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XV DOMINGO DO TEMPO COMUM                  12-7-2020 

 

Meus queridos amigos, 
  
Por favor, permita-me compartilhar meu coração com você.  Quando entramos em 
confinamento devido ao Covid-19, dobramos nossas orações e novenas e outras 
devoções... implorando a Deus para nos ajudar em nossa hora de necessidade. 
  
E ele fez. 
  
A curva rapidamente se achatou e começamos o processo de abertura. 
  
E paramos de rezar com o mesmo fervor. 
  
Enquanto escrevo isso, o vírus voltou como uma vingança. 
  
Acho que Deus está nos lembrando que ainda precisamos estar de joelhos em oração, 
implorando por intervenção e proteção divinas.  Lembro-me de Moisés e da batalha 
com Amalec (Ex 17:8-13).   Enquanto Moisés manteve as mãos no alto em oração, 
Israel foi vitorioso.  Quando ele baixou os braços, Israel sofreu.  Acho que isso pode 
muito bem ser o que aconteceu conosco.  Precisamos redobrar nossas preces. 
  
Em 590, a grande praga atingiu Roma e matou muitos, incluindo o Santo Padre.  O 
recém-eleito Gregório I liderou o povo de Roma em uma procissão, invocando a 
misericórdia de Deus através da intercessão de nossa Mãe Bem Aventurada.  Durante 
a procissão, o Santo Padre, agora conhecido como São Gregório, o Grande, viu São 
Miguel Arcanjo empunhando sua espada em cima do que hoje é conhecido como 
Castel Sant' Angelo. 
  
Para isso, proponho que todos os dias, a partir de agora, até o dia da festa de São 
Miguel Arcanjo, em 29 de setembro, rezemos a Salve Rainha e a Oração de São 
Miguel.  Se possível, junte-se à sua oração com jejum e esmolas para mais graça! 
  
É minha esperança e oração que estes dias sejam um momento de grande graça para 
nós, nossa Diocese, o Estado da Flórida, nossa nação e o mundo!  Rezemos pelo fim 
da praga do Covid-19, a praga do preconceito e da injustiça, e por um respeito 
renovado pela dignidade e valor de cada vida humana. 
  
Obrigado e que Deus te abençoe! 
  
Que Deus te abençoe e te mantenha santo, saudável e feliz! 

  
  
  

 

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 

 
 



INSCRIÇÕES PARA 
AULAS DE FORMAÇÃO DA 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 
uma opção online de Home Study, bem como um 
excelente programa de currículo católico semanal, 
baseado em sala de aula. 
 

Convidamos você a registrar seus filhos (de 5 a 18 
anos) depois de todas as missas nos dias 25 e 26 
de julho para as próximas aulas de Formação da 
Fé 2020-2021. 

 

Para obter mais informações, envie um e-mail para: 
ccayon@stpaulchurch.com 

40 HORAS DE ORAÇÃO PELA  
CURA NACIONAL E PAZ 

 

Na esteira da crescente violência e tensões em nosso país, 
Padre Bob Romaine e a Confraria da Adoração 
Eucarística pela Vida (CEAL) convidam todos a participar 
das 40 horas de oração sem parar, para ser orado em suas 
casas, para a cura de nossa nação e para a paz. 
 

Início: 15 de julho de 2020 às 6 da manhã 
Término: 16 de julho de 2020 às 22h 

 

Inscreva-se no seguinte link: 
https://bit.ly/40hoursofprayer 

 

Por favor, escolha uma hora para rezar sozinho ou 
com sua família em suas casas. Enviaremos por e-mail 
o material de oração para esse momento. 
 

Obrigado! 
 

Padre Bob Romaine e a Equipe CEAL 
 www. cealservants.com 

PRESSÃO COVID-19 
 

Esta é a presença da semana passada para que você 
possa escolher uma missa com maior espaçamento 

físico.  Nossa igreja tem 880 lugares. 
 

Missas durante a semana: 29 de junho a 4 de julho 
  7:30   Missa Diária média de 50 participantes 
12:15   Missa diária média de 104 participantes 
  8:30   Missa de sábado teve 81 participantes 

 

Missas de Fim de Semana: 4 de julho a 5 de julho 
Sábado 
 17:30 Vigília  108 participantes 
 19:30 Vigília [português]     80 participantes 
 

Domingo 
7:30  172 participantes 
9:00  117 participantes 

   10:45       192 participantes 
   12:30       122 participantes 
   14:00 [Espanhol]       146 participantes 
   17:30       165 participantes 

 

Como você pode ver, há muito espaço "na pousada!". 
Lembre-se de usar uma máscara ou cobertura facial, 
trazer desinfetante para limpar as mãos antes e depois da 
missa e observador de distanciamento físico.  Queremos 
respeitar os outros e manter todos saudáveis e felizes! 
 

Lembre-se, se você está doente ou foi exposto a alguém 
que está doente, por favor, fique mais seguro em 
casa.  Se você é vulnerável ao Covid-19 ou especialmente 
se tem receio de adoecer, por favor, fique mais seguro 
em casa.  Por último, se você não está disposto a seguir 
nossos protocolos, por favor, fique mais seguro em 
casa.  Nós entendemos e o Senhor também! 
 

Continuaremos transmitindo missas todos os dias na 
www.stpaulchurch.com e na página do Facebook 
StPaul Tampa Parish.   
 

Além disso, todas as quintas-feiras, às 14h, oferecemos 
um “drive through" especial para a Santa Comunhão e 
Unção dos Doentes para todos que não podem entrar na 
igreja.  Os padres estarão na entrada coberta da igreja e 
distribuirão os Sacramentos da Igreja para 
você!  Compartilhe a Boa Notícia! 
 

Somos muito gratos por suas generosas doações à Igreja 
Católica Saint Paul, bem como à nossa Sociedade de São 
Vicente de Paula.  Dependemos totalmente de você! 
 

Para mais informações, visite a página da StPaul Tampa 
Parish ou  www.stpaulchurch.com 

 
Que Deus te abençoe e deixe-nos manter um ao outro 
em oração! 

www.facebook.com/stpaultpa 

MISSA DE DUELO  
para aqueles afetados  

pela pandemia de Coronavírus 
 

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

https://bit.ly/40hoursofprayer
http://www.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 
 

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

 

24 Horas 
Sexta-feira, 8h30 às 

Sábado, 8h30 

CALENDÁRIO DE EVENTOS DO GRUPO DE 
JOVENS DA SAINT PAUL 

 
SÁBADO, 18 DE JULHO: RETIRO DE BUSCA 

A maioria de nós está ciente de que estamos buscando algo porque temos 
esperança e nos encontramos desejando e fazendo perguntas sobre amor, 
felicidade e propósito. No entanto, em uma cultura que nos dá respostas 
conflitantes podemos nos encontrar perdidos. É a mensagem do Evangelho, que 
pessoalmente guia nossa busca pela verdade.  Junte-se à "busca" neste 
retiro!  Todos os adolescentes do Ensino Médio são bem-vindos para participar! 
 

Onde: Mary Help of Christians 
           6400 East Chelsea Street, Tampa, Flórida 33610 
Quando: Sábado, 18 de julho das 9:00 às 17:00 
Custo: $35 por jovem (almoço e camiseta incluídos) 

 

TRAGA UM AMIGO e junte-se a nós para uma diversão, alguma busca da 
" a l m a "  e  n o v a s  a m i z a d e s !  R e g i s t r e - s e  e m :  h t t p s : / /
www.signupgenius.com/go/70a0a4fa5a72ba0ff2-tel 
 

DOMINGO, 26 DE JULHO: NOITE DO FILME! 
Junte-se ao Ministério da Juventude para mais uma noite de cinema divertida!  Nosso 
filme para domingo, 26 de julho será "Evan Almighty". Por favor, encontre-nos no 
Pavilhão St. Paul às 19:00.  Pipoca será fornecida.  Teremos uma barraca com 
refrigerantes, pizza e lanches por um dólar.  Venha e aproveite a noite! 

 
SÁBADO, 1º DE AGOSTO: RETIRO FAMILIAR 

O grupo de jovens convida você, sua família e amigos para um retiro ao ar livre! 
 

Onde: Our Lady of Good Counsel Camp 
            8888 East Gobbler Drive, Floral City, Flórida 34436 
Quando: Sábado, 1 de agosto das 10:00 às 17:00 
Custo: $20 por pessoa 

 

Traga cadeiras de jardim, um almoço de piquenique e garrafas de água.  Haverá 
canoagem, arco e flecha, atividades de formação de equipe, adoração e reflexão. 
 

I n s c r i ç õ e s  e m :  h t t p s : / / w w w . s i g n u p g e n i u s . c o m /
go/70a0a4fa5a72ba0ff2-family 

SANTA MISSA HORÁRIO DE TRANSMISSÃ LIVE  
Missa diária às 12:15 - Sábado às 8:30 Domingo às 10:45 e 14:00 (Espanhol) 

MATERNIDADE ESPIRITUAL PARA PADRES 
 

Senhoras, se vocês apreciam tudo o que nossos padres têm feito para manter nossos 
paroquianos "no rebanho" durante esta pandemia e estão procurando uma maneira de 
expressar sua gratidão, por favor, considerem juntar-se a nós às quintas-feiras após a 
missa das 12:15, com nosso ministério que rezará por nossos sacerdotes.  Se você pode 
fazê-lo toda semana ou apenas periodicamente, nós damos as boas-vindas!  Se você 
deseja rezar o rosário conosco ou simplesmente sentar conosco em oração silenciosa e 
solidariedade para nossos sacerdotes, nós damos as boas-vindas!  Para mais 
informações, e-mail: spiritualmothers@stpaulchurch.com 

mailto:spiritualmothers@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". 

Venha adorá-lo! 
 

De segunda a qunita-feira, você é convidado a se 
unir a nós para a adoração eucarística, começando 
depois da missa das 7h30 e terminando com a 
Bênção Solene a partir das 16h. Na sexta-feira, a 
adoração continua até a missa de sábado de 
manhã. Essa experiência de oração mística 
realmente enriquecerá sua vida! Por favor, venha e 
traga seus amigos! 

Cristo Nos Cura! 

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 na Missa: Tendo reunido como o Povo 

de Deus sob o sinal da cruz, reconhecendo a presença 
de Deus, confessando nossa necessidade de 
misericórdia de Deus, e cantando louvor à Trindade 
através do Glória, o padre celebrante nos conduz em 
nossa oração de abertura ou Coleta.  A Coleta começa 
com um convite para que todos rezem a Deus em 
silêncio.  Em seguida, o padre "coleta" as orações dos 
fiéis através de uma oração prescrita ou "adequada" 
para o dia escrito em um livro de orações chamado 
Missal Romano.  Algumas dessas orações são antigas, 
outras são construções mais recentes.  Todas refletem 
a teologia ou crenças de nossa fé.  A Coleta, como 
quase todas as orações ao longo da Missa, é 
geralmente endereçado a Deus, o Pai, através de 
Cristo, no Espírito Santo.  Tem uma forma de três 
partes: endereço, petição e conclusão. 
 

Durante a Coleta, o padre levanta e estende sua oração 
na antiga posição "orans".  Esta postura de oração é 
antiga e é frequentemente encontrada nas primeiras 
fotos de cristãos em oração.  Significa a abertura e a 
prontidão para abraçar e ser abraçado pelo nosso 
Deus bom e gracioso. 
 

O Povo de Deus faz a Coleta sua enquanto eles 
respondem com um caloroso "Amém", uma palavra 
hebraica rica em significado: "Verily" ou "Que assim 
seja".  Com estas palavras, os Ritos Introdutórios são 
atraídos ao fim e nos sentamos em preparação para a 
Liturgia da Palavra. 
 

Coletas são belas orações que são ricas em 
teologia.  Uma excelente devoção espiritual é rezar 
para o Recolhimento do dia após sua oração do 
jantar.  Você vai verá que é uma fonte maravilhosa de 
bênçãos para você e sua família. 

 Cesta de Perguntas: "À medida que avançamos 

para as eleições de novembro, eu realmente acho 
que eu mesmo estou lutando para decidir em quem 
votar.  Você tem alguma orientação? 
 

Obrigado por sua pergunta.  Em primeiro lugar, é nosso 
direito como cidadãos e nossa obrigação como católicos 
fiéis votarem.  Muitas vezes, a escolha de quem votar é 
difícil, pois podemos ter sérias objeções a todos os 
candidatos a um determinado cargo.  Como sempre, 
devemos seguir nossa consciência bem formada, o que 
pode significar "escolher o menor dos dois males" ou 
sugerir um candidato.  O que for decidido vai variar de 
pessoa para pessoa.  Por exemplo, alguém com filhos 
com necessidades especiais pode dar ênfase à saúde e à 
educação, enquanto outra pessoa é muito mais 
apaixonada por questões de justiça social, meio 
ambiente ou economia.  O respeito pela vida desde o 
momento da concepção até a morte natural, 
independentemente do sexo, idade, raça, linguagem, 
riqueza, deficiências ou qualquer outro fator é 
extremamente importante.  Pessoas de fé podem chegar 
a conclusões diferentes, mas o objetivo é sempre o 
mesmo: seguir a vontade de Deus da melhor maneira 
possível.  Os Bispos dos Estados Unidos e a 
Conferência dos Bispos Católicos da Flórida emitiram 
orientações.  Como formar sua consciência é 
encontrada no Catecismo da Igreja Católica (n. 1776) 
Que todos nós sejamos conhecidos pelo nosso amor 
por Deus e pelo próximo! 
 

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

mailto:igniteyourfaith@stpaulchurch.com
mailto:frbill@stpaulchurch.com

