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XIV DOMINGO DO TEMPO COMUM              5-7-2020 

Crescendo juntos em Cristo! 
 

Meus queridos amigos, 
 

O Dia da Independência ou 4 de julho é um feriado americano por excelência, pois nos 
lembramos dos sacrifícios feitos por nossos antepassados enquanto lutavam pela 
independência de um governo estrangeiro e pela liberdade e justiça para todos.  A 
observância deste ano tem sido especialmente relevante à medida que lutamos com as 
contínuas devastações da pandemia, a agitação social e o grito de justiça que ecoa em 
toda a nossa terra, e a crescente polarização de nossa sociedade enquanto nos 
preparamos para as eleições. 
 

Talvez seja mais importante do que nunca ter um momento para reler a Declaração de 
Independência assinada pelos treze pais fundadores em 4 de julho de 1776: 
 

Consideramos essas verdades evidentes, que todos os homens são criados iguais, que 
são dotados por seu Criador com certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a 
Vida, a Liberdade e a busca da Felicidade. 

 

Como católicos, afirmamos nossa dependência de Deus, nosso Criador, a igualdade 
fundamental de todas as pessoas humanas, e o direito inalienável à vida, liberdade e 
busca da felicidade para cada ser humano.  Infelizmente, ainda temos muito trabalho a 
fazer para perceber a visão de nossos fundadores. 
 

Durante os ritos de Iniciações Cristãs, em 24 de junho, compartilhei que acredito que o 
Senhor está usando todos os desafios do nosso dia para nos ensinar a nos tornarmos 
mais humildes, mais misericordiosos e mais gratos pelas bênçãos que recebemos todos 
os dias.  Não podemos reagir com medo ou raiva, mas devemos responder em 
confiança e na fé, fazendo escolhas pensativas e responsáveis para enfrentar os desafios 
de uma forma que respeite a visão de nossos fundadores e a vontade de nosso Deus 
amoroso e misericordioso. 
 

Há esperança?  Sim!  Encontrei-o na face das 39 pessoas que disseram: "Sim!" ao 
Senhor e escolheram entrar na Igreja Católica através dos Sacramentos da 
Iniciação.  Eles eram verdadeiramente católicos ou universais, representando a vasta 
diversidade cultural e étnica de nossa paróquia.  Encontrei-o na face dos 100 jovens que 
disseram: "Sim!" para serem discípulos de Cristo através do Sacramento da 
Confirmação.  Demonstraram paixão pela liberdade e justiça, paz e alegria, fé e 
amor.  Eles abriram seus corações para os dons do Espírito Santo e eu não tenho 
nenhuma dúvida de que eles darão Seus frutos em suas vidas. 
 

Este é um momento difícil para nós.  Tenha fé.  Confie Nele.  Prometa sua 
dependência em Deus e vamos fazer um esforço para vencer esse vírus, acabar com o 
preconceito e a violência, e construir um mundo melhor para compartilhar com nossos 
filhos e filhos de nossos filhos. 
 

Que Deus te abençoe e que Deus abençoe a América! 
 
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  
a Quinta-feira  
8:00 às 16:00 

 

24 Horas 
Sexta-feira, 8h30 às  

Sábado, 8h30 
 

 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 

 
 



CAMINHO PARA O PROPÓSITO 
RETIRO DE JOVENS ADULTOS 

 

“ Caminho para o Propósito” é  o Quinto Retiro Anual 
para Jovens Adultos, organizado pelo Grupo de Jovens 
Adultos Apóstolos da Eucaristia. Este retiro destina-se a 
adultos jovens, de 18 a 27 anos. O retiro será realizado no 
sábado, 25 de julho, das 8h às 20h, no Family Center na 
Igreja Católica de Saint Paul. 
 

O custo para o retiro é de apenas $25 para o dia inteiro. 
Café da manhã, almoço e jantar estão incluídos na taxa de 
inscrição. O retiro contará com palestrantes, pequenas 
discussões em grupo, atividades, missa, confissão e muito 
mais! Todos os participantes devem usar máscara, trazer 
desinfetante para as mãos e seguir as diretrizes que a Igreja 
Católica Saint Paul tem em vigor para a segurança de todos. 
 

Para se inscrever, por favor, vá para: 
www.stpaulchurch.com/pathtopurpose 

Para mais informações, envie um e-mail para Valerie 
em: merimee@verizon.net 

Deo Gratis 
 

Agradecemos a Deus por todos 
aqueles que receberam o 
Sacramento da Confirmação na semana passada, bem 
como por seus padrinhos, catequistas e famílias.  Que 
Deus abençoe a todos!  Também agradecemos a Deus 
por todos aqueles que generosamente doaram à nossa 
paróquia na última semana.  Dependemos totalmente 
de sua generosidade para pagar nossas contas!  Que 
Deus te abençoe por sua fidelidade e generosidade! 

COMUNHÃO E  

UNÇÃO DOS DOENTES  

POR DRIVE THRU 
 

QUINTA-FEIRA 14:00  

PORT DO CARRO DA  

IGREJA PRINCIPAL 

(CONDUÇÃO COBERTA) 

Oração do Dia da Independência  
Deus, fonte de toda a liberdade, este dia é brilhante com 
a memória daqueles que declararam que a vida e a 
liberdade são seu presente para todo ser humano.  Ajude
-nos a continuar um bom trabalho iniciado há muito 
tempo.  Deixe nossa visão clara e nossa vontade forte: 
que somente na solidariedade humana encontraremos 
liberdade, e justiça apenas na honra que pertence a toda 
vida na Terra.  Mova nossos corações em direção a 
família das nações: para entendermos os caminhos dos 
outros, oferecer amizade, e encontrar segurança apenas 
no bem comum de todos.  Pedimos isso através de 
Cristo, nosso Senhor.  Amém.   

4ª Sexta-feira Missa Hispana 
Sexta-feira, 24 de julho 

Terço às 19:00 † Missa às 19h30 

MISSA DE DUELO  
para aqueles afetados  

pela pandemia de Coronavírus 
 

Quinta-feira 23 de julho  
Terço às 19:00 † Missa às 19h30 

Missa na reunião ALPHA 
Sexta-feira, 31 de julho  

Terço às 19:00 † Missa às 19h30 

Cesta de perguntas:  
"Era de meu entendimento que é "contra" nossa fé 
católica buscar um médium. Isso é verdade?  Minha 
mãe faleceu há 6 meses e meu irmão foi para um 
médium.  Claro, fiquei intrigado com a informação 
que ele me transmitiu sobre o encontro e muito do 
que o médium lhe disse fazia sentido ou trazia 
algum nível de conforto.  O que a Igreja está 
ensinando sobre esse tema?" 
 

Em primeiro lugar, sinto muito por sua perda e estou 
grato por sua pergunta.  Sim, a Igreja se opõe aos 
médiuns e a todas as outras formas do oculto... 
psíquicos, videntes, leitores de palmas, leitores de 
cartas de tarô etc. (CCC, 2116).  Está enraizado nas 
Escrituras Sagradas (Ex 22; Lev 20; Dt 18; Gal 4; 
Atos).  Contamos com a fé de que nossas vidas e as 
almas de nossos entes queridos estão nas mãos de 
Deus.  Confiamos nele. 
 

Se você tiver uma pergunta para a Cesta de Perguntas, 
envie um e-mail para o Padre Bill Swengros em: 
frbill@stpaulchurch.com 

http://www.stpaulchurch.com/pathtopurpose
mailto:merimee@verizon.net
mailto: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 

Sociedade São Vicente de Paula 
 Horário de atendimento 

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

 

A Sociedade São Vicente de Paula continua ajudando os necessitados em nossa 
comunidade.  Além de ajudar os paroquianos com suas necessidades 
monetárias, atualmente estamos atendendo 70-80 famílias por semana em nossa 
Despensa de Alimentos.  Não poderíamos fazer isso sem suas generosas 
doações semana após semana! 
 

Se você quiser ajudar, as doações de alimentos para a Despensa de Alimentos de 
São Vicente de Paula podem ser deixadas nas cestas marcadas localizadas no 
Narthex.  Doações monetárias podem ser colocadas na Caixa dos Pobres, também 
localizada no Narthex. Certifique-se de especificar o SVDP na linha de memorando 
para doações de cheques ou você pode usar um envelope de oferta para doações 
em dinheiro e rotulá-lo como SVDP.  Obrigado por sua generosidade! 
 

Lista de desejos de despensa esta semana: 
 
 
 

 
Obrigado por sua generosidade! ~ Sociedade SVdP 

*Por favor, note que não podemos usar itens vencidos*   

· Sopa Enlatada 
· Mac and cheese 
· Massas 

· Molho de Macarrão 
· Arroz 
· Biscoitos Saltine  

 

Adoração 

Eucaristica 
 

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

 

24 Horas 
Sexta-feira, 8h30 às 

Sábado, 8h30 

Caminhe nos passos de Jesus!  

Interessado em se aproximar do Senhor?  Junte-se ao Padre Bill Swengros em uma 
peregrinação única na vida à Terra Santa de 12 a 22 de abril de 2021.  Venha 
visitar Belém, Nazaré, Cafarnaum, Caná, Cesareia à beira-mar, Monte Carmelo, 
Monte Tabor, Megiddo, Jericó, Qumram, Emaús, Samaria e o Poço de Jacó... e, 
claro, Jerusalém!  Será uma experiência incrível de graça!   

Agora é a hora de fazer um depósito para reservar seu lugar.  Entre em contato 
com  Martiza  o mais rápido possível pelo telefone  (813) 363-8133  ou  
igniteyourfaith@stpaulchurch.com.   Só restam alguns lugares, então, por 
favor, reserve seu lugar ainda hoje!! 

Bênçãos das Missas 

Estamos viajando pelos Ritos Introdutórios da Santa Missa.  Tendo examinado nossa 
consciência e aberto nossos corações à misericórdia e perdão de Deus, estamos agora 
prontos para cantar Seu louvor através do hino antigo e venerável, o Glória!! 
 

Este "Hino Angelical" é cantado aos domingos, Solenidades, Festas e outras ocasiões 
solenes ao longo do ano (exceto durante o Advento e a Quaresma).  Originalmente 
cantado na Páscoa, este hino antigo ecoa a canção dos anjos naquela Noite Sagrada 
quando nosso Salvador nasceu.  Esta "maior doxologia" faz louvor a Deus o Pai, Filho e 
Espírito Santo por quem Deus é – não simplesmente pelo que Deus faz por nós.  Da 
próxima vez que cantar o Glória, reflita sobre o significado dessas palavras e dê a Deus o 
louvor e a glória que a Ele é devido! 

mailto:igniteyourfaith@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". 

Procissão de oferta: Nossos ministros estão 
sempre à procura de paroquianos para se 
voluntariarem para trazer o ofertório.  No próximo 
domingo, por que não perguntar se precisam de 
ajuda?  Você vai descobrir que é uma grande 
bênção para sua família.  Paz! 

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. 

Fé em Ação 
 

"Pois meu jugo é fácil, e meu fardo leve" (Mt 11:30) 
Quando pensamos em ser bons administradores, 
podemos pensar que Deus está pedindo muito de 
nós quando Ele nos chama para compartilhar 
generosamente nosso tempo, talento e tesouro. No 
entanto, devemos lembrar que não somos "donos" 
de nada, somos apenas "administradores" dos dons 
que Deus nos deu. Tudo o que Ele está pedindo é 
que devolvamos uma pequena parte, em gratidão, do 
que Ele já nos deu. 

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 env ie  um e -mai l  para  
bsmith@stpaulchurch.com. 

Anúncios nos Boletins 
 

Os Ministérios são incentivados a enviar informações 
sobre as próximas reuniões e eventos para:  

 

bulletin@stpaulchurch.com 
 

Os anúncios para serem publicados no boletim devem 
ser entregues 10 dias antes da data da capa do 

boletim.  Por favor, inclua a palavra "Boletim" na 
linha de assunto do seu e-mail.  Obrigado! 

PRÉ-ESCOLA 
CATÓLICA DE SAINT 

PAUL 
St. Paul Catholic Preschool é um provedor de pré
-jardim de infância voluntário da Flórida 
(VPK).  Este programa permite que crianças de 4 
anos tenham uma educação gratuita no ano 
anterior à matrícula no jardim de infância.  Ainda 
há vagas para o próximo ano letivo 2020-
2021.  Entre em contato conosco para mais 
informações pelo telefone (813) 264-3383. 

Cristo Nos Cura! 

SANTA MISSA HORÁRIO  
DE TRANSMISSÃ LIVE  

 

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

Serviço de Consulta Legal e 
Encaminhamento 

Todas as segundas-feiras  

apenas por agendamento 

Ligue para (813) 961-3023 

http://www.StPaulChurch.com
mailto:bsmith@stpaulchurch.com
mailto:bulletin@stpaulchurch.com

