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

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

Domingo de Ramos da Paixão de Nosso Senhor                           Domingo, 14 de abril de 2019 

Meus queridos amigos, 
 

Bem-vindo a esta celebração do Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. De modo especial, damos as boas-vindas aos 
nossos estudantes universitários e outros membros da família que voltaram para casa para a Semana Santa, para aqueles que 
visitam nossa paróquia e para aqueles de outras tradições religiosas. Bem vindos! Nós rezamos para que você se sinta em casa! 
 

Esta Semana Santa está cheia de maravilhosas oportunidades para você crescer na fé. Eu oro para que você aproveite e venha 
o máximo que puder. Nossa agenda para esta semana: 
 

Seder Supper: Na segunda-feira, às 18h30, nós nos reuniremos para a Ceia Seder anual, uma maneira maravilhosa de 
relembrar nossa rica herança judaica enquanto nos preparamos para comemorar a Última Ceia nesta quinta-feira. Ligue para 
o escritório da paróquia para reservar o seu lugar! 
 

Missa Crismal: Na terça-feira a partir das 11h30 na Catedral de São Judas, Apóstolo em São Petersburgo, o Bispo Gregory 
Parkes presidirá a nossa missa anual de crisma. Durante esta liturgia especial, os sacerdotes confirmarão seu ministério e os 
óleos serão abençoados. Por favor venha! 
 

Via Crucis: Você está convidado a se juntar a nós na quarta-feira às 19:00 para uma Via Crucis "viva" especial organizada 
por nosso Grupo de Oración Amor de Jesus. Começaremos no santuário de Santo Niño e seguiremos o caminho da paz. 
Não deixe de convidar sua família e amigos para acompanhá-lo! Lembre-se, 11:30 da manhã é a última vez disponível para 
confissões, bem como a missa diária até a Semana Santa. 
 

Quinta-feira Santa - Missa da Ceia do Senhor: O Tríduo Sagrado começa às 19 horas. É uma comemoração poderosa da 
Última Ceia com a lavagem dos pés. Depois, o Santíssimo Sacramento da Eucaristia será reservado em nossa Capela de 
Repouso no Family Center até a meia-noite, enquanto nossos jovens visitam as igrejas da região. Por favor venha! 
 

Sexta-feira Santa, 19 de abril (dia de jejum e abstinência) Paixão do Senhor: O Tríduo continua com a celebração da 
Paixão do Senhor às 15:00 horas em inglês, 17:00 horas em espanhol, 19:00 em inglês e 19:30. em português. As estações da 
Cruz são oferecidas às 12:00 (meio-dia) e às 21:00 horas. Nossa Novena da Divina Misericórdia começará às 14:30 na Igreja. 
Lembre-se, hoje é um dia de jejum e abstinência. 
 

Sábado Santo: Hoje, a Igreja espera no túmulo do Senhor, meditando sobre o Seu sofrimento e morte.  8h30 Ritos de 
Preparação para aqueles que serão recebidos na Igreja; 10:00 am Easter Egg Hunt para crianças de 10 anos ou menos; 11:00 
Bênção dos alimentos e cestas da Páscoa no Centro da Família; 15:00 Novena à Divina Misericórdia em nosso Santuário de 
Santo Niño; e, finalmente, às 20h, junte-se a nós enquanto celebramos a grande vigília pascal - a "noite das noites", quando 
recebemos nossos eleitos e candidatos à Igreja! Será uma celebração que você nunca esquecerá! NOTA: De acordo com a 
tradição antiga, não haverá 17:30 e 19:30 Vigil Masses no sábado, 20 de abril. 
 

Domingo de Páscoa, ressurreição do Senhor. Hoje celebramos o mistério central da nossa fé: a ressurreição de Jesus 
Cristo nosso Senhor e Deus! Por favor, venha e compartilhe nossa alegria de Páscoa! Este é o nosso horário de Páscoa: 
 

             6:00 Missa na Igreja antes do nascer do sol 12:30 pm Missa na igreja em inglês 
 7:30 am Missa do nascer do sol na igreja 12:30 pm Missa em português no Family Center 
 9:00 Missas na Igreja e no FamilyCenter 14:00 Misa en español en la Iglesia 
 10h45 Missas na Igreja e no Family Center 17h30 - Missa dos jovens na igreja 
 

Além disso, às 15:00, continuaremos nossa Novena à Divina Misericórdia na Igreja. Esta Novena será concluída durante o 
Domingo da Divina Misericórdia, 28 de abril, com uma missa especial às 15:00 com uma consagração à Divina Misericórdia. 
 

Estou ansioso para vê-lo ao longo desta Semana Santa. Que Deus te abençoe! 
 
 
 
 

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 

NOVENA DA DIVINA MISERICÓRDIA 
19 a 27 de abril 

 

"Jesus eu confio em vós" 
 
Na sexta-feira santa de 1937, Jesus pediu que Santa 
Faustina fizesse uma novena especial antes da Festa da 
Misericórdia, da Sexta-feira Santa até o sábado seguinte. 
Ele mesmo ditava as intenções para cada dia. Por meio de 
uma oração específica, ela deveria trazer ao Seu coração 
um grupo diferente de almas todos os dias e, assim, 
mergulhá-los no oceano de Sua misericórdia, implorando 
ao Pai - com a força da paixão de Jesus por sua graça. 
 
A partir de 19 de abril, nossa paróquia rezará a Novena à 
Divina Misericórdia. Nossa agenda para a novena para a Divina Misericórdia é a seguinte: 
 

• Sexta-feira, 19 de abril às 14h30 na igreja 
• Sábado, 20 de abril às 15h no Santuário Santo Niño 
• Domingo, 21 de abril às 15h30 na igreja 
• Segunda-feira, 22 de abril - sábado, 27 de abril às 15h no Santuário de Santo Niño 

 
Se você gostaria de rezar a novena em casa, na escola e / ou no trabalho, pegue uma cópia na 
igreja ou clique em www.stpaulchurch.com para baixar a Divine Mercy Novena em seu 
computador, celular ou tablet. 
 
Para receber a indulgência plenária no Domingo da Divina Misericórdia, certifique-se de ir à 
Confissão duas semanas antes ou duas semanas após o Dia da Festa e renunciar 
sinceramente a toda atração pelo pecado; orar pelas intenções do Santo Padre; rezar o Terço 
da Divina Misericórdia ou venerar a Imagem da Divina Misericórdia; e receba a Santa 
Comunhão na Divina Misericórdia, 28 de abril de 2019. 

Domingo de Ramos da Paixão do Senhor 
Oração do Domingo:  Querido Jesus, por favor, perdoe meu coração vacilante. Como as multidões que o receberam em 
Jerusalém, eu canto seus louvores e professo minha devoção a você como meu Senhor e Rei e, alguns momentos depois, me 
vejo rejeitando você. Como Pedro, eu professo minha fidelidade a você em um momento apenas para traí-lo três vezes no 
próximo. Ajude-me a amá-lo de todo o meu coração e alma e a permanecer sempre fiel a você até o meu último suspiro. 
Que tudo que eu digo, pense e faça sempre dê glória ao seu Santo Nome. Amém! 

2019 Apelo Pastoral Anual 
 

Obrigado pela sua generosidade! 
 

Sua GRANDEZA não é o que você tem, é o que você dá. 
 

Obrigado aos nossos paroquianos que responderam generosamente com promessas e 
presentes em apoio ao nosso Apelo Pastoral Anual de 2019. Se você ainda não fez uma 
promessa ao Apelo Pastoral Anual, por favor, considere fazê-lo? Seu presente, não importa o 
tamanho, fará a diferença na vida de alguém. SEJA CORAJOSO!  

MISSAS EM ESPANHOL NA  
QUARTA SEXTA-FEIRA 

SEXTA-FEIRA, 26 DE ABRIL 
19:00 H TERÇO, 19:30 H MISSA 

Fé viva: A liturgia de hoje é muito profunda ... as 
leituras são excepcionais. O que te tocou mais? Que 
mudança você fará nesta semana em sua vida para 
se preparar melhor para a celebração da ressurreição 
de Cristo na Páscoa? 



 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

Junte-se a padre Bob Romaine e 
aos paroquianos da St. Paul em 
uma peregrinação em maio ao 

EWTN e ao Santuário do 
Santíssimo Sacramento em 
Alabama, 13 de maio a 16 de 

maio de 2019. 
 

O custo é de US $250 por 
pessoa e inclui tarifa de ônibus 

de ida e volta, hospedagem, 
refeiçõies e passeios. 

  
Para mais informações, entre em 
contato com Ed e Susan Bilbao 

em (813) 503-6460. 

BÊNÇÃO DE ALIMENTOS E 
CESTOS DE PÁSCOA 

SÁBADO, 20 DE ABRIL 
11.00 DA MANHÃ 
FAMILY CENTER 

Missa Especial da  
Divina Misericórdia 

Domingo, 28 de abril às 15:00  
St. Paul Family Center 

Grupo de Oración 
Amor de jesus 
orgulhosamente 
apresenta… 

Via 
Crucis 

Quarta-feira 
17 de abril 

19:00 



 

"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". 

VOLUNTÁRIOS NECESSÁRIOS para ajudar na Caça aos 
Ovos de Páscoa!  Gostaria de compartilhar suas idéias ou ajudar 
na organização e implementação da Caça aos Ovos de Páscoa? 
Por favor, entre em contato com Maria Mendez, no Escritório de 
F o r m a ç ã o  d a  F é ,  a t r a v é s  d o  e m a i l 
mmendez@stpaulchurch.com ou (813) 961-3023. 
 
DOAÇÕES NECESSÁRIAS para a Caça aos Ovos de 
Páscoa!  Gostaríamos muito de receber doações de ovos de plástico, 
pequenos doces embalados individualmente, chocolate não derretido 
e brinquedos que caberiam dentro de um ovo de plástico padrão. Por 
favor, deixem suas doações para o Escritório de Formação da Fé até 
a segunda-feira, 16 de abril de 2019. Obrigado! 

Pais da escola primária católica! Se você é um paroquiano da 

Igreja Católica de St Paul e gostaria de matricular seu filho em 

qualquer uma das nossas escolas paroquiais locais (St. Lawrence, 

Christ the King, Incarnation, Corpus Christi, etc.) você é elegível 

para o "in parish" taxa de matrícula, permanecendo um 

paroquiano ativo na St. Paul. A diocese vai compensar a escola 

paroquial. Você só precisa garantir uma carta de nossa paróquia 

confirmando que você é um membro ativo da St. Paul Catholic 

Church. Se seu filho freqüenta a Madre Teresa de Calcutá, a escola 

já está recebendo assistência diocesana. (Desculpe, mas Villa 

Madonna e a Holy Name Academy não são elegíveis.) Se você 

tiver alguma dúvida, entre em contato com Michael Maloney 

pelo telefone (813) 961-3023; mmaloney@stpaulchurch.com. 

Passaporte para a santidade 
 

O Tríduo Sagrado comemora o mistério central de nossa fé ... a paixão, 
a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 
Começando na quinta-feira à noite, com a Missa da Ceia do Senhor, 
continuando na Sexta-Feira da Paixão do Senhor até a grande Vigília 
da Páscoa, é a celebração do dom da nossa redenção através de Jesus 
Cristo. Como no ano passado, nossas crianças são convidadas a 
participar de todas as três liturgias - Quinta-feira Santa, Sexta-feira 
Santa e Páscoa e têm seus “Passaportes à Santidade” assinados por um 
membro do clero ou pessoal da paróquia. No final do ano, eles farão 
uma festa de boliche com o padre Bill!

Ministério do Luto da St Paul 
 

Nosso ministério oferece o amor curador de Deus 

através do conforto emocional, físico, mental e 

espiritual. Nossa próxima reunião será na terça-

feira, 23 de abril de 2019, das 19h30 às 21h, no 

Centro Paroquial, Sala H. Para mais informações 

sobre o Ministério do Luto, entre em contato com 

Kathy pelo telefone (813) 361-5134. 

SOS Tráfico Humano Ministério na 
Igreja Católica St. Paul  

 

Fornece conscientização e educação, realiza 
eventos de angariação de fundos e oferece 
reabilitação espiritual aos sobreviventes. O 

ministério incentiva os outros a usar suas paixões 
inspiradas em Deus para ajudar a pôr fim ao tráfico 

de seres humanos enquanto se juntam à luta 
contra a escravidão moderna. Se você tiver dúvidas 

ou estiver interessado em participar do nosso 
ministério, entre em contato conosco. 

 

Envie-nos um email para 
humantrafficking@stpaulchurch.com ou ligue para 

Cathy Hayter (813) 843-8969. 

Cavaleiros de Colombo - Conselho 11211: Para 
saber mais sobre como se tornar um cavaleiro, por 

favor enviar e-mail: kofc@stpaulchurch.com 

Meninas da herança americana Tropa 147 
 

O AHG Troop 147 sediará um Angariador de Primeiros 
Socorros nos fins de semana de 27 a 28 de abril e 4 a 5 de 

maio. 
 

Se sua filha tiver entre 5 e 18 anos e estiver interessada 
em AHG, entre em contato com Melissa:  

ahg@stpaulchurch.com 

CONFIRMAÇÃO/CRISMA 
 

Se você tem 18 anos ou mais e ainda precisa 
receber o sacramento da Confirmação/Crisma, por 

favor entre em contato com Maria Costa no  
(813) 961-3023 ext. 3305 ou e-mail 

mcosta@stpaulchurch.com  
Nota: as aulas começarão no dia 25 de abril de 

2019-04-10 

ESTAÇÕES DA CRUZ 
 

A SEREM PERFORMADAS PELOS  
NOSSOS JOVENS 

AO MEIO DIA na SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO 


