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XIX DOMINGO DO TEMPO COMUM                       09-08-2020 

Crescendo juntos em Cristo! 
 

Meus queridos amigos, 
 

No próximo sábado, 15 de agosto, às 11h, o Bispo Parkes ordenará três jovens ao sacerdócio 
de Jesus Cristo em nossa Catedral São Judas Apóstolo.  Embora a cerimônia seja fechada ao 
público, ela pode ser vista através do site diocesano:  www.dosp.org.  Por favor, juntem-se a 
mim rezando para que sejam ordenados: Diáconos Joshua Bertrand, Connor Penn e Drew 
Woodke.  Que Deus os abençoe e todos quem eles servem! 
 

Claro, no próximo sábado, 15 de agosto, é também a Solenidade da Assunção da Virgem 
Maria.  Embora não seja um Dia Santo de Obrigação este ano, amamos nossa Mãe Santíssima 
e como ela foi assunta ao céu pela graça de Deus, rezamos para que um dia possamos 
compartilhar esse grande mistério quando Deus nos chamar para Si.  Por favor, junte-se a nós 
na celebração da Festa da Assunção de Nossa Mãe Santíssima e traga um amigo! 
 

Sexta-feira, 14 de agosto 
· 17:30 missa de vigília em inglês na Igreja 
· 19:00 Rosário e 19:30 missa da vigília da Assunção em inglês na Igreja 
· 19h30 Missa bilíngue em espanhol/português no Family Center 
 

Sábado, 15 de agosto 
· 8:30am missa e 12:15pm missa 

 

Nota: As missas das 17h30 e 19h30 de sábado, 15 de agosto são as missas de Vigília para domingo, NÃO 
a Assunção de Maria. 
 

Em algumas semanas, começaremos o novo ano letivo para nossos programas de Pré-Escola 
e Formação da Fé.  Agradecemos e apoiamos nossos pais à medida que discernem a melhor 
forma de ensinar e compartilhar nossa fé com seus filhos.  Como paróquia, oferecemos 
opções para o aprendizado presencial em um ambiente seguro, aprendizado remoto e apoio 
para aqueles que optam por estudar em casa.  Todas as crianças que não frequentam escolas 
católicas devem se inscrever para a Formação da Fé.  Além disso, todas as crianças que 
receberão a Primeira Comunhão Sagrada ou Confirmação este ano devem se inscrever.  Por 
favor, ligue para o escritório de Formação de Fé para obter mais informações. 
 

Estamos precisando desesperadamente de professores/catequistas e assistentes para nossos 
programas de Pré-Escola e Formação da Fé, e membros para a equipe do Ministério da 
Juventude.  Muitos de nossos fiéis funcionários e voluntários não são capazes de ajudar este 
ano devido à pandemia.  Se você estiver interessado, ligue para Mindy para a Pré-Escola, 
Carmen para os programas de Formação da Fé ou Laura para os programas do Ministério da 
Juventude.  Obrigado! 
 

Em outra nota, gostaria de agradecê-lo por seu apoio generoso contínuo à nossa 
paróquia.  Embora o atendimento do fim de semana seja 60% menor do que nos anos 
anteriores, nossa oferta foi apenas cerca de 5% menor do que nos anos anteriores.  Em 
relação ao Apelo Pastoral Anual, ainda faltam cerca de US$ 50.000.  Lembre-se, o que faltar 
para completar o valor deverá ser pago com o nosso ofertório.  Obrigado por sua ajuda 
financeira! 
 

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 



ASSUNÇÃO DA SANTÍSSIMA 
VIRGEM MARIA  

 

PROGRAMAÇÃO DAS MISSAS 
 

Sexta-feira, 14 de agosto (Vigília) 
  17:30 na Igreja (Inglês) 
  19:00 Rosário e 19h30 Missa na Igreja (Inglês) 
  19:30 no Family Center  
  (Missa bilíngue: Espanhol/Português) 

 

Sábado, 15 de agosto 
  8:30 e 12:15 Missas na Igreja (Inglês) 

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: 27 de julho a 1 de agosto 
 

7h30 Missa Diária média de 51 participantes 
12h15 Missa diária teve média de 98 participantes 

8h30 Missa de sábado teve 57 participantes 
 

Missas de Fim de Semana: 1 e 2 de agosto 
 

Sábado 
17:30 Vigília  163 participantes 
19:30 Vigília [português]    85 participantes 
 

Domingo 
 7:30 137 participantes 
 9:00 186 participantes 
10:45 186 participantes 
12:30  210 participantes 
14:00 [espanhol]  198 participantes 
17:30 194 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 aos anos anteriores, a presença na missa de 
Domingo no último mês ficou em torno de 60% menor. 
Nosso ofertório está em torno de 5% menor. Além disso, 
ainda faltam $50,000 para o APA (Apelo Pastoral Anual). 
Muito obrigado pelo seu suporte! Agradecemos também por 
seu suporte à Sociedade São Vicente de Paula e pelas 
doações no último final de semana ao Volta às aulas 
promovido pelos Cavaleiros de Columbus. Que Deus te 
abençoe! 

- AVISO - 
 

O escritório paroquial estará FECHADO na 
quinta-feira, 13 de agosto,  

para o retiro anual de funcionários.   
 

O escritório reabrirá na  
sexta-feira, 14 de agosto, às 9h. 

Nossa Senhora da Boa Saúde 
Novena e Missa 

sexta-feira, 21 de agosto 
19:00 Novena † 19:30 Missa 

Coleção de Roupas e Produtos de 
Higiene para Homens 

 

Sábado, 22 de agosto e Domingo, 23 de agosto  
no Narthex da Igreja 

 

Todas as roupas devem estar em bom estado de 
conservação e dentro de sacos plásticos grandes. Os 
itens devem estar limpos e em condições de uso, sem 
manchas ou rasgos. Os produtos de higiene devem ser 
novos e em tamanho de viagem. Para mais 
informações, e-mail: kofc@stpaulchurch.com 
 

Itens aceitos: 
 
 
 
 
 
 

• Roupas 
• Sapatos  
• Cintos 
• Ternos 
• Casacos de inverno 
• Chapéus 

• Desodorantes 
• Creme dental 
• Escova de dentes 
• Xampu 
• Condicionador 
• Sabonete 

Quarta sexta-feira - Missa em espanhol 
Sexta-feira, 28 de agosto 

Rosário às 19:00 † Missa às 19h30 

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 

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA AS AULAS DE FORMAÇÃO DE 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 a opção de estudo domiciliar online, bem como um excelente 
programa de currículo católico semanal, baseado em sala de aula.   Convidamos você a registrar 
seus filhos (idades de 5 a 18 anos) em nossas Aulas de Formação da Fé para o Outono.  As 
classes se enchem rápido.  Não se atrase! 

RICA 
 

Deus está te chamando hoje? 
 

Quem é Jesus para você e como é sua relação com Ele? 
 

O programa Rito de Iniciação Cristã para Adultos (RCIA)  
pode ser ideal para você! 

 

Se você estiver interessado em descobrir sobre a Fé Católica ou se você está 
precisando completar seus Sacramentos de Iniciação, entre em contato conosco. 

Oferecemos diferentes opções durante esses tempos desafiadores.   
Ou, se você é um católico ativo disposto a compartilhar sua fé,  

por favor, considere se juntar à nossa equipe! 
 

Para mais informações, entre em contato com Maria Costa: 
mcosta@stpaulchurch.com ou 813-961-3023 ramais 3305 

OS CAVALEIROS DE COLUMBUS AGRADECEM!    
 

Os Cavaleiros de Columbus e instituições de caridade católicas School Supplies 
Drive foram muito bem sucedidos.  Gostaríamos de agradecer aos paroquianos, ao 
clero e aos funcionários da paróquia por sua ajuda, consideração e 
generosidade.  Os suprimentos serão distribuídos para as crianças de famílias 
anteriormente sem-teto que estão participando do programa "Caminhos para a 
Autossuficiência" das Instituições Católicas de Caridade. As doações em dinheiro 
ajudarão a fornecer uniformes para muitas dessas crianças. Suprimentos em 
excesso são fornecidos aos necessitados que chegam a instituições de caridade 
católicas individualmente ou são encaminhados por igrejas e outras organizações de 
caridade. Essas crianças agora terão os suprimentos e a dignidade que merecem 
para avançar em sua educação durante o próximo ano letivo e além.  Obrigado e 
que Deus te abençoe! 

Santos de Deus: Segunda-feira é a Festa de São Lourenço, diácono e 

mártir.  São Lourenço foi um dos sete homens ordenados pelos apóstolos para 
cuidar das viúvas e dos pobres.  Durante as grandes perseguições, o prefeito de 
Roma pensou que a Igreja tinha um grande tesouro, então ele convocou Lourenço 
e exigiu que ele lhe trouxesse o tesouro da Igreja.  Em três dias, Lourenço voltou 
com o tesouro da Igreja: os pobres e doentes.  Enfurecido, o prefeito ordenou que 
Lourenço fosse lentamente assado até a morte em uma grelha de ferro.  Como sua 
carne estava sendo assada, ele foi ouvido a brincar: "Vire-me!"  "Estou quase 
terminando deste lado."  Seu testemunho da fé foi lembrado por todos ao longo da 
história da Igreja.   
 

Ó glorioso São Lourenço, Mártir e Diácono, que, sendo submetidos aos tormentos mais 
amargos, não perdestes tua fé nem tua constância em confessar Jesus Cristo, obtenha de 
forma semelhante para nós uma fé tão ativa e sólida, que nunca tenhamos vergonha de ser 
verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, e cristãos fervorosos na palavra e na ação.  Amém! 

mailto:mcosta@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". 

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! 

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. 

Oração pela Proteção dos Furacões: Senhor, nós 
Vos louvamos por sua bondade e amor. Vós se 
importastes com as flores no campo e os pássaros do 
ar. Tu nos amas mais do que podemos imaginar, pois 
nos criou um pouco menos que os anjos.  Cuide-nos e 
continue a nos proteger das tempestades da 
vida. Pedimos isso através de nosso Senhor Jesus Cristo 
que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo, um Deus 
para sempre e para sempre. Amém.  

 Papa Francisco: "O Reino dos Céus é o oposto 

das coisas supérfluas que o mundo oferece, o oposto 
de uma vida maçante: é um tesouro que renova a vida 
todos os dias e a leva a estender-se para horizontes 
mais amplos. De fato, aqueles que encontraram esse 
tesouro têm um coração criativo e curioso, que não se 
repete, mas inventa, traça e parte em novos caminhos 
que nos levam a amar a Deus, a amar os outros e a 
amar verdadeiramente a nós mesmos. O sinal de quem 
trilha esse caminho do Reino é a criatividade, sempre 
tentando fazer mais. E criatividade é o que tira a vida e 
dá vida, dá, dá e dá, e dá... Ele sempre procura muitas 
outras maneiras de dar vida.  Jesus, Quem é o tesouro 
escondido e a pérola de grande valor, não pode deixar 
de inspirar alegria, toda a alegria do mundo: a alegria 
de descobrir um sentido na vida, a alegria de se 
comprometer com a aventura da santidade" (Papa 
Francisco, Angelus, 26 de julho de 2020. Para o 
documento completo, consulte  www.vatican.va).  

Obrigado!    
 

Por favor, junte-se a mim para agradecer a todos 
aqueles que estão fielmente contribuindo 
financeiramente para nossa igreja através de doações 
de oferta presencial, doações através de e-mail e 
doação online.  Literalmente, nossa paróquia não 
existiria sem você.  Obrigado!  Agradecemos também 
a Mindy e Kelly que estão trabalhando tanto para se 
preparar para a reabertura da nossa pré-escola.  Cada 
ano é um desafio, mas este ano, devido à pandemia, 
ainda mais!  Por favor, mantenha-as em suas 
orações!  Por último, não se esqueça de nos trazer 
boletins de suas viagens.  Adoramos saber como Deus 
está abençoando nossas paróquias irmãs!  

Ame teu vizinho!  
 

Por favor, verifiquem seus vizinhos.  Há alguém idoso ou 
que não possa sair de casa que você possa ajudar?  Talvez 
eles precisem de uma carona para a igreja ou se você está 
indo para as lojas, você pode pegar algo para eles.  Outra 
ideia é simplesmente chamá-los diariamente para ter 
certeza de que eles estão bem e que eles sabem que 
alguém se importa.  Lembrem-se.... todos nós somos 
chamados para ser o Bom Samaritano! 

Atualização Anual de Apelo Pastoral  
 

Graças à sua doação ao APA, nossa diocese tem um 
ministério muito ativo para aqueles que estão 
desabrigados.  Pinellas Hope tem uma incrível taxa de 
sucesso em tirar as famílias das ruas e voltar para casas e vidas 
produtivas.  Graças à sua generosidade, a diocese acaba de 
começar "Hillsborough Hope" para cuidar dos sem-teto em 
nosso condado!  Este é apenas mais um exemplo de sua 
generosa doação fazendo a diferença!  Muito obrigado! 

mailto:bulletin@stpaulchurch.com
http://www.vatican.va

