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Décimo Quinto Domingo em Tempo Comum                              Domingo, 14 de Julho de 2019 

Meus queridos amigos, 

Durante o mês passado, estive ausente por alguns dias para um casamento da família. Era lindo - não por causa de sua localização, 
mas por causa de seu significado para a noiva e o noivo. Deixe-me explicar. Eu estive em casamentos em alguns dos lugares mais 
bonitos do mundo: uma praia dourada ao pôr do sol, um parque sombreado por árvores majestosas e no topo de uma montanha 
com uma vista deslumbrante. Em cada caso, fiquei impressionado com a beleza do cenário mas ao mesmo tempo um sentimento 
de vazio pelo  casal. Eu me pergunto se eles realmente entendiam a natureza do casamento. Um belo cenário, uma rápida troca de 
palavras, um flash de uma câmera...e está tudo acabado. 

Como católicos, acreditamos que o casamento é muito mais do que simplesmente um relacionamento compartilhado entre duas 
pessoas. Acreditamos que é um pacto permanente, um relacionamento compartilhado entre marido e mulher que engloba toda a 
vida. É uma parceria, para o bem ou para o mal, na riqueza ou na pobreza, na doença e na saúde, ordenada para o bem do casal, 
dos filhos e, na verdade, de toda a nossa sociedade. 

Mais do que isso, é um evento sagrado, um compartilhamento  da vida de Deus. Um casamento cristão envolve três pessoas ... não 
duas. O homem, a mulher e Deus. Nós acreditamos que Deus é amor. Portanto, quanto mais o casal cresce no Senhor, maior é sua 
capacidade de amar uns aos outros. 

O casamento faz o amor de Deus visível para todo o mundo. É por isso que nós, católicos, o descrevemos como um sacramento. 
Às vezes, esse amor se torna tão poderoso que uma nova vida é gerada. Nós nos tornamos co-criadores com Deus. É por isso 
que freqüentemente colocamos um crucifixo sobre o leito nupcial ... é um lugar sagrado onde a mais completa expressão de amor 
é trocada. 

Mais frequentemente do que nunca , as Sagradas Escrituras descrevem o relacionamento de Deus conosco como um laço nupcial - 
Jesus é o noivo; nós, a Igreja, somos Sua noiva. São João, no livro do Apocalipse, descreve o céu como uma missa nupcial. Sempre 
que eu quero refletir sobre o amor de Deus por mim, muitas vezes penso em meus amigos e familiares que são casados e o pacto 
de amor que eles compartilham. 

Nós também acreditamos que Deus confere bênçãos especiais através do casamento. Quando Jesus transformou a água em vinho 
no casamento de Canā, ele não estava simplesmente interessado em garantir que os convidados do casamento gostassem da 
recepção. Hoje, como então, o cálice da bênção é uma parte essencial do ritual do casamento judaico. Durante o tempo do Senhor, 
vários cálices  de bênção foram usados durante as festividades de casamento de uma semana. Se ficassem sem vinho, o casal não 
seria capaz de "beber" da plenitude das bênçãos de Deus. Ao transformar a água em vinho, acreditamos que Cristo abençoou 
aquele casal e todos os casais que se seguiram. 

A Igreja Católica exige que os casais se casem na Igreja porque acreditamos que é um evento sagrado, o dia mais importante de 
suas vidas. Percebemos que Deus deve ser uma parte essencial de todo casamento saudável. Acreditamos que o casamento não é 
apenas um evento privado entre duas pessoas. Isso muda sua vida, talvez mais do que qualquer outro evento. Isso afeta nossa 
comunidade e queremos apoiá-lo. Por essa razão, exigimos que todos os católicos se casem na Igreja ou tenham permissão especial 
do bispo para se casar em outro lugar. 

 Se você era casado fora da Igreja Católica (sem a permissão necessária), você é convidado a ter seu casamento convalidado para 
que seu casamento seja reconhecido na Igreja Católica e você será capaz de receber os Sacramentos da Reconciliação e da Sagrada 
Comunhão. Maria Costa está disponível para ajudá-lo a ter seu casamento "abençoado" (mcosta@stpaulchurch.com; 961-3023). Se 
você ou seu cônjuge já estiveram divorciados, ela também pode ajudá-lo a garantir uma Declaração de Nulidade. 

 Para nós, casamentos não são "momentos da Kodak" ou um evento pra  fotos; eles não são assuntos privados em cenários 
bonitos para o benefício exclusivo do casal. São eventos eclesiais que conferem graça, empoderando  e capacitando o casal a 
crescer juntos no Senhor. São encontros com o Divino durante os quais trocam votos sagrados; amar e honrar seu cônjuge por 
toda a vida, enriquecer a Igreja com seus filhos, realizar a presença de Deus aqui na terra por meio de seu amor e viajar de mãos 
dadas para a vida futura. Que Deus abençoe todos os nossos casais! 

Saiba que você e seus entes queridos estão em minhas orações. Que Deus te abençoe! 

  

  
  

Pe. Bill Swengros 
Pastor 



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. 

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 

Quarta Sexta-Feira 

MISSA EM ESPANHOL  
Sexta-feira, 24 de Julho 

19:00 Rosário 
19:30 Missa 

Recepção no Centro Paroquial  

 
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 

 

 

 

 

Fique conectado neste verão! 

Junte-se à página do Facebook 

da nossa paróquia em: 

 www.facebook.com/stpaultpa 

NOSSA SENHORA DA 
BOA SAÚDE 

NOVENA & MISSA 
 

SEXTA-FEIRA, 19 DE JULHO 
19:00 ROSÁRIO 

19:30 MISSA 
 

Recepçāo no Centro da 
Família após a Missa 

REGISTRO DE FORMAÇÃO DE FÉ 
Após todas as missas de 27 e 28 de Julho 

Sala de oração da St. Paul 

Pergunta do Cesto: “Por que ficamos de pé, 
sentamos e nos ajoelhamos durante a missa?” Boa 
pergunta! Como católicos, acreditamos que a pessoa 
humana é uma unidade: mente, corpo e espírito. O que 
isto significa é que oramos com nossos corpos - nossa 
postura reflete nossa disposição interior. Nós somos um 
sinal de respeito aos  Evangelhos. Sentamos em uma 
postura de escuta atenta durante as leituras e homilia. E 
nos ajoelhamos perante a presença de Deus durante a 
Oração Eucarística. Com a aprovação da Santa Sé, cada 
Conferência dos Bispos Católicos determina a postura 
litúrgica de cada nação. Nenhuma pessoa individual, 
incluindo um bispo, pode mudar a postura litúrgica. Nos 
Estados Unidos, nos ajoelhamos mais do que outros, 
uma prática aprovada pelo Papa Bento XVI . Nossa 
postura litúrgica compartilhada é também um importante 
sinal de nossa união. Então, se você está em uma missa 
em uma casa de repouso, onde a maioria está em cadeiras 
de rodas, todos devem sentar-se durante toda a liturgia. 
Então, como você sabe o que fazer? Siga o que todo 
mundo está fazendo e se você não pode se ajoelhar ou 
ficar em pé, simplesmente sente-se. Desta forma você 
está mostrando sua unidade sem impedir que os outros 
que estão atrás de você vejam o que está acontecendo no 
altar. Eu espero que isso ajude! (Se você tiver uma 
pergunta para o Ask It Basket, entre em contato com 
frbill@stpaulchurch.com). 

http://www.facebook.com/stpaultpa


Você pode ajudar? 
 

O Ministério do Batismo precisa de coordenadores para 

ajudar as famílias, os sacerdotes e os diáconos nos 

Batizados Infantis em nossos serviços de inglês e 

espanhol! A ajuda é necessária nas manhãs de sábado, das 

9:00 às 11:00, uma ou duas vezes por mês. O treinamento 

está disponível e os coordenadores trabalham juntos em 

equipes. Bilingue em inglês e espanhol é um plus. 

Também precisamos de professores para nossas aulas de 

preparação batismal para preparar nossos pais e 

padrinhos para este importante primeiro passo na jornada 

de fé de seus filhos. Junte-se a nós para servir neste lindo 

Sacramento! Para mais informações e / ou para participar 

do Ministério do Baptismo, entre em contato com Maria 

Mendez no escritório da Paróquia pelo telefone 813-961-

3023 ou por e-mail mmendez@stpaulchurch.com 

TORNANDO-SE CATÓLICO 
  

Se você : 
· Nunca foi batizado, mas gostaria de ser 
· Foi batizado em uma fé diferente e agora está buscando 
a Cristo dentro da Igreja Católica. 
· Foi batizado católico, mas nunca recebeu os 
sacramentos da Santa Eucaristia e da Confirmação. 

.  

Venha para o RCIA 
(Rito de Iniciação Cristã de Adultos) 
Uma jornada de fé, onde você pode construir seu 

relacionamento com Cristo e Sua Igreja! 
 . 

Por favor, planeje participar de uma das seguintes 
reuniões informativas nas Quartas-feira às 19:00 no 

Centro Paroquial da St. Paul ( St. Paul Parish Center): 
17 de julho ou 31 de julho 

.  
Orientação RCIA começará em 

Domingo, 18 de agosto, às 10h, no Centro da Família 
(St. Paul Family Center.) 

.  
Para mais informações, entre em contato: 

Maria Costa, coordenadora do RCIA. 
Telefone: 813-961-3023 ext. 3305 

Email: mcosta@stpaulchurch.com 

CANTO DO SACRAMENTO 
  

▪ Os preparativos para a recepção dos Sacramentos do 
Baptismo, Reconciliação, Primeira Comunhão e 
Confirmação são coordenados pelo Gabinete de 
Formação da Fé. Por favor, ligue para (813) 961-3023. 
  

▪ Para se preparar para receber o sacramento do Santo 
Matrimônio ou para a convalidação, ligue para Maria 
Costa (813) 961-3023. 
  

▪ Para a Unção dos Enfermos, entre em contato com 
Barbara Gray pelo telefone (813) 961-3023. 

Um convite a todos os homens da paróquia de St. 
Paul para fortalecer a sua fé ao lado de outros 

homens católicos! 
  

Venha juntar- sen a nós a cada primeiro sábado do mês 
para rezar, desfrutar de um café da manhã quente e 
crescer juntos espiritualmente. Vamos refletir sobre o 
Evangelho do domingo, um livro espiritual cristão ou 
assistir a um filme cristão, e então ter uma discussão 
aberta. 
  

Nosso próximo café da manhã de oração para os 
homens acontecerá no sábado, 3 de agosto, no centro da 
Família da St. Paul (Seção 1).  
 

Para mais informações, contate Richard Hosein em 
(941) 993-2619 ou envie um email para:  

mens-prayer-breakfast@stpaulchurch.com. 

Igreja Católica St Paul 
 

VIVO  
E 

ATIVO  
 

no Corpo de cristo 
 

Retiro de  Jovens Adultos 
 

abaixo de 28 anos 
 

Sexta-Feira, 19 de Julho (16:00) 
Sábado, 20 de Julho (20:00) 

 

$50.00 
 

Igreja Católica St. Paul 
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa FL 33618 

 
Para perguntas contate: merimee@verizon.net 

Oração para proteção dos furacões: Deus nosso Pai, Senhor do céu e da terra. Nós te 
louvamos e agradecemos a sua proteção durante a temporada de furacões. Guarde -nos e a todos os 
seus filhos a salvo de desastres naturais e provocados pelo homem. Abençoe nossas famílias e traga 
a paz a todas as nações. Nós pedimos isto através de nosso Senhor Jesus Cristo que vive e reina 
com você e com o Espírito Santo, um Deus para todo o sempre. Amém. 

mailto:mmendez@stpaulchurch.com
mailto:merimee@verizon.net


"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 juntar-se a diversão! 
 . 

O Grupo da Juventude da Igreja Católica de St. Paul 
se reunirá no domingo, 14 de Julho e 28 de Julho no 

Centro da Família às 18h30. 
 . 

Traga um amigo e deixe os bons tempos começarem! 
 . 

Contate o nosso Ministro da Juventude, Andy Gotsch, 
para mais informações em: agotsch@stpaulchurch.com 

MINISTÉRIOS: Existem mais de 80 ministérios na 
Igreja Católica St. Paul. Nós somos uma paróquia 
amorosa e solidária, alcançando todos os nossos 
paroquianos. Assista ao boletim para mais 
informações sobre como você pode se envolver na 
vida da paróquia e fortalecer sua jornada espiritual 
para se aproximar de Deus. 

Ministérios Litúrgicos: Por favor, deixe-nos saber se 
você está interessado em voluntariado destas formas: 
Servidores do Altar, Artes & Meio Ambiente, Ministros 
Eucarísticos da Sagrada Comunhão, Planejamento 
Funeral, Hospitalidade, Leitores e Sacristãos. Por favor, 
entre em contato com Elizabeth Hays pelo e-mail: 
ehays@stpaulchurch.com ou ligue para (813) 961-3023. 

Fé em Ação:  “Jesus disse a ele: 'Vá e faça o 
mesmo'” (Lc 10.37). Este foi o mandamento de Jesus no 
final da história do Bom Samaritano. Você sabia que os 
Samaritanos e os Judeus se desprezavam? A moral da 
história é amar o próximo. Isso significa amar alguém 
que você talvez não conheça ou alguém diferente de 
você ou de alguém de quem você não gosta. Tudo sem 
esperar nada em troca. 

OBITUÁRIO 
  
T r i s t e m e n t e  r e l a t a m o s  o 
falecimento do reverendo Jaime de 
Jesus Diaz, 87 anos, um padre 
aposentado da Arquidiocese de 
Bogotá, Colômbia, na segunda-
feira, 1º de Julho de 2019, em 
Brandon, Flórida. 
  
Padre Diaz foi ordenado em 6 de 
Dezembro de 1955 para a 

Arquidiocese de Bogotá. Ele se mudou para o Sun City 
Center de West Palm Beach em Março de 2008 e 
começou a ajudar nas paróquias de toda a nossa diocese. 
De Julho de 2008 a Setembro de 2009, ele serviu como 
Vigário Paroquial da Paróquia de Corpus Christi em 
Temple Terrace. Depois disso, ele foi concedido as 
faculdades não paroquiais e continuou a ajudar nas 
paróquias locais, incluindo: St. Lawrence; St Mark ; ST. 
Mary; Igreja Católica de St. Paul em Tampa; Ressurreição 
em Riverview; São Miguel Arcanjo em Clearwater; 
Transfiguração em  St. Petersburg; e Missão Nossa 
Senhora de Guadalupe, Wimauma. Ele também serviu 
como capelão para o Centro de Cancer Moffit. 
Sobreviventes da família incluem o irmão de Father Diaz, 
Hernando e sua irmã, Maria T. Diaz. 
  
A missa fúnebre aconteceu na sexta-feira, 12 de julho, na 
paróquia de São Marcos Evangelista. O monsenhor 
Antonio Diez presidiu. Expressões de simpatia podem ser 
enviadas para Maria T. Diaz, 832 Regal Manor Way, Sun 
City Center, FL  33573. 

  
Que sua alma e as almas de todos os fiéis tenham partido através 

da misericórdia de Deus e descansem em paz eterna! 

Papa Francisco: “O caminho da santidade é uma fonte 

de paz e alegria, dada a nós pelo Espírito. Ao mesmo 

tempo, exige que mantenhamos “nossas lâmpadas 

acesas” (Lc 12,35) e esteja atento. "Abster-se de toda 

forma de mal" (1 Ts 5:22). “Mantenha-se acordado” (Mt 

24:42; Mc 13:35). "Não adormeçamos" (1 Ts 5: 6). Aqueles 

que pensam que não cometem pecados graves contra a lei 

de Deus podem cair em um estado de inércia. Como eles 

não vêem nada de sério para se recriminarem, eles não 

percebem que sua vida espiritual gradualmente se tornou 

morna. Eles acabam enfraquecidos e corrompidos ”(Papa 

Francisco, Gaudete et Exsultate, 164). 

Venha, vamos adorá-lo! Todos os dias da semana, 
você é convidado a juntar-se a nós para a adoração 
eucarística, começando após a missa das 7h30 e 
encerrando  com os rituais solenes começando às 
20h30. Às sextas-feiras, o Santíssimo Sacramento é 
exposto até a missa de sábado às 8h30. Venha ao 
Jardim do Getsêmani e passe tempo de qualidade com 
o nosso Senhor! 

Reuniões do AA: Você sente que sua vida está fora de 
controle? O álcool está arruinando sua vida? A ajuda está 
aqui! Nossa paróquia é abençoada por sediar reuniões 
semanais dos Alcoólicos Anônimos toda quarta-feira 
às 20:15 no Prédio St Michael. Para mais informações, 
ligue para (813) 933-9123. Que Deus te abençoe! 


