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XVII DOMINGO DO TEMPO COMUM                  26-7-2020 

Meus queridos amigos, 
 

É difícil acreditar que já estamos no final de julho.  Em apenas mais duas semanas, outro ano 
letivo começará.  Está pronto?  Pronto ou não, aqui vamos nós! 
 

Formação da Fé!  Neste fim de semana nossa equipe de Formação de Fé estará presente em 
todas as missas, aceitando inscrições e respondendo suas perguntas.  Quem deve ser 
registrado?  Toda criança, K-12, que NÃO está frequentando uma escola católica e não 
recebendo a Primeira Comunhão Sagrada ou Confirmação este ano.  Em outras palavras, se 
seu filho está matriculado em uma escola pública, escola privada não católica, ou é educado 
em casa, ele ou ela deve ser registrado em nosso programa de Formação da Fé.  Além disso, 
se seu filho estiver frequentando uma escola católica e estiver pronto para receber os 
Sacramentos da Primeira Santa Comunhão ou Confirmação, ele deve estar registrado em 
nosso programa de Formação da Fé. 
 

Em outros países onde o catolicismo é a religião da maioria, a Formação da Fé é 
simplesmente uma preparação sacramental.  Nada é oferecido para crianças que não estão 
recebendo sua Primeira Comunhão Sagrada.  Nos Estados Unidos da América, sempre 
fornecemos formação de fé para cada série porque nossa cultura era predominantemente 
protestante.  Agora nossa cultura é mais secular.  Como resultado, a Formação da Fé em 
todos os níveis de série escolar é mais importante do que nunca.  Pense nisso... onde mais seu 
filho aprenderá sobre a Anunciação, Encarnação, Mistério Pascal, os Sacramentos de nossa 
Igreja, os ensinamentos da Justiça Social de nossa Igreja, ou nossa rica teologia moral?  Por 
favor, certifique-se de que nenhuma criança seja deixada para trás.  Registre seu filho e 
incentive outros pais a registrar o deles também.  Espalhe a notícia! 
 

Alfa! Nesta sexta-feira, às 19h, celebraremos um Rosário especial e missa para todos aqueles 
que participaram do nosso programa Alfa no início deste ano.  Embora nossas sessões 
tenham terminado prematuramente devido à pandemia, esperamos nos reunir em oração e 
discernir como reacender o Alpha na próxima Primavera.  Por favor, venham e tragam seus 
amigos!  
 

De volta à escola! A escola começa em breve.  Na próxima sexta-feira, 7 de agosto, às 12h15, 
ofereceremos uma missa especial "De Volta à Escola" para nossas crianças e 
professores.  Este ano apresenta sérios desafios para nossos professores, bem como para os 
alunos e suas famílias, enquanto tentamos navegar pela pandemia.  Mais do que nunca, 
precisamos das graças de Deus.  Por favor, venha pedir a Deus uma bênção especial e 
proteção!  
 

Segurança Em primeiro lugar! Em uma época de Covid-19, quando pensamos em 
segurança, muitas vezes pensamos em lavar as mãos, usar máscaras e praticar o 
distanciamento físico.  Devemos também pensar na segurança da internet.  A pornografia é 
uma epidemia que resulta no tráfico humano de um número incontável de crianças.  Devemos 
também pensar em garantir que nossos filhos estejam sempre acompanhados enquanto 
estiverem em nosso campus.  Garantir a segurança de nossas crianças é o ministério de 

todos!  Para obter mais informações sobre nossos protocolos diocesanos de Ambiente 
Seguro, entre em contato com a paróquia. 
 

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 

Parabéns!  
Neste dia, em 2003, nossa comunidade brasileira 
se reuniu pela primeira vez para a missa celebrada 
em português em uma casa.  Ao longo dos anos 
eles se tornaram uma parte importante da nossa 
família paroquial.  Que Deus abençoe os 
membros da nossa comunidade brasileira! 

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 
7:30am Missa Diária média de 45 participantes 

12:15pm Missa diária teve média de 83 participantes 
8:30am Missa de sábado teve 51 participantes 

 

Missas de Fim de Semana: 11 de julho a 12 de julho 
Sábado 
17:30 Vigília  151 participantes 
19:30 Vigília [português]  102 participantes 
 

Domingo 
  7:30  137 participantes 
  9:00 176 participantes 
10:45 170 participantes 
12:30 219 participantes 
14:00 [espanhol]  174 participantes 
17:30  206 participantes 

 

Como você pode ver, estamos abaixo de 25% da 
capacidade e, portanto, somos capazes de proporcionar 
um distanciamento físico seguro.  Lembre-se de usar 
uma máscara ou cobertura facial, trazer desinfetante para 
limpar as mãos antes e depois do serviço e observar o 
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 
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! 
 

Para aqueles que não podem ir à missa, oferecemos 
"drive thru" Santa Comunhão e Unção do Serviço do 
Doente todas as quintas-feiras às 14h.  Os padres estarão 
na parte coberta da entrada principal da igreja e 
distribuirão os Sacramentos da Igreja para você em seu 
carro.  Ninguém deve ser privado dos Sacramentos da 
Igreja!  Compartilhe a "Boa Notícia"! 
 

Além disso, continuaremos transmitindo as missas todos 
os dias na www.stpaulchurch.com  e na página StPaul 
Tampa Parish no Facebook. 
 

Somos muito gratos por suas generosas doações à Igreja 
Católica de Saint Paul. Como pode imaginar, nosso 
ofertório declinou bastante.  Agradecemos também pelo 
apoio à Nossa Sociedade de São Vicente de Paula. Que 
Deus te abençoe! 
 

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

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 

EM NOSSO CAMPUS, POR FAVOR, 
LEMBRE-SE DE: 

 

1. USE UMA MÁSCARA 
 

2. TRAGA SEU DESINFETANTE 
PARA AS MÃOS 

 

3. LAVE AS MÃOS ANTES 
E DEPOIS DE TODOS AS MISSAS 
 

4. PRATIQUE O DISTANCIAMENTO 
FÍSICO SEGURO (6') 

http://www.stpaulchurch.com
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 

PRÉ-ESCOLA CATÓLICA 
SAINT PAUL 

 

 

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  

Deo Gratis: Agradecemos a Deus por todos os nossos Ministros 

Extraordinários da Santa Comunhão para os que vivem em instalações de cuidados 
especiais em nossa área.  Saint Paul atende quatro centros de aposentadoria/
enfermagem dentro de nossas fronteiras paroquiais.  Durante a crise Covid-19, 
nossos padres, diáconos e ministros leigos não puderam entrar nos 
edifícios.  Felizmente, em dois deles, paroquianos fiéis que vivem ou trabalham 
neles se ofereceram para auxiliar na distribuição da Santa Comunhão de acordo 
com as diretrizes das respectivas instalações.  Sem seu altruísta "sim", os residentes 
católicos seriam privados do Santíssimo Sacramento por todo esse tempo!  Se você 
ou alguém que você conhece trabalha em uma unidade de aposentadoria ou 
enfermagem, por que não perguntar ao diretor de atividades se você pode ajudar na 
distribuição do Santíssimo Sacramento?  Vamos ajudar você e o pastor da paróquia 
onde está localizado o centro.  Não vamos esquecer nossos idosos e aqueles que 
residem nessas casas!  Para mais informações, entre em contato com o Padre 
Ambrose ou Barbara no escritório da paróquia.     

Um convite do Instituto Ministério Pastoral Leigo 
(LPMI) 

 

O programa LPMI, de acordo com os ensinamentos da Igreja Católica; 
treina os católicos com conhecimentos e habilidades para realizar o 
ministério de forma competente, colaborativa e profissionalmente. Através de 
um processo integrado de educação e formação de fé contínua, 
proporcionamos uma oportunidade para que os católicos de toda a Diocese 
cresçam espiritualmente, intelectualmente e pastoralmente. As aulas do "Ano 
de Discernimento" 2020-2021 começam em 12 de setembro de 2020. 
 

Para mais informações: 
Web: www.dosp.org/lpmi 

E-mail: lpmisepi@dosp.org 
Telefone: (727) 344-1611 

http://www.dosp.org/lpmi
mailto:lpmisepi@dosp.org


"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". 

Oferecimentos da 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 louvado como um meio certo de ajudar 
tanto os vivos quanto os mortos a alcançar a salvação 
eterna.  Cada missa é oferecida para as 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 15 a 20 dólares, dependendo do 
dia.  Você também pode solicitar uma missa "não 
anunciada".  Esta missa será celebrada durante uma 
celebração privada.  Poderá ser celebrada por um dos 
sacerdotes da paróquia que não estão agendados para a missa 
naquele dia ou por um padre aposentado, missionário 
estrangeiro ou um padre que não é designado para uma 
paróquia.  A oferta sugerida é de 10 dólares.  Para mais 
informações, passe pelo escritório da paróquia. 

Cristo Nos Cura! 

Bênçãos na Missa: Quando pensamos na 

Liturgia da Palavra ou na Missa em geral, para esse 
assunto, a primeira palavra a vir à mente 
provavelmente não é "silêncio".  Mas Sacrum 
Silentium ou Silêncio Sagrado é parte integrante da 
Liturgia.  Breves períodos de silêncio devem permear 
toda a liturgia de modo a promover meditação e 
lembrança.  Em particular, a Igreja recomenda o 
silêncio antes da oração de Coleta no final dos Ritos 
Introdutórios, antes e depois de cada Leitura, após a 
Homilia, e após a Comunhão ou antes da Oração de 
Encerramento.  Também é recomendado que os fiéis 
venham antes da Liturgia Sagrada começar e 
permaneçam após a música de encerramento para que 
você possa abrir seu coração para Deus, meditar e 
lembrar-se em Sua graça, comungar com Ele em 
silêncio, e responder no amor.  Sacrum Silentium. 

 Cesta de perguntas: "Na era de Covid-19, é 
possível casar-se em uma cerimônia católica ao ar 
livre?"    
 

Boa pergunta!  Como sabem, todas as regras estão 
mudando à medida que respondemos aos desafios em 
evolução colocados pela pandemia.  Embora pareça que 
seja mais seguro para todos os interessados ter a 
cerimônia ao ar livre, o calor e a umidade da Flórida 
certamente o tornariam desagradável.  Lembre-se, a 
cerimônia católica normalmente leva cerca de 45 
minutos e uma missa de núpcias tem cerca de uma hora 
de duração.  Dito isso, entendo que a missão Nombre 
de Dios em Santo Agostinho permite casamentos em 
seu altar externo.  Nossa diocese exige missas em 
lugares Sagrados sempre que possível para defender a 
dignidade do Sacramento em um momento em que o 
casamento foi reduzido a uma oportunidade de foto e 
uma festa cara.  Em nossa paróquia, nosso objetivo é 
celebrar casamentos adoráveis, mantendo um ambiente 
seguro e confortável para você e seus 
convidados.  Espero que isso ajude!  
 

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

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 escondais 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 entendimento 
dos Anjos e dos homens juntos e, embora me pareça 
que não me ouvis, coloquei a minha confiança no mar 
da Vossa misericórdia, e sei que a minha esperança não 
será desiludida (Diário n. 69). 

Acenda uma vela! Muitas pessoas acham 

reconfortante acender uma vela de vigília na igreja para 
representar suas orações brilhando diante de Deus.  A 
prática de acender luzes de vigília (da vigília latina, que 
significa "esperar" ou "assistir") é uma prática 
antiga.  Alguns dizem que se originou nas catacumbas 
de Roma, enquanto as pessoas acendiam velas em 
frente aos túmulos dos santos mártires.  Outros dizem 
que remonta ao próprio Senhor que nos encorajou a 
ser como as virgens sábias, com velas acesas à espera 
do retorno do Noivo (Mt 25:1-13).  De qualquer 
forma, se você tem uma intenção especial de oração, 
por que não acender uma vela de vigília?  Você pode 
se surpreender ao encontrar uma fonte de conforto!   

Missa da Primeira Sexta-feira  
em Homenagem ao 

Menino Jesus 
 

SANTO NIÑO 
 

SEXTA-FEIRA, 7 DE AGOSTO 
 

19:00 Novena † 19:30 Missa 

mailto:frbill@stpaulchurch.com

