
St. Paul Catholic Church and Preschool 
12708 N. Dale Mabry Hwy.   Tampa, Florida 33618 

www.stpaulchurch.com   †   (813) 961 -3023 

 

XVIII DOMINGO DO TEMPO COMUM                       02-08-2020 

Meus queridos amigos, 
 
Permita-me compartilhar minha alegria!  Em primeiro lugar, damos as boas-vindas ao Padre Peter 
Okojie da Arquidiocese de Abuja, na Nigéria, como membro oficial de nossa paróquia.  Ele recebeu 
permissão para servir em nossa paróquia para o próximo ano em nossa equipe de 
comunicação.  Por favor, junte-se a mim oferecendo uma palavra de boas-vindas e uma oração de 
ação de graças para o Padre Peter! 
 
Em segundo lugar, damos as boas-vindas à nossa nova diretora assistente da pré-escola, Sra. Kelly 
Mende.  Kelly dedicou sua vida ao Senhor e servindo seus pequenos.  Atuou como Diretora de uma 
Creche e professora há anos.  Estamos muito animados em recebê-la em nossa equipe pré-escolar. 
 
Terceiro, estou muito animado com dois retiros recentes.  No último fim de semana, nossos 
Apóstolos da Eucaristia ofereceram um retiro feito sob medida para jovens adultos (veja fotos na 
capa) e, neste fim de semana, nossa equipe do Ministério da Juventude ofereceu um Retiro 
familiar em nosso próprio Acampamento Diocesano Bom Conselho.  Aplausos para Valerie 
Merimee e Laura Wendt por fornecer uma excelente oportunidade para crescer no Senhor 
enquanto permanecemos o mais seguro possível.  Que Deus abençoe vocês e suas equipes! 
 
Em quarto lugar, a pandemia proporcionou muitas oportunidades para crescermos no 
Senhor.  Nossa diretora de Formação de Fé, Carmen Cayon, e sua equipe têm sonhado em 
proporcionar as melhores experiências de formação de fé aos nossos jovens.  Alguns pais 
escolheram "ensino em casa" para seus filhos.  Outros estão escolhendo uma experiência de 
aprendizagem remota.  Finalmente, para quem quiser, estamos planejando uma experiência aqui em 
nosso campus que observará todas as diretrizes do CDC, incluindo o distanciamento físico, ao 
mesmo tempo em que proporciona uma excelente experiência interativa que toma emprestado dos 
modelos Vacation Bible School e  LifeTeen.   Mas precisamos de voluntários.  Se você quiser ajudar 
como catequista, assistente, músico, técnico de teatro, especialista em multimídia ou membro da 
equipe, entre em contato com Carmen no escritório da paróquia o mais rápido possível!   
 
Em quinto lugar, à medida que percorremos a pandemia, estamos sempre tentando descobrir 
novas maneiras de servir a todos melhor e de uma maneira mais segura.  Como mencionado no 
fim de semana passado, nossa diocese recomenda que as pessoas recebam o Santíssimo 
Sacramento em suas mãos.  Por essa razão, pedimos que aqueles sentados nas duas seções mais 
próximas da estátua do Sagrado Coração ou mais próximo do ambo/púlpito, recebam a Santa 
Comunhão APENAS na mão.  Aqueles sentados nas duas seções em frente ao altar têm uma 
escolha.  Eles podem receber o Santíssimo Sacramento em suas mãos ou em sua língua.  Embora 
eu nunca tenha ouvido falar de ninguém contraindo Covid-19 ao receber o Santíssimo 
Sacramento, tenho grande respeito por aqueles que desejam ser mais cuidadosos. 
 
Em sexto lugar, instalamos filtros HEPA em nossos confessionários.  Combinado com o uso de 
máscaras, separação física do padre e penitente, e o uso de ventiladores, nossos confessionários 
são o mais seguros possível. 
 
Finalmente, eu queria novamente agradecê-lo por suas orações e apoio financeiro generoso para 
nossa paróquia.  Dependemos totalmente de você!  Com a presença de um terço do que era há 
um ano, suas doações semanais são de vital importância.  Obrigado! 
 
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 



GRUPO DE JOVENS DA 
SAINT PAUL 

 

"Abrindo o verbo" com o 
Padre P...  

Revelando a Verdade!  
 

Adolescentes!  Junte-se a nós para nossa nova série com 
o Padre Peter Okojie, Vigário Paroquial da Igreja Católica 
Saint Paul.  Padre Peter fará uma Sessão de Perguntas e 
Respostas com adolescentes no Zoom. O programa 
ocorrerá durante o mês de agosto às quartas-feiras (5, 
12, 19 e 26 de agosto) às 17h.  Para o link do Zoom para 
este evento semanal, entre em contato com Laura 
Wendt, Ministra da Juventude do Ensino Médio, 
lwendt@stpaulchurch.com 
 

EVENTO DE INÍCIO DO GRUPO DE JOVENS DA 
SAINT PAUL 

DOMINGO, 23 DE AGOSTO 
17:30 - 20:30 

Respondendo com fé ao 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: 20 de julho a 25 de julho 
7:30am Missa Diária média de 49 participantes 

12:15pm Missa diária teve média de 86 participantes 
8:30am Missa de sábado teve 85 participantes 

  
Missas de Fim de Semana: 25 de julho a 26 de julho 

Sábado 
17:30 Vigília 151 participantes 
19:30 Vigília [português] 110 participantes 
  
Domingo 
7:30am 139 participantes 
9:00am 118 participantes 
10:45am 252 participantes 
12:30pm 191 participantes 
14:00 [espanhol] 171 participantes 
17:30 pm 221 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. 
  
 Em comparação ao último ano, a presença na missa de 
Domingo está em torno de 40%. Nosso ofertório está em 
torno de 30% menor (sem incluir as doações on-line). Nós 
estamos muito agradecidos pelas generosas doações para a 
Igreja Católica Saint Paul. Agradecemos também por seu 
suporte à Sociedade São Vicente de Paula. Que Deus te 
abençoe! 

Missa da Primeira 
Sexta-feira  em 

Homenagem ao 
Menino Jesus 

SANTO NIÑO 
 

SEXTA-FEIRA,  
7 DE AGOSTO 

19:00 Novena 
19:30 Missa 

ATUALIZAÇÃO DA 
FORMAÇÃO DA FÉ! 

 
· Orientações dos Pais serão realizadas na semana de 23 
 de agosto a 26 de agosto 
· Aulas de Formação da Fé começarão na semana de 30 
 de agosto a 2 de setembro 
· Todas as famílias cadastradas receberão um e-mail com 
 informações relacionadas ao ano 2020-2021 
· Para registrar seu filho ou se você tiver dúvidas ou pre
 ocupações, ligue para o Escritório de Formação da Fé 
 pelo telefone (813) 961-3023 

Missa de Volta às aulas 

Sexta-feira, 21 de agosto  

às 12:15h 

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  

Santos de Deus: Hoje, 2 de agosto, é a 

Festa de São Pedro 

Juliano Eymard (1811-

68).  Quando jovem, 

Pedro tinha um grande 

anseio de servir o 

S e n h o r  c o m o 

padre.  Estudou latim 

em segredo até que seu 

pai lhe permitiu entrar 

no seminário aos 18 anos.  Em 1834, ele 

foi ordenado Padre Diocesano, mas logo 

se viu atraído pela ordem marista.  Em 25 

de maio de 1845, Pedro teve uma 

profunda experiência do amor de Cristo 

enquanto liderava uma procissão 

eucarística.  Em 1856, ele fundou a 

Congregação do Santíssimo Sacramento - 

uma ordem dedicada ao Senhor 

Eucarístico!  Logo depois, ele começou 

um ramo feminino dessa ordem.  Sua 

paixão era promover a adoração 

eucarística e a devoção ao Sagrado 

Coração.  Nós, na Saint Paul, somos 

chamados a ser discípulos da eucaristia 

para jovens do ensino médio, apóstolos 

da Eucaristia para jovens adultos, e 

Associados do Santíssimo Sacramento 

para adultos – todos abraçando a 

maravilhosa espiritualidade de São Pedro 

Julian Eymard.  "A eucaristia é a vida do 

povo." 

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 

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". 

Cristo Nos Cura! 

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 a nós e todos os seus filhos a salvo 
de desastres naturais e artificiais.  Abençoe nossas 
famílias e traga paz a todas as nações.  Pedimos isso 
através de nosso Senhor Jesus Cristo que vive e reina 
com Vós e o Espírito Santo, um Deus para sempre e 
sempre. Amém.   

 

Visitas hospitalares: Por causa da pandemia COVID-
19, nossos padres não podem visitá-lo no hospital, 
embora todos os hospitais locais tenham capelães 
católicos.  Nossa forte recomendação é que seja ungido 
antes de ser internado no hospital sempre que 
possível.  Você pode ligar para o escritório para uma 
consulta, ver um padre depois de qualquer missa, vir à 
unção comum durante a missa das 8:30 no segundo 
Sábado do mês, ou aproveitar nosso "drive thru" às 
quintas-feiras às 14h.  Nós nos importamos! 

Deo Gratias:  Agradecemos a Deus por nossa equipe 
de comunicação.  A pandemia criou uma tremenda 
oportunidade/desafio para aumentarmos nossa pegada 
social através da transmissão das missas, o aplicativo 
paroquial, Facebook e outras plataformas de mídia social, 
mailings etc.  Somos muito gratos por tudo que nossa 
equipe de comunicação fez para tornar isso 
possível.  Que Deus te abençoe!  Agradecemos também a 
todos que fizeram o Retiro familiar deste fim de semana 
no Acampamento Bom Conselho um sucesso.  Que 
Deus te abençoe!  Finalmente, recebemos boletins do 
Colorado e Indiana.  Obrigado por compartilhar boletins 
de suas viagens conosco!  Adoramos ouvir como Deus 
está abençoando nossas paróquias irmãs!  

Devoções da Primeira Sexta-feira: Esta sexta-feira 

é a primeira sexta-feira do mês, uma bela oportunidade 
para desenvolver seu relacionamento com Deus.  Este é 
um bom momento para examinar sua consciência e 
participar do Sacramento da Reconciliação.  Além das 
missas diárias de sexta-feira normais, oferecemos uma 
missa especial de sexta-feira a partir das 19h com um 
Rosário em comemoração a Santo Niño e ao Sagrado 
Coração de Jesus.  Também oferecemos Adoração 
Eucarística após a missa das 7h30 até a missa de sábado 
às 8h30.  Por favor, venha e traga um amigo! 

Santuário de Santo Niño: Agradecemos aos devotos 
de Santo Niño por nos permitirem usar o Santuário da 
Adoração Eucarística nos últimos três meses.   
Continuaremos a oferecer esta oportunidade para adorar o 
Senhor 24 horas por dia, 7 dias por semana.   Por favor, 
juntem-se a nós para a Primeira Sexta-feira Novena e Missa 
em homenagem a São Niño em 7 de agosto às 19:00!! 

Lembre-se de nós! Resolva agora não ser estar entre 
os mais de 60% dos americanos adultos que morrem sem 
testamento.  Se você morrer sem testamento, o Estado 
determinará como seus bens devem ser utilizados.  Além 
de lembrar seus entes queridos, inclua a paróquia em seu 
testamento ou beneficiários de sua confiança ou seguro 
de vida.  Consulte seu advogado para obter assistência ou 
entre em contato com Brian Smith no escritório da 
paróquia pelo telefone (813) 961-3023  ou e-mail  
bsmith@stpaulchurch.com. 

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 envie um e-mail para  
bsmith@stpaulchurch.com. 

Fé em Ação:  "Jesus lhes disse: 'Não há necessidade de 
eles irem embora; dar-lhes um pouco de comida vocês 
mesmos” (Mt 14:16).  Isto é o que Jesus disse pouco 
antes de alimentar os cinco mil homens. Quantas vezes 
realmente confiamos em Jesus quando a situação parece 
sombria? Com Jesus, nenhum dom é muito pequeno ou 
insignificante quando oferecido com amor.  Mas temos 
que fazer nossa parte. Devemos confiar que Jesus 
fornecerá tudo o que precisamos. Precisamos acreditar 
que Jesus tem um plano mais bem reservado para nós. 

COMUNHÃO E  UNÇÃO DOS 

DOENTES  

POR DRIVE THRU 
 

QUINTA-FEIRA 14:00  
PORT DO CARRO DA  
IGREJA PRINCIPAL 

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

