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SOLENINDADE DO SANTISSIMO CORPO E SANGUE DE CRISTO    14-6-2020 

Crescendo juntos em Cristo! 
Meus queridos amigos, 

Hoje celebramos a Solenidade do Corpo E Sangue Sagrado de Cristo ou Corpus 
Christi.  Observada pela primeira vez pela Igreja Universal Católica em 1264, é uma 
celebração da Presença Real de Cristo na Eucaristia.  Como o Concílio de Trento 
afirmou, no Santíssimo Sacramento está "o Corpo e o Sangue, juntamente com a Alma e 
a Divindade, de nosso Senhor Jesus Cristo e, portanto, todo o Cristo é verdadeiramente, 
realmente, e substancialmente contido."  "A presença eucarística de Cristo começa no 
momento da consagração e perdura enquanto a espécie eucarística subsiste.  Cristo está 
presente inteiro em cada uma das espécies e inteiro em cada uma de suas partes, de tal 
forma que a fração do pão não divide Cristo" (Catecismo da Igreja Católica, 1377). 
 

Nossa família paroquial tem uma história maravilhosa de adoração eucarística.  Durante 
meu mandato como pastor, aumentamos de uma noite para 5 dias por semana.  Embora o 
horário seja atualmente limitado das 8:00 às 16:00, minha esperança e oração é que em 
breve retomaremos nosso horário normal.  Deixe-me saber quando estiver pronto!  (risos!) 
 

Como afirmou São João Paulo II: "A Igreja e o mundo têm uma grande necessidade de 
adoração eucarística.  Jesus nos espera neste sacramento do amor.  Não nos recusemos a ir 
encontrá-lo em adoração, em contemplação cheia de fé, e abertos a fazer as pazes com os 
graves delitos e crimes do mundo.  Que nossa adoração nunca cesse" (Dominicae cenae, 3).   
 

O Papa Bento disse uma vez: "Vá ao encontro com Ele na Santa Eucaristia, vá adorá-lo 
nas igrejas, ajoelhando-se diante do Tabernáculo: Jesus irá preenchê-lo com Seu amor e 
revelará a vocês os pensamentos de Seu Coração. Se você Lo ouvir, sentirá cada vez mais 
profundamente a alegria de pertencer ao Seu Corpo Místico, a Igreja, que é a família de 
Seus discípulos mantida perto pelo vínculo de unidade e amor." 
 

Nosso Santo Padre, Papa Francisco resume: "Quando você venera Jesus na Eucaristia, 
você recebe Dele, o Espírito Santo e você encontra paz e alegria. Queridos irmãos e 
irmãs, vamos escolher esse alimento de vida! Vamos fazer da missa nossa prioridade! 
Vamos redescobrir a adoração eucarística em nossas comunidades! Imploremos a graça 
do desejo ardente por Deus, com um desejo insaciável de receber o que Ele preparou 
para nós." 
 

Rezemos por um maior amor e devoção ao Santíssimo Sacramento: "Que o Coração de 
Jesus no Santíssimo Sacramento seja louvado, adorado e amado com carinho a cada 
momento em todos os tabernáculos do mundo até o fim dos tempos.  Amém." 
 

Rezemos também por todos aqueles que receberam sua Primeira 
Comunhão Sagrada nos últimos dias.  Que eles desenvolvam uma 
paixão ao longo da vida pelo Senhor Eucarístico!  Que Deus 
abençoe a eles, suas famílias e catequistas! 
 

Crescendo corajosamente juntos em Cristo, 

 
 
 

Padre Bill Swengros, Pastor 

 

MISSAS DO FIM 
DE SEMANA 

 

Missas de Sábado 
8h30  missa 

 
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: 14:00 

 

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 11:00 - Meio-dia 
Sábados 10:00 - 11:00 e 16:00 - 

17:00 ou a pedido 
 

Adoração Eucarística 
Segunda-feira sexta - feira  

8:00 às 16:00 
 

 Oração matinal 
Segunda a sexta-feira às 7:00 

Sábado 8:00 
  

Unção dos Enfermos 
Todo segundo sábado 

do mês às 8h30 
 

Horário de Atendimento da 
Igreja: 

 
Segunda a sexta-feira das  

9:00 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 



INSCRIÇÕES ABERTAS PARA AS 
AULAS DE FORMAÇÃO  

DE FÉ 2020-21 
Pais, vocês são os principais educadores de seus filhos na 
fé católica.  Nosso Programa de Formação da Fé está aqui 
para ajudar e complementar a educação religiosa que você 
começou em sua família.  Temos a opção de estudo 
domiciliar online, bem como um excelente programa de 
currículo católico semanal, baseado em sala de 
aula.   Convidamos você a registrar seus filhos (idades de 5 
a 18 anos) em nossas Aulas de Formação da Fé para o 
Outono.  As classes se enchem rápido.  Não se atrase! 

CALENDÁRIO DE JUNHO DO 
GRUPO DE JOVENS DA SAINT PAUL 

 

17 de junho (quarta-feira) 
14:00 - 17:00, Treehoppers 

 

 19 de junho (sexta-feira) 
13:00 -14:00, Lectio Divina* 

 

21 de junho (domingo) 
17h30, Missa adolescente 

18h30, noite de filme* 
 

 26 de junho (sexta-feira) 
13:00 - 14:00, Lectio Divina* 

 

 28 de junho (domingo) 
17h30, Missa dos Jovens 

18h30, Decoração de Asilo (projeto de serviço) * 
  

Para mais informações, entre em contato com 

Laura Wendt, Ministra da Juventude do Ensino Médio, 
em: lwendt@stpaulchurch.com 

  

Nota: Eventos com um * encontro no Pavilhão da Saint Paul 

LIVRO DE MISSAS 2020 
O Livro de Missas de 2020 está aberto. Para agendar 
dias e horários para a lembrança de seus entes 
queridos e / ou intenções, visite o Centro Paroquial 
da St. Paul durante a semana entre as 9:00 e as 16:00. 

www.facebook.com/stpaultpa 

MINISTÉRIO DO BATISMO 
O mundo pode ter parado por alguns meses, mas louvado 
seja Deus muitos bebês estão nascendo e as famílias estão 
desejando o batismo para eles em nossa fé católica e 
estamos aqui para ajudá-lo a prepará-los! 
 

Todos os nossos batizados seguem os protocolos de 
segurança recomendados pelo CDC e pelo escritório do 
Bispo.  Se você deseja o batismo para o seu bebê, ou 
simplesmente informações sobre batizados, entre em 
contato com o Escritório de Formação da Fé por e-mail 
em baptism@stpaulchurch.com  ou ligue para  (813) 
961-3023. Estamos felizes em ajudá-lo a se preparar para 
batizar seu filho! 

SANTA MISSA HORÁRIO 
DE TRANSMISSÃ 

LIVE Missa diária às 12:15 
Diretamente Sábado às 8:30 
Domingo às 10:45 e 14:00 (Espanhol) 

Ministérios Litúrgicos: A Paróquia da Saint Paul 

é um ótimo lugar porque muitas pessoas fazem parte 
disso! OBRIGADO  por compartilhar seus excelentes 
dons de tempo e talento! Nossos voluntários não têm 
preço! Ore e entre em contato conosco se puder 
ajudar desta forma: Coroinhas, Ministro Eucarístico 
da Santa Comunhão, Ministro da Hospitalidade, 
Leitor e Sacristão. 
 

Entre em contato com Laurie Erickson, pelo telefone 
(813) 961-3023 ou envie um e-mail para: 
lerickson@stpaulchurch.com 

Novena em homenagem a 
Jesus das Maravilhas 

  

17 de junho a 25 de junho 
19:00 

Santuário do Santo Niño 

NOVENA E MISSA 
EM HONRA À NOSSA 

SENHORA DA BOA SAÚDE 
E DO SAGRADO CORAÇÃO 

DE JESUS 
 

SEXTA-FEIRA, 19 DE JUNHO 
19:00 TERÇO * 19:30 MISSA 

mailto:lwendt@stpaulchurch.com
mailto:lerickson@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 

Sociedade São Vicente de Paula 
 Horário de atendimento 

Segunda e quinta-feira das 9:00 às 12:00 
Contato para Assistência: (813) 264-3325 

 

A Sociedade São Vicente de Paula (SVDP) continua a aceitar alimentos não 
perecíveis, materiais de limpeza, gift cards para supermercados locais e doações 
monetárias.  Se você quiser ajudar os necessitados, todas as doações para a Despensa 
de Comida de São Vicente de Paula podem ser deixadas no Escritório paroquial entre 
as 9:00- 16:00, de segunda a sexta-feira.  Se você quiser se voluntariar para ajudar na 
distribuição de alimentos, envie um e-mail para: svdp@stpaulchurch.com  

 

As necessidades para esta semana incluem: 

Obrigado por sua generosidade! ~ Sociedade SVdP 
*Por favor, note que não podemos usar itens vencidos*   

 · Frutas Enlatadas 
 · Sopa Enlatada 
 · Massas 

 · Molho de Macarrão 
 · Manteiga de Amendoim  
 · Carne de porco e feijão 

 · Leite em pó 
 · Arroz 
 · Syrup 

 

Adoração  

Eucaristica 
 
 

Segunda-feira  
a Sexta-feira  
8:00 às 16:00 

Ofertas em Missa: A Missa é a mais poderosa de todas as orações, uma vez que é 

uma participação no ato redentor de Jesus Cristo.  Ao longo da história, tem sido vista 
como um meio certo de ajudar os vivos e falecidos a alcançar a salvação eterna.  Cada 
missa é oferecida pelas intenções de todos os que estão presentes.  Uma intenção 
especial para a missa também pode ser solicitada.  Neste caso, geralmente é anunciado 
no boletim e pode ser incluído nas orações dos fiéis.  A doação sugerida é de US $ 15-
20, dependendo do dia.  Você também pode solicitar uma missa "sem aviso prévio".  
Esta missa será celebrada durante uma celebração privada.  Poderia ser celebrada por 
um dos sacerdotes da paróquia que não estão programados para a missa naquele dia ou 
por um padre aposentado, missionário estrangeiro, ou um padre que não é atribuído a 
uma paróquia.  A oferta sugerida é de US $ 10.  Para mais informações,  procure o 
Escritório da Paróquia.  

Cansado de escrever cheques?  Nossa paróquia oferece um Plano de Oferta 
Automática.  Você pode optar por retirar o dinheiro automaticamente de suas 
poupanças, cheques ou conta de cartão de crédito mensalmente ou 
semestralmente.  Não há cobrança por este serviço e ele pode ser interrompido a 
qualquer momento com apenas uma semana de aviso prévio.  Sem mais envelopes, 
sem mais cheques escritos, sem mais ter que lembrar de trazer seu dinheiro!  Para mais 
informações, visite  www.StPaulChurch.com ou entre em contato com Brian no 
escritório da paróquia pelo telefone (813) 961-3023 ou envie um e-mail para  
bsmith@stpaulchurch.com. 

DOAÇÃO ONLINE! 
Inscreva-se para doar online!  É rápido, simples e conveniente. 

 

Ir para stpaulchurch.com 
e clique no link Doando Online ou 

escaneie o código QR à direita com seu 
telefone para obter mais informações 

sobre como se inscrever. 

mailto:svdp@stpaulchurch.com
http://www.StPaulChurch.com
mailto:bsmith@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". 

Igreja Católica de St. Paul receberá o Autor 
best-seller do New York Times... 

 

MATTHEW KELLY 

15 DE DEZEMBRO 
19:00 - 20:30 

. 
Peça seus ingressos online 

para este próximo evento hoje em: 
DynamicCatholic.com/Tampa 

Falta alguma coisa?  

Há um número de casais em nossa paróquia que vivem 
em casamentos irregulares ou casamentos que não 
foram abençoados na Igreja.  Lembre-se, não é 
suficiente para os católicos serem casados somente no 
civil ou casados em uma igreja não católica.  Para a 
validade, os católicos devem se casar em uma 
cerimônia reconhecida pela Igreja.   Não espere, não 
espere.   Estamos aqui para ajudar! Se você já foi 
divorciado, entre em contato com Maria Costa no 
escritório da paróquia (813-961-3023) para ter seu 
casamento convalido. É muito fácil e não vai tomar 
muito do seu tempo.  Se você ou seu cônjuge foram 
previamente divorciados, entre em contato com Maria 
ou com o padre ou diácono de sua escolha para iniciar 
o processo de "anulação" para que, esperançosamente, 
seu casamento atual possa ser  convalido.  Deixe-nos 
ajudá-lo! 

Oração para evitar Furacões: Pai, todos os 

elementos da natureza obedecem ao seu 
comando.  Acalme as tempestades e furacões que nos 
ameaçam e transforme nosso medo do seu poder em 

louvor à sua bondade.  Conceda isso através 
de nosso Senhor Jesus Cristo, Seu Filho, que 
vive e reina com Vós e o Espírito Santo, um 
Deus, para todo o sempre.  Amém. 

PRÉ-ESCOLA 
CATÓLICA  

DA SAINT PAUL 
 

A missão da Escola Católica da Saint Paul é incentivar 
o crescimento espiritual, intelectual e emocional de 
cada criança usando práticas apropriadas ao 
desenvolvimento. Trabalhando em parceria com os 
familiares, bem como com nossa paróquia e 
comunidade, proporcionamos um ambiente nutritivo, 
seguro e católico onde as crianças são inspiradas a 
aprender, brincar e crescer. 
 

A pré-escola tem vagas nas turmas de 3 e 4 anos para o 
ano letivo de 2020-2021.  Para mais informações, ligue 
para o escritório da pré-escola no 813-264-3383  ou 
envie um e-mail para  director@stpaulchurch.com 

Buquê Espiritual do Dia dos Pais 
 

Por favor, não deixe de pegar um cartão da Novena 
do Dia dos Pais disponível agora no Narthex.  Por 
favor, devolva-o à caixa localizada no Narthex para 
que possamos lembrar de seu pai em cada missa 
durante o mês de junho.  Você também pode 
inscrever esses pais, vivos e/ou falecidos, em nossa 
Novena do Dia dos Pais on-line em: 

www.stpaulchurch.com/fathersday 

Cristo Nos Cura! 

Atenção: Nós nos esforçamos para acomodar 

aqueles com necessidades especiais.  Se você tiver uma 
necessidade especial, entre em contato com os 
Ministros da Hospitalidade antes da missa para que 
possamos ajudá-lo. Um padre, diácono ou Ministro 
Extraordinário da Comunhão trará com prazer a 
eucaristia para você.  Deixe-nos saber como podemos 
atendê-lo melhor! 

Oração da Manhã: Todas as manhãs, de segunda 

a sexta-feira, celebramos a Oração da Manhã às 7:10 
na igreja.  No sábado, iniciamos às 8:10.  A Oração 
matinal faz parte da Liturgia das Horas.  Esta antiga 
oração cumpre o preceito do Senhor de orar sem 
cessar, ao mesmo tempo oferecendo suas orações a 
Deus, o Pai, e intercedendo pela salvação do 
mundo.  Venha se juntar a nós! 

Oração "Flecha de Ouro": Que Santíssimo, 

Sacratíssimo, Adorável e incompreensível e inefável 
Nome de Deus seja sempre louvado, santificado, 
amado, adorado e glorificado, no Céu, na Terra e em 
todo o Universo, por todas as criaturas de Deus e pelo 
Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo no 
Santíssimo Sacramento do Altar. Amém. 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=pt&a=DynamicCatholic.com%2FTampa

