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SEGUNDO DOMINGO DA QUARESMA                  8 de MARCHA de 2020 

Meus queridos amigos, 
 

Nosso bispo, Gregory Parkes, retornou recentemente de sua visita a Roma.  A cada cinco anos, 
bispos de todo o mundo se reúnem com o Santo Padre em agrupamentos regionais para relatar as 
atividades de suas dioceses e receber orientação do Holy See.  Bispo Parkes declarou: "Ele era 
muito, muito gentil, muito paternal."  "Eu realmente tenho a sensação de que ele estava feliz em nos 
ver e ele queria ouvir de nós."  Durante a reunião, o bispo Parkes pediu ao Papa Francisco que 
oferecesse palavras de encorajamento àqueles que lutam contra sua fé, especialmente à luz dos 
escândalos que acontecem na Igreja.  O Papa Francisco compartilhou: "Ao longo de sua história, a 
Igreja passou por tempos difíceis e desafiadores, ainda muito piores do que estamos lidando agora. 
Mas a Igreja se sustentou porque Deus guia sua Igreja através do Espírito Santo."  O Papa 
Francisco também nos lembra: "A mão de Deus está guiando sua Igreja e continuará a fazê-lo e isso 
deve ser uma fonte de esperança para nós. Deus nunca nos abandonará e Ele não abandonará sua 
Igreja."  Amém! 
 

Parte do relatório do Bispo é sobre o relatorio anual do "Estado das Almas".  Este ano, nossa 
paróquia continua crescendo em número de famílias cadastradas, bem como presença em missas.  
Houve 236 batizados, 189 Primeiras Comunhões, 150 Confirmações, 37 casamentos, 93 funerais e 
634 ungidos de doentes - mais de 300 do ano anterior!  Tivemos 805 crianças inscritas em nosso 
programa de Formação da Fé (100 a mais do que no ano anterior) e 320 pessoas participando de 
nossos estudos bíblicos.  Em suma, Deus nos abençoou verdadeiramente e estamos indo 
excepcionalmente bem.  Nossa única desvantagem foi a oferta.  Até agora, estamos em queda de 
cerca de 3% em relação ao ano passado, apesar do aumento do atendimento.  Lembre-se, 
dependemos totalmente de você para atender às nossas crescentes necessidades financeiras.  
Discutiremos este relatório em nosso Q & A na próxima quarta-feira, 18 de março às 13:00 e 
novamente às 19:00.  Por favor, venha! 
 

Falando em necessidades financeiras, obrigado por completar sua promessa ao nosso Apelo 
Pastoral Anual (APA).  A diocese de São Petersburgo - 74 paróquias e 4 missões que atendem 
quase meio milhão de pessoas que vivem em nossa área de cinco condados.  Oferecemos missa 
em 11 idiomas e no ano passado celebramos 3.710 batizados, 4.010 Primeiras Comunas Sagradas, 
3.457 Confirmações, 845 casamentos e 2.971 funerais!  Graças a você, temos 48 escolas católicas 
e centros de primeira infância e 28 homens estão em formação para o sacerdócio ou diaconato 
permanente.  Somos o maior provedor privado de serviços sociais da nossa área!  Fornecemos 
serviços de adoção, centros de gravidez, serviços de aconselhamento pós-abortivo, auxílio a 
desastres, serviços de aconselhamento, clínicas médicas gratuitas, aconselhamento habitacional, 
serviços de alfabetização financeira, serviços de imigração e cidadania, assistência a empréstimos 
para microempresas, caminhos para a autossuficiência, moradia familiar acessível, serviços de 
moradia para HIV/AIDS, moradia para idosos, moradia e cuidados para os sem-teto, descanso 
médico, moradia para famílias migrantes, abrigo de mulheres e transição de veteranos no programa 
de transição,  Ufa!  Tudo isso e muito mais é possível por causa da sua generosa doação.  Por 
favor, complete sua promessa hoje.  Seja por um dólar por dia ou por uma porcentagem do seu 
dízimo anual, sua doação fará toda a diferença no mundo para milhares de pessoas que vivem em 
Tampa Bay!  Envelopes de penhor estão disponíveis no narthex da igreja ou você pode se 
candidatar on-line em http://www.dosp.org.  Obrigado por se importar o suficiente para dar! 
 

Tenha certeza de minhas orações enquanto continuamos corajosamente vivendo nossa fé! 
 
 

 
 

Fr. Bill Swengros, Pastor 

 
P.S. Espero que a reforma dos banheiros da igreja seja concluída pela Semana Santa.  Enquanto 
isso, por favor, use os banheiros do Centro familiar.  Obrigado! 

 

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 

 

 
 
 

NOTÍCIAS ▪ FOTOS ▪ EVENTOS 
Junte-se à página da  

St. Paul no Facebook hoje! 
www.facebook.com/stpaultpa 



NOSSA SENHORA DA 
BOA SAÚDE 

 Convidamos cordialmente você e sua 
família para se juntarem a nós na 

celebração da oração e missa especial da 
Novena em homenagem à "Nossa Senhora 
da Boa Saúde" realizada na Igreja Católica 

de St. Paul,  Sexta-feira, 20 de março, 
depois das 19:00 estações da Cruz.   

*A Novena será celebrada todas as três sextas-feiras de cada mês. 

 

 

 

 

 

 
 

Domingo, 15 de março 

8:00 - 13:00pm 

ESTAÇÕES DA CRUZ 
TODAS AS SEXTAS-FEIRAS DURANTE A 

QUARESMA 
15:00 E 19:00 

UNÇÃO DOS ENFERMOS 
SÁBADO, 14 DE MARÇO 8:30 am 

 

O Sacramento da Unção dos Enfermos é um encontro 
incrivelmente poderoso com Cristo, o Curandeiro 
Divino.  O apóstolo Tiago nos lembra de vir aos 
sacerdotes para ser ungido com a ordem do óleo sagrado 
para ser curado em corpo e espírito.  O Sacramento da 
Cura é para qualquer pessoa que esteja gravemente 
doente, agendada para uma próxima cirurgia e/ou 
avançada em idade. 

PERGUNTAS 
E 

RESPOSTAS 
SESSÕES 

COM O  
Padre BILL 

 

QUARTA-FEIRA, 18 DE MARÇO 
13:00 e 19:00 

  

O Padre Bill compartilhará como Deus está 
trabalhando em nossa paróquia e  vários objetivos 

futuros.  Também haverá tempo para os 
paroquianos fazerem perguntas sobre a igreja, a 
paróquia ou o que quiserem.  Serão fornecidos 

refrescos.  Todos são bem-vindos! 

 

FESTA DA ANUNCIAÇÃO 
DO SENHOR 

Quarta-feira, 25 de março 
7h30, 12h15, 19h30 

  
Rosário às 19h com missa às 19h30 no 

Santuário da Nossa Senhora La Leche Ao Ar Livre 
(permitindo o tempo) 

Se houver chuva a missa sera na igreja principal 

CONCERTO Quaresma 
Sexta-feira, 13 de março 

19h30 
Igreja Católica de St. Paul 

 

Venha para um concerto especial de quaresma com 
nosso coro tradição das 10:45 e conjunto de sinos 

de mão! 

REGISTROS DE 
FORMAÇÃO DA FÉ 

 

7 e 8 de março 
DEPOIS DE TODAS AS MISSAS 

SALA DE ORAÇÃO 
  
As inscrições para as Aulas de Formação da Fé 
2020-2021 ocorrerão após todas as missas nos 
dias 7 e 8 de março na Sala de Oração.  Todas as 
crianças que estão recebendo Primeira 
Reconciliação, Primeira Comunhão Sagrada ou 
Confirmação DEVEM se inscrever.  Além disso, 
todas as crianças (K-12) que frequentam escolas 
não católicas devem se inscrever.  Pedimos que as 
crianças em idade escolar se registrem, pois 
podemos fornecer apoio importante para elas.  
Para mais informações, ligue para (813) 961-3023.   



“Ask It Basket”: Quais são as regras na seleção de padrinhos? A igreja precisa de dois 
padrinhos? Ambos podem ser do mesmo sexo? Ambos têm que ser católicos?   
 

Boas perguntas!  Os padrinhos cumprem um papel importante na vida de um cristão.  
Eles devem ajudar os pais a compartilhar nossa fé católica com a criança através de 
suas orações e exemplos.  Muito mais do que simplesmente servir como testemunha do 
batismo, eles devem viajar espiritualmente com o afilhado ou afilhada ao longo da vida.  
Como tal, os padrinhos devem ser católicos ativos e totalmente iniciados com pelo 
menos 16 anos de idade e viver uma vida em harmonia com a fé e o papel a ser 
empreendido.  Isso significa que eles devem ser batizados e confirmados católicos que 
vivem ativamente nossa fé.  Se solteiros, eles devem viver vidas castas e se casados, 
devem se casar na Igreja Católica.  Um pai não pode servir como padrinho para seu 
filho.  Um cristão não-católico batizado pode servir como testemunha ao lado de um 
padrinho católico.  O que acontece se você não conhece nenhum católico adequado?  
Podemos nomear alguém ou em raras circunstâncias, podemos batizar sem um 
padrinho.  O importante é que a criança seja batizada.  
 

Mais três perguntas: 1) Em quanto tempo você deve batizar?  Eu recomendo assim que 
o bebê tiver algum controle sobre sua cabeça, embora possa ser mais cedo.  2) Você 
pode mudar um padrinho?  Tecnicamente, não.  O padrinho é a testemunha oficial no 
registro de batismo e isso não pode ser mudado.  Podemos abençoar os padrinhos 
adotados - embora os nomes não possam ser adicionados ao registro.  3) O que 
acontece se um padrinho não puder comparecer ao batismo?  Não há problema.  Um 
proxy pode intervir.  Espero que isso ajude!  4) Posso ter mais de dois padrinhos?  Sim, 
mas apenas dois nomes, um masculino e uma feminino, podem ser inseridos no 
registro de batismo.   
 

Se você tiver uma pergunta para o “Ask It Basket”, envie um e-mail para o Padre Bill 
Swengros em: frbill@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 

 
 
 
 
 
 

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. 

Atualização do Coronavirus: O vírus Covid-19 deve preocupar a todos nós. 

Qual é a resposta cristã? Primeiro, reze. Ore pelos aflitos com a doença, pelos que os 
amam, pelos profissionais médicos que os tratam, pelos que trabalham pela cura ou 
vacinação, e pelos funcionários do governo que estão tentando gerenciar tudo isso. 
Segundo, se você não está se sentindo bem... Por favor, fique em casa. Terceiro, lave 
as mãos! É a coisa mais importante que podemos fazer se quisermos ficar saudáveis. 
Lave-os com água morna e sabão por pelo menos uma "Ave Maria" e não se esqueça 
de lavar os polegares, entre os dedos, e pulsos e costas da mão. Quarto, tente evitar 
tocar seu rosto. Quanto à missa, lave as mãos antes e depois de vir à Igreja. É 
apropriado dobrar as mãos para o Pai Nosso e curvar-se para o Signo de Paz. 
Quinta, na quarta-feira, 4 de março, nossa paróquia suspendeu temporariamente a 
distribuição do Sangue Precioso, sabendo que se recebe a plenitude do Corpo, 
Sangue, Alma e Divindade de Jesus Cristo no Acolhimento Consagrado. Finalmente, 
neste momento nenhum evento está sendo cancelado na Igreja. Fica a critério do 
Pastor decidir se isso se torna necessário. 

Oração por uma Quaresma Frutífera: Jesus, amor da minha Alma, centro do meu 
coração!  Por que não estou mais ansioso para suportar dores e tribulações por amor a 
ti, quando o Senhor, meu Deus, sofreu tanto por mim?  Venha, então, todo tipo de 
julgamento no mundo, pois este é o meu prazer, sofrer por Jesus.  Esta é a minha 
alegria, seguir meu salvador, e encontrar meu consolo com meu consolador na cruz.  
Esta é a minha felicidade, este é o meu prazer, viver com Jesus, caminhar com Jesus, 
conversar com Jesus; para sofrer com e para ele, este é o meu tesouro. 
 
             .                                                                                                                                                                                                                                       
                    — St. A. Lphonsus Rodriguez   



"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". 

Jejum e missa: Várias vezes por mês, devemos ligar 

para o 911 durante a missa porque alguém adoeceu.  

Muitas vezes é porque a pessoa não comeu antes de vir à 

missa.  Lembre-se, a presente orientação é que as pessoas 

que devem receber a Santa Eucaristia são obrigadas a 

jejuar de comida e bebida uma hora antes da Santa 

Comunhão.  Isso não inclui água ou medicamentos (c. 

919).  Aqueles que estão avançados em idade ou sofrem 

de qualquer enfermidade, bem como aqueles que cuidam 

deles, estão isentos.  Da mesma forma, se você está 

doente ou incapacitado, você está isento do preceito de 

vir à missa, embora você deve fazer uma hora santa onde 

quer que você esteja.   

Comunicação da Missa: Adoraríamos servi-lo 

melhor. O Santo Padre nos encorajou a aproveitar as 

tecnologias modernas para promover o Evangelho. Ajude

-nos a comunicar com você de uma maneira mais 

temporizada e menos cara.  

 

Visite www.stpaulchurch.com e assine nossa 

newsletter semanal. Além disso, pode entrar em contato 

com Laurie  Erickson (813 -961-3023 ou 

lerickson@stpaulchuch.com) sobre alterações nos nomes, 

número de telefone ou endereço daqueles que vivem em 

sua casa. Gostaríamos de enviar informações sobre 

nossos ministérios, envelopes do ofertorio e doações 

eletrônicas. Ajude-nos a atendê-lo melhor! Obrigado! 

Convidamos você a ir a uma reunião do 
Ministério dos Trabalhadores rurais de St. Paul 

  

Nossos irmãos e irmãs nos campos precisam de seu 
tempo e talento.  Nosso próximo encontro será realizado 

no domingo, 22 de março, das 12h30 às 13h30, no 
Centro Paroquial, Sala F.  Para obter mais informações, 

envie um e-mail para: 
migrantfarmworkers@stpaulchurch.com 

Oração de Reparação Diária pela Vida 
 

Querido Deus, em reparação da profanação do homem de 
Sua criação Divina, ofereço a vocês este dia em uníssão com 
todas as minhas obras, palavras, alegrias e sofrimentos todas 
as canções dos pássaros, os sons dos animais e insetos , os 
sussurros dos ventos, o rugido dos mares, a beleza e doçura 
das flores para sua maior honra e glória.  Amém! 

DOAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A CAÇA 
AO OVO DE PÁSCOA 

Gostaríamos muito de doações de ovos plásticos, 
pequenos doces embrulhados individualmente, 
chocolate não derretido e brinquedos que se encaixariam 
dentro de um ovo plástico padrão.   Por favor, deixe 
suas doações no Escritório de Formação da Fé antes de 
sexta-feira, 27 de março de 2020.  Obrigado! 
 

VOLUNTÁRIOS NECESSÁRIOS PARA A 
CAÇA AO OVO DE PÁSCOA 

Gostaria de compartilhar suas ideias ou ajudar com a 
organização e implementação da Caça anual do Ovo de 
Páscoa? Entre em contato com Maria Mendez, no 
Escritório de Formação da Fé, através do e-mail 
mmendez@stpaulchurch.com ou (813) 961-3023. 

Conselho dos Cavaleiros de Colombo 11211 
 

ROUPAS FEMININAS E 
PRODUTOS DE HIGIENE 

PESSOAL  
  

Sábado, 28 de março e  
domingo, 29 de março 

Nos Pórticos Depois de Todas as Missas 
  
Todos os itens de vestuário devem ser novos ou 
"pouco usados" e colocados em sacos de lixo 
grandes e plásticos.  As roupas devem ser limpas e 
vestíveis, sem manchas ou lágrimas.  Os produtos de 
higiene pessoal devem ser novos e devem ser 
tamanho de viagem.  
 
Itens aceitáveis incluem: roupas, sapatos, tênis, 
cintos, bolsas, chapéus, casacos de inverno, 
desodorantes, pasta de dente, shampoo, 
condicionador e sabão.  Para obter mais 
informações, envie uma mensagem de e-mail para: 
kofc@stpaulchurch.com 

O grupo de Maternidade Espiritual para Padres se 
reúne para oração após a missa das 12h15 de quinta-feira. 
Nesse momento, rezamos o rosário pela santificação e 
proteção de nossos pastores, nossos sacerdotes.  Nosso 
grupo se reúne pelas velas de oração na parte de trás do 
santuário.   Considere a participar do nosso grupo - 
senhoras de oração!  Ficaríamos encantadas se você se 
juntasse a nós por 30 minutos nesta quinta-feira!  Para 
obter mais informações, envie um e-mail para: 
spiritualmothers@stpaulchurch.com 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=pt&a=www.stpaulchurch.com

