 813-961-3023. 
 

Não está bem? Se você, um membro de sua família ou 
um amigo estiver doente e não puder comparecer à missa 
semanal, informe-nos ligando para Barbara no escritório da 
paróquia. Nenhum católico deve ser privado da 
oportunidade de recepção freqüente da Comunhão. Além 
disso, se você tiver uma cirurgia futura, receba o 
Sacramento da Unção dos Enfermos antes da admissão. 
Devido às leis do HIPPA, é imperativo que você informe 
ao hospital que você gostaria de uma visita de um padre 
católico e não deixe de ligar para o escritório da paróquia. 
Obrigado e saiba que você está em nossas orações! 
 

Ministérios Litúrgicos 
A Paróquia de St Paul é um ótimo lugar porque muitas 
pessoas participam ativamente dela! OBRIGADO por 
compartilhar seus excepcionais dons de tempo e talento! 
Nossos voluntários são inestimáveis! Ore e entre em 
contato conosco se puder ajudar das seguintes maneiras: 
Servidores do Altar, Artes e Meio Ambiente, Ministros 
Eucarísticos da Santa Comunhão, Planejamento Funeral, 
Hospitalidade, Leitores e Sacristãos.  Por favor, entre em 
contato com Elizabeth Hays, Liturgista, no número 813-
961-3023; EHays@StPaulChurch.com 
 

Cristo nos cura!! No segundo sábado de cada mês, 
durante a missa das 8:30 da manhã, ofereceremos o 
Sacramento da Unção dos Enfermos. Este belo sacramento 
é para todos aqueles de idade avançada, bem como aqueles 
que sofrem de uma grave doença. É recomendado para 
todos aqueles que estão programados para serem internados 
em um hospital para cirurgia no final do mês da unção. Este 
Sacramento pode ser recebido quantas vezes forem 
necessárias. Venha e experimente o toque de cura do 
Médico Divino! 



 

 

 

 

 

 

 

 
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 

CANTO DO SACRAMENTO 
 

· Os preparativos para a recepção dos sacramentos do Baptismo, 
Reconciliação, Primeira Comunhão e Confirmação, são coordena-
dos pelo Escritório de Formação da Fé. Para informações detalha-
das, ligue para 813-961-3023. 
 
· Para se preparar para receber o sacramento do Santo Matrimônio, 
entre em contato com Maria Costa pelo telefone 813-961-3023. 
 
· Para informações sobre o nosso programa vocacional e formação 
para receber o sacramento da ordem, por favor, entre em contato 
com a Irmã Theresa Betz pelo telefone 813-961-3023. 
 
· Para a Unção dos Enfermos, entre em contato com Barbara Gray 
pelo telefone 813-961-3023. 

TRANQUILIDADE FINANCEIRA 
WORKSHOP DA UNIVERSIDADE 

 
E se você estivesse seguindo um plano para o seu dinheiro que você sabe que 
funcionou? Com a Dave Ramsey’s Financial Peace University, você pode 
assumir o controle do seu dinheiro, sair da dívida e criar um plano para o seu 
futuro. 

A partir de 24 de janeiro de 2019 
Sessões quinta-feira às 19:00 

Parish Center - Sala “H” 
 
Para se inscrever, ligue para Maria Costa pelo telefone 813-961-3023 ext. 3305 
ou acesse o link: https://fpu.com/1077793 

As aulas de formação 
de fé serão retomadas 
durante a semana de 6 
a 9 de janeiro de 2019. 

9a Conferência Anual dos Homens de Tampa Bay 
 

 “Corajosamente vivendo o Evangelho” 
 

Apresentando Jesse Romero, Gus Lloyd, Justin Fatica e bispo Gregory Parkes 
 

Sábado, 2 de março de 2019 
Higgins Hall 

Igreja Católica St. Lawrence, Tampa 
 

Os ingressos custam US $ 40 por pessoa • O combo de ingressos Pai / Fi-
lho são dois por US $ 40 

 
* Ingressos incluem almoço e estacionamento gratuito 

 

MARQUE SEUS  
CALENDÁRIOS! 

 

2019-20 St. Paul 
Preschool Open House 

 

Terça-feira, 29 de janeiro, 
9-11h 

 

Quarta-feira, 30 de 
janeiro, das 9h às 11h, 

17h 



Bem-vindo! 
Gostaríamos de dar uma calorosa saudação aos que se mudaram recentemente para nossa paróquia e para 

aqueles que nos visitam pela primeira vez.  Esperamos que você se sinta em casa!  

O Grupo de Oração de Nossa Senhora da 
Rosa Mística (língua portuguesa) se 

reúne todas as sextas-feiras na Igreja.  
A pessoa de contato é a Nilda Moraes 813-

857-1995 para maiores informações. 

 


