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  Oitavo Domingo no Tempo Comum                                           Domingo, 3 de Março de 2019 

Meus amigos, 
 
Nosso Bispo, Reverendíssimo Gregory Parkes, pediu a todas as paróquias da nossa diocese que 
observem o Safe Haven Sunday neste fim de semana. A pornografia é uma verdadeira epidemia e 
uma crise nacional de saúde.  
 
Pedimos ao nosso ministério SOS que forneça materiais apropriados para a idade neste fim de 
semana para nos ajudar a nos informar melhor sobre esse importante assunto. Eu também 
encorajo você a fazer sua própria pesquisa. Há uma série de recursos gratuitos excelentes para nos 
ajudar a nos tornar mais conscientes da natureza e dos efeitos desastrosos da pornografia, e como 
combatê-la tanto em nível pessoal quanto social. Rezemos pelo fim do flagelo da pornografia e do 
tráfico de seres humanos. St. Josephine Margaret Bakhita, rogai por nós! São Miguel, nos defenda! 
  
Em uma nota completamente diferente, esta quarta-feira é quarta-feira de cinzas e marca o início 
da nossa peregrinação anual de 40 dias da Quaresma. Para o ajudar, enviamos recentemente os 
nossos Destaques Quaresmais para cada família da paróquia. Você deve receber uma cópia pelo 
correio em breve. Estamos especialmente felizes em anunciar que o Pe. Larry Richards liderará 
nossa Missão Paroquial da Quaresma de 25 a 28 de março. Além disso, gostaríamos de lhe dar 
uma cópia de "Nosso Caminho do Amor" ou "Dejen Que Dios Obre Maravillas!" Nossa oração é 
que esta seja a melhor Quaresma para você e sua família! 
  
Durante os próximos dias, encorajo-vos a rezar sobre o que o Senhor gostaria que você fizesse 
nesta Quaresma. Como você pode se aproximar do Senhor? Como você pode melhorar sua vida 
de oração? A missa diária, a adoração eucarística e a meditação diária sobre as Sagradas Escrituras 
são ótimos lugares para começar. 
  
Como Deus está chamando você para jejuar? De doces ou de negatividade? De café ou de fofoca? 
Do excesso de mídia ou da pornografia? Pense nisso!  E por fim, pense um pouco sobre obras de 
caridade. Como você pode ser mais caridoso ... mais amoroso ... especialmente para os mais 
necessitados? Sua doação para o Apelo Pastoral Anual certamente faz parte da resposta, mas você 
também considera fazer amizade com o garoto que é evitado, e chegar aos nossos idosos. O que 
Deus está chamando você para fazer? 
  
Espero te ver na quarta feira de cinzas. As missas são às 7:30, 9:00, 12:15, 16:00, 17:30, 18:00 (no 
Português) no Family Center, 7:00 pm (LifeTeen em Inglês) na Igreja, e 8: 00:00 (em espanhol) no 
Family Center. Além disso, não se esqueça nesta sexta-feira que os nossos Cavaleiros de Colombo 
estão hospedando nosso jantar Quaresmal das 17:00 às 19:00. Depois disso, temos as estações da Cruz 
e uma sessão de perguntas e respostas comigo no Family Center. Será uma oportunidade maravilhosa 
para me fazer perguntas sobre a nossa paróquia, os recentes acontecimentos em Roma e nossa fé. Eu 
não posso te prometer que vou ter todas as respostas, mas prometo que será interessante! 
  
Em uma nota final, a irmã Theresa Betz, do SND, recentemente me informou que retornará à 
Mother House em Chardon, Ohio, no final de maio. Ela sente que este é o momento certo para 
voltar para casa e viver em comunidade. A Irmã fará muita falta. Por favor, junte-se a mim para 
rezar por ela. Se você estiver interessado em ajudar com sua festa de despedida, entre em contato 
com Laurie no escritório da paróquia. 
 
Corajosamente crescendo juntos em Cristo, 

  
 
 
 

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 
 

info@stpaulchurch.com 



Diocese de St. Petersburg 
Escritorio do Bispo 

 
3 de Março de 2019 

 
Caros amigos, 
 
Pornografia não é um tópico que a maioria dos adultos se sentem confortável em falar - especialmente quando se trata dos 
pais falando com seus filhos. Infelizmente, é o tópico que a necessidade de se falar vem aumentando com a era digital. 
Muitos pais, avós e resposáveis pensam que as crianças não se interessam pela pornografia presente na internet. As 
estatisticas dizem diferente, e nós devemos estar informados sobre este problema. 
 
Primeiramente, a exposição a pornografia na internet é normalmente durante os anos do ensino fundamental e normalmente 
ocorrem por acidente. Imagine isso: seu filho digita uma palavra errada na miídia social, seu sobrinho clica no video errado 
do YouTube, ou o amigo do seu afilhado mostra sua primeira imagem sexual no Instagram. Quando pais e reponsáveis não 
criam um ambiente seguro e aberto para falar sobre temas disconfortáveis, as criancas irão esconder essas experiencias e se 
sentir envergonhadas. 
 
Como seu Bispo, eu sou apaixonado pela igreja familiar e quero que todos os lares sejam seguros. É minha função sagrada 
proteger as criancas na Diocese de St. Petersburg da pornografia, e minha santa responsabilidade orientar e equipar as 
pessoas e pais com formação sobre crianças vivendo vidas virtuosas e santas na internet e fora dela. Pornografia cria um 
impedimento para ter uma relação profunda e duradoura com o Nosso Senhor Jesus Cristo, que deve ser o centro de nossas 
vidas, lares e vocações. Pornografia é uma escravidão e falsidade. É uma zomabria com a verdadeira e santa intimidade que é 
celebrada através do Sacramento vivo da Igreja.  
 
Para fornecer ferramentas que voçes precisam para superar a pornografia e fazer a suas casa seguras para crianças e adultos - 
livre de pornografia - eu solicitei a todas as paroquias da Diocese de St. Petersburg para celebrar o Safe-Haven Sunday no 
final de semana do dia 3 de Março. Com o contexto da missa, as paroquias da nossa Diocese iram ensinar e fornecer recursos 
que apoiam e protegem pessoas, casamentos e familias tornando todos os lares refúgio-seguro. 
 
Este dia de concientização é inspirado pelo tema da Conferência dos Bispos Catolicos dos Estados Unidos Cria em Mim um 
Coração Limpo: Uma Resposta Pastoral para a Pornografia, onde meus irmãos bispos e eu explicamos, “O uso da 
pornografia por qualquer pessoa na casa tira o lar de seu papel de refúgio seguro e tem efeitos negativos na familia por 
gerações”. 
 
Celebrando este dia de concientização com o tema Equipando a Familia, Guardiã das Crianças, nós como comunidade 
estamos dizendo que queremos lares santos, saudáveis e seguros, livres de pornografia e outras ameaças online que tiram o 
papel de nossos lares como refúgio-seguro. Para ajudar casamentos e familias, muitas paroquias irão fornecer para cada lar 
um livro preparado por nosso parceiro, Covenant Eyes, Equipped: Smart Catholic Parenting in a Sexualized Culture. Mesmo 
que a sua paroquia não possa fornecer a copia deste livro, paroquianos podem participar em um programa gratuito e unico 
de sete dias recebendo mensagens: The Equipped 7-Day Challenge. Este desafio fornece sete dias de dicas praticas enviadas 
por email que qualquer adulto pode fazer para criar um ambiente digital seguro para eles mesmos ou para jovens e crianças. 
Nós encorajamos você a pegar essa oportunidade com esses recursos e pedimos para tomar o próximo passo sugerido e 
garantir a segurança e alegria para você, seus amados, e toda a comunidade.  
 
A pornografia nao precisa ser combatida sozinha. A minha esperanca ‘e que os recursos fornecidos para voces neste Safe-
Haven Sunday encoragem e ensinem todas as pessoas e familias que existe muito apoio para lidar com os efeitos da 
pornografia. Vale a pena a luta contra a pornografia e pela pureza de cada um nos, nossas esposas, filhos e para todo o futuro 
de nossa Diocese.  
 
Atraves da incercessao da Sagrada Familia de Nazare, intercessores das casas, e Sao Miguel do Arcanjo Eu suplico.  
 
Atenciosamente, meus irmaos em Cristo,  
 
 
Bispo Gregory Parkes 



 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 

De Segunda a Quinta-feira 
Das 8:00 ate 20:30 com a 
oração de enceramento e 
benção com o Santíssimo 
Sexta-feira das 8:00 ate a 

missa de Sábado 8:30  
da manhã. 

APELO PASTORAL ANUAL (APA) 
 

Obrigado a todos que responderam corajosamente ao pedido de participação no 

Apelo Pastoral Anual de 2019. Seu presente é recebido com grande humildade e 

gratidão pelas milhares de pessoas apoiadas por sua doação. Ao embarcarmos em 

nossa nova visão diocesana, vamos agradecer pelas boas obras que estão sendo 

feitas em nome de Jesus em toda a nossa diocese. O APA é uma oportunidade 

para aprender mais sobre os 50 ministérios, programas e serviços disponíveis em 

toda a nossa diocese. Se você tiver alguma dúvida sobre o APA, os serviços que 

financia ou como ele beneficia nossa paróquia, ligue para nosso escritório 

paroquial ou visite nosso website diocesano em www.dosp.org e descubra sobre o 

alcance local da Igreja. Se você ainda não respondeu, saiba que queremos e pre-

cisamos da sua participação! Todo dom, toda oração e todo sacrifício traz es-

perança a quem busca o amor e a misericórdia de Cristo. Você pode colocar um 

selo e enviar seu envelope de compromisso pelo correio ou entrega-lo no Escritó-

rio da Paróquia. Por favor, assegure-se de que seu envelope de compromisso con-

tenha: 390 - St. Paul Parish, Tampa. 

"Safe Haven Sunday" 

Equipando a família, protegendo as 
crianças 

 
Tome um passo para criar um refugio 

seguro na sua casa. 
Participe do The Equipped 7-Day 

Challenge:  
Um Curso Rápido Digital enviando o 

texto SECURE para 66866 e receba sete 
dias de dicas digitais enviadas  

por e-mail! 

Safe Haven Sunday: Equipando a família, protegendo as crianças 

A Diocese de St. Petersburg está reservando este fim de semana, 2 e 3 de mar-

ço de 2019, como Safe Haven Sunday para fornecer recursos focados na noci-

vidade da pornografia e outras ameaças on-line aos casamentos, vida familiar e 

cultura. O dia de conscientização de hoje é celebrado através da oração e de 

uma reflexão dentro do contexto da Missa. Após a missa, cada indivíduo e 

família receberão o livro Covenant Eyes, Equipped: Pais católicos inteligentes 

em uma cultura sexualizada. Este livro inclui um programa exclusivo de sete 

dias: O Desafio de 7 Dias Equipado. Este desafio fornece dicas práticas que 

qualquer adulto atencioso pode tomar para criar ambientes digitais mais se-

guros para si e para os nossos jovens. Obrigado por comemorar conosco! Se 

você tiver alguma dúvida sobre este fim de semana de conscientização, visite 

http://www.dosp.org/freedom-from-porn 

ST. PAUL FEST 
Comida e música multicultural 

 
Junte-se a nós na 6º St. Paul Anual Fest 
com comida, música e dança de todo o 

mundo! 
 

Terça-feira, 5 de março  
 

(Sim... o dia antes da Quaresma começar) 
Ajude-nos a celebrar nossa diversidade 

cultural na St. Paul exibindo a comida, os 
trajes, musica, dança e a cultura de seu 

país.  
 

Ligue para Patti hoje e informe seu país (ou 
estado dos EUA) que você representará e se 

você gostaria de preparar e / ou fornecer 
alimentos de seu país. 813-784-6225 

e-mail: pscash@verizon .net 

http://www.dosp.org/
http://www.dosp.org/freedom-from-porn


 

"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". 

Jantar de 
Quaresma  
da St. Paul 
Participe! 

 
Toda as Sextas-feiras durante a Quaresma 

5pm - 7pm 
Jante no Family Center ou leve para casa 

Adultos $9.00 
Jovens $6.00 

Crianças com 6 anos ou menos - Grátis 
(Aceitamos Cartão de Crédito) 

 
O Cardápio inclui: 

Peixe Frito, Camarão & Massa Branca, Salada 
Grega OU Pizza de Queijo. 

Extras: Salada Grega, Repolho ou Mac & 
Chese 

Sobremesa fornecida pelo: St Paul Council of 
Catholic Women (com um doação adicional). 

Quaresma 
Doação de alimentos 

9 e 10 de março 
16 e 17 de março 

  
Está quase na hora da 4ª edição da Lenten Food 
Drive de St. Paul! No ano passado, 806 sacolas de 
mantimentos foram doadas para a St. Vincent de 
Paul Food Pantry por nossos extremamente gener-
osos paroquianos! Este ano, sacolas de supermerca-
do vazias com uma lista de desejos anexa estarão 
disponíveis depois de todas as Missas em 9 e 10 de 
março para quem quiser doar. 
  
Voluntários são necessários em 16 e 17 de março 
depois de todas as missas para ajudar a separar as 
sacolas de comida entregues. Se você gostaria de se 
voluntariar para classificar a comida, por favor, ven-
ha para a Seção 3 do Family Center depois de assistir 
à missa. Obrigado! 
  
       — St. Vincent de Paul Society 

Café da Manhã de Oração para Homens: O próximo café 
da manhã de oração para os homens será realizado no sábado, 
16 de março, das 8h30 às 11h30. Por favor, encontre-se na 
Capela para a Missa das 8h30. Em seguida, tomaremos o café 
da manhã no Family Center seguido de oração e um vídeo 

Inscrição para Formação de Fé (Catequeze) 
 
Se o seu filho não estiver frequentando uma escola católica, 
ele e/ou ela deve estar inscrito no Programa de Educação 
Religiosa da paróquia. A inscrição antecipada para o ano de 
2019-20 começa neste fim de semana depois de todas as 
missas. Ganhe $10 de desconto no registro de cada criança se 
pago antes de 1 de abril e reserve o lugar do seu filho para o 
próximo ano. 
 
Se o seu filho tiver mais de 7 anos e não tiver começado a 
preparar a Primeira Comunhão ou tiver mais de 13 anos de 
idade e não tiver começado a se preparar para a Confirmação, 
entre em contato conosco! Nós podemos ajudá-lo a começar 
a preparação. Não é tarde demais para perguntar sobre a 
formação de fé! Para mais informações, ligue para o nosso 
escritório em: (813) 961-3023. 

Primavera à frente! O Horário de verão retorna no segundo 
domingo de março. Não se esqueça de ajustar seus relógios no 
próximo final de semana! 

Lembre-se de nós! Decida agora não estar entre os mais de 
60% dos americanos adultos que morrem sem testamento. Se 
você morrer sem definir sua vontade, o Estado determinará 
como seus ativos/bens serão destinados. Além de considerar 
seus entes queridos, inclua a paróquia em seu testamento, ou 
beneficiários de sua confiança, ou seguro de vida. Consulte 
seu advogado para obter assistência ou contate Michael Malo-
ney no escritório da paróquia pelo telefone: (813) 961-3023 
ou pelo e-mail: mmaloney@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 que são avançados em idade, bem como aqueles que 
sofrem de uma doença grave. É recomendado para todos 
aqueles que estão com internação programada em um hospital 
para cirurgia, para serem ungidos. Este Sacramento pode ser 
recebido quantas vezes forem necessárias. Venha e 
experimente o toque de cura do Médico Divino! 

mailto:mmaloney@stpaulchurch.com

