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XVI DOMINGO DO TEMPO COMUM                  19-7-2020 

Meus queridos amigos, 
 

Enquanto vocês leem isso, estou retornando para a St. Paul depois de fazer uma 
pequena pausa nas Montanhas Rochosas.  Meu objetivo era aproveitar um tempo de 
qualidade com o Senhor e desfrutar das belas vistas e ar fresco da montanha. 
 

O fato é que todos nós precisamos de tempo para recarregar.  Todos nós fomos 
afetados pela pandemia, pelos protestos e pelo clima político tóxico que permeou os 
últimos meses.  Infelizmente, nenhum de nós é imune e todos nós experimentamos 
os sintomas reveladores: falta de paciência, negatividade, fofoca, cansaço e 
depressão.  Estou certo, ou estou certo? 
 

Então, qual é a solução?  Não é possível que todos fujam para as montanhas ou praia, 
mas há um oásis tranquilo disponível para todos nós.  Eu encorajo você a vir à 
Adoração Eucarística quer o sacramento esteja exposto no monstrance em nossa 
igreja, repostado no tabernáculo em nossa capela, ou 24 horas por dia, 7/7, no 
tabernáculo do lado de fora no Santuário do Santo Niño.  (O cronograma de 
adoração pode ser encontrado neste boletim na página 7 ou online.)  Venha e passe 
algum tempo e descanse sua cabeça sobre os ombros do Senhor Eucarístico!  Dê a 
Ele seus cuidados e preocupações.  Sinta seu amor terno.  Você não vai se arrepender! 
 

Outra maneira importante de recarregar suas baterias é ajudar os outros.  Parece 
contra-intuitivo, mas quando você ajuda os outros, você está realmente ajudando a si 
mesmo.  Voluntarie-se para servir como catequista, um ministro litúrgico, um 
membro da equipe do núcleo do Ministério da Juventude, ou membro de qualquer 
um de nossos maravilhosos ministérios.  Talvez haja algo diferente que você possa 
fazer... Como enviar notas aos moradores de asilos que estão fechados, confortando 
os enlutados liderando uma novena de orações, ou verificando os vizinhos.  Quanto 
mais você se entregar, melhor você se sentirá.  Confie em mim! 
 

Uma terceira maneira é ficar fisicamente ativo.  Desafiei nossa diretora de formação 
de fé, Carmen Cayon, para uma corrida ou corrida de 10 mil.  (Depois de caminhar 
nas montanhas por uma semana, estou pronto para ir!)  Junte-se a nós!  Vamos 
levantar e sair e nos mudar.  Praticar o distanciamento físico não significa estar 
fisicamente inativo.  É comprovado que o exercício ajuda nosso bem-estar espiritual e 
mental!  Se quiser se juntar a mim e Carmen, entre em contato com ela no escritório 
da paróquia! 
 

Enquanto aramos através do calor e da umidade da Flórida em 
julho, vamos permitir que a brisa fresca da graça de Deus nos 
restaure à alegria e paz que só Ele pode dar.  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 

 
 



COLEÇÃO PARA  
MATERIAL ESCOLAR 

 

1 e 2 DE AGOSTO  
NO NARTHEX DA IGREJA 

• Artigos de higiene pessoal 
• Bermudas para meninos e meninas 
  (cáqui o azul marinho) 
• Camisas polo para meninos e meninas 
  (azul marinho, branco, verde, vermelho) 

 

Para mais informações, envie um email: 
kofc@stpaulchurch.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: 6 de julho a 11 de julho 
  7:30   Missa Diária média de 50 participantes 
12:15   Missa diária média de 89 participantes 
  8:30   Missa de sábado teve 51 participantes 

 

Missas de Fim de Semana: 11 de julho a 12 de julho 
Sábado 
 17:30 Vigília  155 participantes 
 19:30 Vigília [português]    84 participantes 
 

Domingo 
7:30  130 participantes 
9:00  161 participantes 

   10:45       198 participantes 
   12:30       163 participantes 
   14:00 [Espanhol]       192 participantes 
   17:30       164 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! 

MISSA DO INÍCIO DO  
ANO ESCOLAR 

 

Sexta-feira, 7 DE AGOSTO † 12:15 

• Mochilas 
• Cadernos 
• Pasta de papéis 
• Classificador de 

notas com 3 anéis 
• Canetas  
• Lápis  

• Régua 
• Crayon 
• Marcador apagável 
• Máscaras 
• Cola em bastão 
• Cartões de índice 
• Toalhetes clorox 

Oração pela Proteção dos Furacões 

Deus, nosso Pai, Senhor do Céu e da Terra.  Nós 
o louvamos e agradecemos por sua proteção 
durante a temporada de furacões.  Mantenha-nos 
e todos os seus filhos a salvo de desastres naturais 
e os causados pelos homens.  Abençoe nossas 
famílias e traga paz a todas as nações.  Pedimos 
isso através de nosso Senhor Jesus Cristo que vive 
e reina com o Pai e o Espírito Santo, um Deus 
para sempre e sempre. Amém. 

Deo Gratis: Por favor, junte-se a mim para 

agradecer nossa equipe de comunicação por tudo o 
que eles fazem para nos manter informados e conecta-
dos durante esses tempos desafiadores.  Que Deus te 
abençoe!  Agradecemos também a todos os nossos 
ministros litúrgicos por tudo o que fazem para garantir 
que nossas liturgias sejam sempre tão bonitas. Que 
Deus te abençoe! 

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 

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*   

 

Adoração  
 
 
 
 
 
 
 

Eucaristica 
 

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

 

24 Horas 
Sexta-feira, 8h30 às 

Sábado, 8h30 

PRÉ-ESCOLA CATÓLICA SAINT PAUL 
 

Por favor, junte-se a mim para dar boas-vindas à Kelly Mende na Família 
Pré-Escolar Católica Saint Paul!   Kelly aceitou o cargo de diretora 
assistente.  O objetivo principal de Kelly é atuar como um recurso 
educacional para funcionários e famílias.   Mais recentemente, ela foi 
diretora de uma pré-escola em Largo.  Ela e o marido mudaram-se para 
Hillsborough County para ficar mais perto da família.  
 

Kelly fez mestrado em Educação Básica e vem até nós com mais de 25 
anos de experiência na educação infantil.   Ela está animada para começar 
o próximo capítulo de sua vida aqui conosco! 
 

— Mindy Geer, Diretora 
 

PRECISAMOS DE PROFESSORES!  
 

A Pré-Escola Católica Saint Paul atende famílias com crianças de 2, 3 e 4 
anos.  Atualmente, estamos precisando de: 
 

· Professor líder para o período integral 
· Professor assistente para o período integral  
· Professor Assistente para a classe de dois anos 
· Professor líder para a classe de três anos 
· Professor Assistente para a classe de quatro anos 
· Professores Substitutos 

 

Associado ou Bacharelado em Educação Infantil ou área 
relacionada.  Envie uma carta de apresentação e currículo para Mindy 
Geer, Diretora da Pré-Escola Católica Saint Paul, em:  

PRESCHOOL@STPAULCHURCH.COM  

• Atum 
• Sopa enlatada 
• Lata de porco e feijão 

• Purê de batatas  
• Frutas enlatadas 
• Chile 



"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". 

www.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! 

Cristo Nos Cura! 

Bênçãos da Missa: Nas últimas semanas, 

revisamos os Ritos Introdutórios.  Agora estamos 
prontos para discutir a Liturgia da Palavra.  A Santa 
Missa é dividida em duas partes principais: a Liturgia 
da Palavra e a Liturgia Eucarística. A Liturgia da 
Palavra consiste em leituras da Escritura Sagrada 
separadas por cantos.  A Homilia, a Profissão da Fé e a 
Oração Universal ou a Oração dos Fiéis desenvolvem 
e concluem-na. 
 

Através das leituras, como explicado pela Homilia, 
"Deus fala com seu povo, abrindo-lhes o mistério da 
redenção e da salvação e oferecendo-lhes nutrição 
espiritual” “O próprio Cristo está presente através de 
Sua Palavra no meio dos fiéis."  Somos chamados a 
ouvir atentamente a Sua palavra, refletir sobre ela em 
silêncio e através da canção, para abraçar sua 
mensagem para nós com todos os nossos corações, e 
aplicá-la às nossas vidas.  Afirmamos a Palavra através 
da Profissão de Fé ou Credo e, em seguida, 
respondemos enquanto derramamos nossas petições 
através da Oração dos Fiéis, levantando-se em oração 
aqueles que precisam e a salvação do mundo. 

 Cesta de perguntas: "As aulas de Formação de 
Fé vão se encontrar este ano?"   
 

Sim! Pediatras e especialistas em desenvolvimento 
infantil têm ressaltado a importância da abertura física 
das escolas neste outono.  Começaremos as aulas de 
Formação da Fé de 16 a 19 de agosto.  Para ajudar a 
manter nossos filhos e catequistas saudáveis, estamos 
pedindo a todos os pais que nos ajudem não vindo para 
a aula se eles ou seus filhos estiverem doentes ou 
tiverem sido expostos ao Covid-19.  Desinfetaremos as 
salas de aula antes de cada sessão, verificaremos a 
temperatura de todos aqueles que entrarem no prédio, e 
exigindo que todos na primeira série ou mais velhos 
usem máscaras e lavem as mãos.  Infelizmente, é 
impossível observarmos o distanciamento físico de 
1,80m.  Por essa razão, os pais podem optar por "ensino 
domiciliar" de seus filhos.  Forneceremos todo o 
suporte necessário para o aprendizado remoto.  Para 
mais informações, entre em contato com Carmen no 
e s c r i t ó r i o  d e  F o r m a ç ã o  d e  F é 
(ccayon@stpaulchurch.com; 813-961-3023).   
 

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

DOAÇÃO ONLINE 
 

Inscreva-se para Doação Online!          
É rápido, simples e conveniente.. Vá 
para stpaulchurch.com e clique no link 
Doação Online ou escaneie o código 
QR à direita com seu telefone para 
obter mais informações sobre como se 
inscrever. 

Divina Misericórdia em Minha Alma 

"+Jesus, verdade eterna, fortificai as minhas tênues 
forças. Vós, Senhor, tudo podeis. Sei que nada valem 
os meus esforços sem Vós. Ó Jesus, não Vos escon-
dais de mim, porque sem Vós não posso viver. Ouvi 
as súplicas da minha alma! Não se esgotou, Senhor, a 
Vossa misericórdia, portanto tenha compaixão da 
minha miséria. A Vossa misericórdia excede o en-
tendimento dos Anjos e dos homens juntos e, embora 
me pareça que não me ouvis, coloquei a minha confi-
ança no mar da Vossa misericórdia, e sei que a minha 
esperança não será desiludida (Diário n. 69). 

Saindo de férias?  Já viajou para uma nova cidade e 

se perguntou onde é a igreja mais próxima e quando é a 
missa?  O Mass Times Trust fornece informações sobre 
locais de igrejas próximas e horários de missas, 
adoração, confissão e devoções.  As linguagens dos 
serviços e acessibilidade para cadeirantes também estão 
incluídas.  Este serviço é gratuito e está disponível 24 
horas por dia; acesse  www.masstimes.org.   
(Não deixe de nos trazer um boletim de 
volta!  Adoramos conferir o que outras paróquias estão 
fazendo!) 

mailto:bulletin@stpaulchurch.com
mailto:ccayon@stpaulchurch.com
http://www.masstimes.org

