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

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

  Quarto domingo do tempo comum                                      Domingo, 3 de fevereiro de 2019 

Meus queridos amigos, 
 

Amanhã, saio com um grupo de 15 fiéis paroquianos para uma semana missionária com os 
maravilhosos Missionários dos Pobres em Kingston, Jamaica. Lá, serviremos ao lado dos irmãos e das 
irmãs, cuidando dos pobres, dos idosos, dos órfãos, dos portadores de deficiências físicas e / ou 
mentais, dos que têm gravidezes difíceis ou inesperadas e dos que vivem com aids. Vamos morar na 
casa de hóspedes de um mosteiro e seguir uma programação monástica enquanto rezamos e vivemos 
ao lado dos irmãos, chuveiros frios e tudo! Como eles, vamos viver da caridade dos outros, comendo 
apenas o que é doado. Todos os dias, após a missa e a oração, iremos a diferentes centros para cuidar 
dos moradores. Para mim, é uma alegria e um desafio ajudar as pessoas a comer, escovar os dentes, 
cortar o cabelo, compartilhar as Boas Novas e, de outra forma, ser Cristo para elas. É definitivamente 
uma experiência de mudança de vida! Obrigado por suas orações e apoio financeiro. Eu rezo para que 
você se junte a nós em janeiro próximo! 
 

Por que cuidar dos pobres? Como católicos, percebemos que a fé é muito mais do que um 
relacionamento particular e pessoal com Deus ... é um modo de vida! Somos chamados a amar a Deus 
com todo o nosso ser e a compartilhar Sua amorosa misericórdia com os necessitados. Fazemos isso 
em casa, na nossa paróquia, na nossa comunidade, no nosso país e em todo o mundo. O amor e a 
misericórdia de Deus não conhecem fronteiras. Em suma, nos importamos. 
 

Católicos cuidam. Na verdade, somos o maior provedor privado de serviços sociais em Tampa Bay, 
nosso estado, nossa nação e o mundo! Nós nos importamos! É por isso que eu sou um orgulhoso 
apoiador do Apelo Anual Pastoral (APA). Nossa diocese faz muito para ajudar os necessitados em 
toda a nossa área de cinco condados. No ano passado, os Centros de Gravidez da Catholic Charities 
ajudaram quase 2.000 clientes, ajudaram 149 em serviços de adoção e 89 receberam aconselhamento 
pós-abortivo. Nós fornecemos abrigo e serviços para quase 1.500 sem teto, moradias para famílias a 
preços acessíveis para quase 2.000, moradias com necessidades especiais para mais de 300 e moradias 
para idosos para quase 1.400 pessoas! Graças ao seu apoio à APA, fornecemos serviços de imigração e 
refugiados para quase 2.500, cuidados médicos e de repouso a quase 1500, aconselhamento financeiro 
e de habilidades para a vida a 799 e serviços de assistência em desastres para quase 1500! Tudo isso e 
muito mais é possível graças a sua generosa doação ao Apelo Pastoral Anual! 
 

Nas próximas semanas, ouviremos mais sobre isso e o Bispo Parkes enviará uma carta pedindo sua 
promessa. Eu sei que você responderá afirmativamente ao seu convite para ajudar. Por quê? Porque 
você se importa! 
 

Dito isto, sei que muitos de vocês compartilham minha preocupação com a resposta da Igreja ao abuso 
do clero. Deixe-me assegurar-lhe que nossa diocese sempre foi proativa em seus cuidados para crianças 
e adultos vulneráveis. Em meus 27 anos de experiência na diocese, eles sempre levaram a sério as 
acusações confiáveis e, quando substanciados, retiraram permanentemente o ofensor do ministério e 
asseguraram que outros fossem informados, para que ninguém fosse posto em perigo novamente. 
Sempre seguimos as “melhores práticas” do dia. Como resultado, tivemos poucos casos e saudamos a 
investigação em todo o estado pela Procuradoria Geral. Tenha certeza de que suas doações para a APA 
não vão pagar honorários de advogados, prêmios de seguro ou custos de liquidação. A diocese tem 
outras fontes de financiamento para essas despesas. 
 

Se você tiver alguma dúvida sobre o Apelo Pastoral Anual ou sobre qualquer outro assunto da igreja, 
por favor me avise. Estou aqui para você. 
 

Crescendo corajosamente no Senhor! 
 
 
 

Pe. Bill Swengros, Pastor 

 
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 

"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 DE CURA 
com o padre Fernando Echeverri 

Sexta-feira, 8 de fevereiro 
19:00 Novena • 19h30m Missa 

 

Padre Fernando também vai celebrar às 14 horas a missa 
em espanhol no domingo, 10 de fevereiro 

 
Você está cordialmente convidado para 

To The Moon and Back  
Dança pai e filha 

Sexta-feira, 08 de fevereiro de 2019, 18:30 – 21:00 h 
St Paul Catholic Church 
$ 15 Doação sugerida 

Resultado das vendas AHG Troop 147 girls 
RSVP to ahgstpaul@gmail.com 

 
MISSÃO PANAMÁ 

Junte-se a nós em nossa próxima viagem missionária 
5 de junho a 12 de junho de 2019 

Para aprender mais sobre doar seu talento e tempo, 
junte-se à nossa próxima reunião. 

12 de fevereiro às 19:30 
Parish Center, Sala E 

Entre em contato conosco em: 
panamamission@stpaulchurch.com 

 
Missão Quaresmal Anual com o Padre Larry Richards 
será realizada de 25 de março a 28 de março de 2019, 
das 19:00 às 21:00, todas as noites. Esta será uma 
missão que você definitivamente não vai querer perder! 

 
St. Paul Catholic Preschool 

JANTAR DE ESPAGUETES 
Sábado, 23 de fevereiro 

18:00 - 21:00 

 
O Workshop de Preparação para a Confirmação #2 
será realizado no sábado, 23 de fevereiro, das 9h às 12h, 
no Centro Paroquial da St Paul. 

 
Grupo Jovem 

SUPER ALIMENTADO AINDA 
FAMINTO 

HIGH SCHOOL 
RETIRO CAMPING 

29 A 31 DE MARÇO  
16:30 SEXTA-FEIRA  - 17:30 DOMINGO 

Local do Retiro: Camp Nossa Senhora do Bom Conselho 
8888 E Gobbler Drive Floral City, Fl 34436 

Custo $65 
Inscrições até sexta-feira, 01 de março 

Para inscrever-se, entre em contato com Stephen em: 
swatkins@stpaulchurch.com  

Semana Nacional do Casamento 2019 – 
Conferência de Bispos Católicos nos Estados Unidos 
A Semana Nacional do Casamento é de 7 a 14 de 
fevereiro de 2019. As próximas celebrações da Semana 
Nacional do Casamento (7 a 14 de fevereiro) e do Dia 
Mundial do Matrimônio (domingo, 10 de fevereiro) são 
uma oportunidade para se focar na construção de uma 
cultura de vida e amor que começa com o apoio e 
promoção do casamento e da família. 

 
O Congresso Eucarístico será realizado de 29 a 
30 de março de 2019, em Jacksonville, Flórida. 
Esperamos alugar um ônibus e visitar Saint Augustine 
antes do início do congresso na sexta-feira à noite. O 
congresso tem programas para crianças, adolescentes, 
adultos em inglês e adultos em espanhol. Haverá 
palestrantes reconhecidos nacionalmente, músicos e uma 
exposição católica de produtos e livros. É um evento 
anual que você não vai querer perder! Mais informações 
serão fornecidas nos próximos boletins. 

 
Fé em Ação: “O amor é paciente, o amor é gentil. Não 

é ciumento, não é pomposo ”(1 Co 13: 4). Você fica com 
ciúmes? Você se concentra mais nas coisas que as outras 
pessoas têm do que nos dons que Deus deu a você? Você 
é pomposo? Você adquire mais posses para impressionar 
os outros? Às vezes somos todos culpados dessas coisas. 
Ore por mais humildade. Ore para se tornar menos 
“egocêntrico” e se tornar mais “centrado em Deus”. 

Ministérios  
 

O Conselho de Mulheres Católicas da St. Paul 
realizará sua próxima Assembléia Geral na quinta-
feira, 14 de fevereiro às 19:00 no Family Center. Por 
favor, junte-se a nós para uma noite de comunhão e 
diversão! 
 

O Ministério SOS Tráfico Humano se reunirá na 
primeira quinta-feira do mês, 7 de fevereiro, às 19 
horas no Parish Center, Sala C. Todos são bem vindos. 
 

O Ministério dos Fabricantes da Esperança se 
reunirá na quinta-feira, 7 de fevereiro, às 19h30, no 
Centro Paroquial. Continuamos a aceitar itens novos 
ou pouco usados às sextas-feiras das 10:00 às 12:00 no 
Centro Paroquial. Estamos sempre precisando de 
toalhas, cortinas de chuveiro, cestos de lixo e roupa de 
cama (por favor rotular queen, full ou twin size). 
 

Xales de Esperança: Convidamos todas as tricoteiras 
e crocheteiras para criar xales e cobertores de bebê 
como uma fonte de conforto e oração. A próxima 
reunião será sexta-feira, 8 de fevereiro, às 10 horas, no 
Parish Center. 



 

 

 

 

 

 

 

 
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 

Casamento:  Feito por uma razão! 
 

Vamos celebrar a Semana Nacional do Casamento! Aqui na Igreja Católica St. Paul, 
estamos homenageando casais no fim de semana de 16 a 17 de fevereiro de 2019. 
Depois de todas as missas, o Respect Life Ministry convida todos os casais a parar no 
nosso arco lindamente decorado no pátio para tirar sua foto, receber um presente e 
encontrar recursos para fortalecer seu casamento. 
 

O tema deste ano é "Casamento: feito por uma razão", enfatizando a importância do 
casamento como uma união fiel, exclusiva e vitalícia entre um homem e uma mulher. 
Todos os anos, nos Estados Unidos, desde 1983, as paróquias celebram a Semana 
Nacional do Casamento de 7 a 14 de fevereiro. O Papa João Paulo II deu ao evento 
sua Bênção Apostólica em 1993. Informe-se sobre mais eventos acontecendo em 
todo o país em http://www.usccb.org/issues-and-action/marriage-and-family/
national-marriage-week.cfm 

VALENTINE’S 
PARTY 

 
 
 
 
 
 
Casado há 5 anos ou menos? 

Venha comemorar com a gente! 
 

Sexta-feira, 15 de fevereiro às 
19:00 h 

Family Center 
RSVP: Maria Costa  

813-961-3023 ext. 3305 ou 
mcosta@stpaulchurch.com 

APELO PASTORAL ANUAL  
 

Este ano, o Apelo Pastoral Anual é temático: SEJA CORAJOSO Viva o 
Evangelho através do Apelo Pastoral Anual. Uma mensagem que nos chama a 
permanecer firmes em nossa fé católica e ser uma fonte de esperança e vida uns 
para os outros e para as pessoas necessitadas aqui e agora, e no futuro. Juntos, 
oremos para que o Espírito Santo guie nossa jornada e conceda Sua graça a nós 
enquanto servimos aos outros. Por favor, orem pelo sucesso de nosso apelo, que 
vai além de nós mesmos e de nossa paróquia, e dá esperança a milhares de pessoas 
através dos ministérios, programas e serviços que enriquecem um modo de vida 
centrado em Cristo. Nosso fim de semana de compromisso da paróquia é em 
16/17 de fevereiro. Por favor traga o seu cartão de intenção de casa ou pegue um 
envelope na Missa e venha preparado para participar e corajosamente ser parte das 
Boas Obras de nossa diocese. 

"Torne-se o que você recebe, o Corpo de Cristo" 
 

Venha aprender o que pode acontecer em sua vida quando você dá 
prioridade ao amor de Deus disponível para você através da 
Eucaristia. Ao longo deste ano, uma vez por mês, um pequeno 
grupo se reunirá para discernir o chamado para se tornar um 
Associado do Santíssimo Sacramento. Somos formados no carisma 
de São Pedro Julião Eymard, o Apóstolo da Eucaristia e fundador 
de uma família espiritual que continua sua missão de fazer a 
presença do amor de Deus na Eucaristia, dado pela vida e 
transformação do mundo. 

 
Somos um povo que coloca a Eucaristia no centro da nossa vida familiar. A diocese 
nos desafia a sermos Discípulos Missionários, a viver como membros do Corpo de 
Cristo. Nas orações e no serviço, a nossa vida inspira-se na Eucaristia em adoração e 
nas obras apostólicas. A Associação Leiga persegue a chamada à santidade vivendo 
uma vida centrada na Eucaristia como Evangelizadores Eucarísticos. 
 
“Viva o discernimento eucarístico” se reúne na quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019, 
das 13h às 14h30 no St. Paul Family Center. Depois da Celebração da Eucaristia, às 
12: 15h. Leve um lanche se precisar de nutrição e traga um amigo! Para se inscrever, 
entre em contato: 

Gloria Jung, Servant Leader, S.S.S. 
gfjung@tampabay.rr.com 

(727) 372-1792 



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. 

 


