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XX DOMINGO DO TEMPO COMUM                       16-08-2020 

Crescendo juntos em Cristo! 
 

Meus queridos amigos, 
 

O Evangelho de hoje é profundo e oportuno.  Quem de nós não pode se comparar com a 
pobre mulher canaanita. Sua filha está sendo atormentada por um demônio e Jesus a ignora, 
seus discípulos pedem que ele a mande embora, Jesus a dispensa.  Pode imaginar como ela 
deve ter se sentido?  Você já se sentiu assim?  Você já se sentiu ignorado quando pediu 
ajuda?  Você já sentiu que ou Deus não está ouvindo ou não se importa ou talvez não esteja 
disposto ou incapaz de nos ajudar?  Ainda assim, aquela mulher persevera.  E no final... ela é 
recompensada por sua fé pelo Senhor.  A filha dela foi curada. 
 

Perseverança é uma virtude maravilhosa e poderosa.  Em Romanos 12:12, nosso patrono, São 
Paulo, nos exorta a "Regozije-se na esperança, perdure na aflição, persevere em oração". 
  
Acredito que Deus sempre ouve nossas preces.  Às vezes, ele atrasa em resposta para nos 
ensinar perseverança.  Outras vezes, a resposta é imediata.  Às vezes, a resposta é sim.  Outras 
vezes, não.  Às vezes... Ele tem algo ainda mais maravilhoso para nós.  Mas estou convencido 
de que Deus sempre ouve nossas preces. 
  
Eu me pergunto se o Senhor está tentando nos ensinar perseverança enquanto rezamos por 
uma cura para os males que afligem nossa nação e nosso mundo.  Rezamos pelo fim das 
pandemias de Covid-19, da insanidade da violência e da guerra, do preconceito e do ódio, da 
pobreza e da opressão, do vício e do desespero.  Rezamos por entes queridos que 
abandonaram a fé, aqueles que estão lutando com problemas físicos e ou de saúde mental, e 
aqueles que estão simplesmente perdidos.  Nós rezamos.  E nós rezamos.  Com a 
perseverança da pobre mãe canaanita! 
  
Falando em orações, junte-se a mim para rezar pelos recém-ordenados Padres Joshua 
Bertrand, Connor Penn e Drew Woodke.  Também rezamos por nosso Conselho de 
Mulheres Católicas enquanto pedimos por seus novos líderes e todos os membros da nossa 
comunidade pré-escolar da Saint Paul enquanto se reúnem para uma bênção de início do ano 
letivo.   
  
Além disso, nesta sexta-feira, durante a missa das 12h15, ofereceremos uma bênção especial 
para todos os nossos filhos, professores e suas famílias quando começarem um novo ano 
letivo!  Que Deus os encha com Seu Espírito de Sabedoria!  À noite, homenagearemos Nossa 
Senhora da Boa Saúde a partir de um rosário às 19h seguido da santa missa.  Por favor, venha 
e traga um amigo! 
  
No próximo fim de semana, ofereceremos uma bênção aos carros depois de todas as 
missas.  Vamos rezar por proteção contra batidas para você e todos aqueles que viajam em 
seu carro para o próximo ano.  Por favor, compartilhe com seus amigos! 
  
A perseverança é particularmente importante à medida que percorremos esses tempos 
desafiadores.  Que Deus te abençoe com a habilidade de perseverar na fé, esperança e amor 
através de tudo isso! 

 
 
 

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 



Primeiros Socorros: O kit de primeiros socorros da 

igreja e o AED estão localizados no quarto do ministro.  O 
Centro Paroquial tem um kit de primeiros socorros na 
cozinha e o AED está localizado nos banheiros.  O kit de 
primeiros socorros do Centro familiar e o AED estão na 
cozinha.  Se você usá-los, por favor, fale para alguém da 
equipe da igreja para que eles possam ser repostos.  
Também nos ajudará a garantir que nossa igreja seja sempre 
um ambiente seguro.  Obrigado. 

PRECISA-SE DE PROFESSORES! 

As As aulas da Pré-escola St. Paul iniciar  em breve. 
Temos vagas abertas para uma Professora Líder e duas 
Professoras Assistentes para o ano escolar 2020-2021. 
Preferencialmente com Formação Acadêmica Bacharel 
em Educação Infantil ou outro campo relacionado. 
Candidatos interessados devem enviar carta de 
apresentação e currículo por e-mail para Mindy Geer, 
Diretora da St. Paul Catholic Preschool, em: 

 preschool@stpaulchurch.com 

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: 3 a 8 de agosto 
 

7h30 Missa Diária média de 56 participantes 
12h15 Missa diária teve média de 96 participantes 

8h30 Missa de sábado teve 59 participantes 
 

Missas de Fim de Semana: 8 e 9 de agosto 
 

Sábado 
17:30 Vigília  164 participantes 
19:30 Vigília [português]    84 participantes 
 

Domingo 
 7:30 134 participantes 
 9:00 159 participantes 
10:45 252 participantes 
12:30  190 participantes 
14:00 [espanhol]  191 participantes 
17:30 191 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. Na última semana 82 
pessoas vieram receber o Santíssimo Sacramento. Louvemos 
a Deus! 
 

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! 

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 

BATISMO INFANTIL 

Deus nos alcança de todas as formas. O desejo em seu coração de batizar seu filho é 
um deles. As promessas que você faz para seu filho neste dia começarão a formar seu 
filho em um fiel seguidor de Cristo. No entanto, o dia do batismo é apenas o começo 
desta jornada. O batismo é realmente um evento que muda a vida! 

Se você deseja o Sacramento do Batismo para o seu bebê, ou mais informações sobre 
batizados aqui na Igreja Católica Saint Paul, entre em contato com Maria Costa por e-
mail: mcosta@stpaulchurch.com  ou pelo telefone (813) 961-3023. Pais e padrinhos 
serão convidados a participar de uma aula de preparação de batismo. 

Santos de Deus: Quinta-feira é a festa de São Bernardo Tolomei, abade e 

fundador.  Bernardo nasceu em Siena, Itália, e foi educado pelos dominicanos.  Ele 
seguiu uma carreira em filosofia e direito, mas devido à falta de visão, deixou a vida 
pública e dedicou-se à oração, penitência e trabalho solitário.  Ele logo formou uma 
pequena comunidade chamada Olivetans e sob a Regra de São Bento, dedicou-se 
ao Senhor sob a orientação de Nossa Senhora.  Embora cego, ele foi reeleito abade 
27 vezes!  Ele abriu o mosteiro como um hospital para ajudar as vítimas da peste e, 
infelizmente, foi um dos primeiros a sucumbir em 20 de agosto de 1348.  São 
Bernardo, rogai por nós! 

Misericórdia Divina em Minha Alma 

“Meu Jesus, guiai a minha mente, tomai plena posse de todo o meu ser, encerrai-
me no fundo do Vosso Coração e defendei-me dos ataques do inimigo. Em Vós 
está a minha única esperança. Falai pelos meus lábios quando eu estiver com os 
poderosos e os sábios, eu a completo miséria, para que reconheçam que essa causa 
é Vossa e de Vós procede" (Diário n. 76). 

mailto:mcosta@stpaulchurch.com
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:  "A pandemia continua a causar feridas 

profundas, expondo nossa vulnerabilidade. Em todos os 
continentes há muitos que morreram, muitos estão doentes. 
Muitas pessoas e muitas famílias estão vivendo um momento 
de incerteza por causa de problemas socioeconômicos que 
afetam especialmente os mais pobres. Assim, devemos manter 
nosso olhar firmemente fixo em Jesus (ver Heb 12:2) no meio 
desta pandemia, nossos olhos em Jesus; e com essa fé abraçar 
a esperança do Reino de Deus que o próprio Jesus nos traz 
(ver Mc 1:5; Mt 4:17; CCC 2816). Um Reino de cura e de 
salvação que já está presente em nosso meio (ver Lc 10:11). 
Um Reino de justiça e de paz que se manifesta através de 
obras de caridade, que por sua vez aumentam a esperança e 
fortalecem a fé (ver 1 Cor 13:13). Dentro da tradição cristã, fé, 
esperança e caridade são muito mais do que sentimentos ou 
atitudes. São virtudes infundidas em nós através da graça do 
Espírito Santo (ver CCC 1812, 1813): dons que nos curam e 
faz de nós pessoas que curam, presentes que nos abrem a 
novos horizontes, mesmo enquanto navegamos pelas águas 
difíceis do nosso tempo. 

O contato renovado com o Evangelho da fé, da esperança e 
do amor nos convida a assumir um espírito criativo e 
renovado. Dessa forma, poderemos transformar as raízes de 
nossas enfermidades físicas, espirituais e sociais e das práticas 
destrutivas que nos separam uns dos outros, ameaçando a 
família humana e nosso planeta" (Papa Francisco, Audiência, 5 
de agosto de 2020. Para o documento completo, consulte  
www.vatican.va).  

Obrigado!    

Agradecemos a Deus por nossos professores e assistentes da 
pré-escola que voltaram para se preparar para o início de um 
novo ano letivo.  Nossa Pré-Escola sempre observou 
protocolos muito rigorosos em relação à lavagem das mãos, 
higienização diária de tudo nas salas de aula e limitações de 
tamanho de classe, a fim de manter nossas crianças a salvo 
dos resfriados normais e da gripe que afetam a maioria das 
escolas.  Este ano faremos ainda mais para manter as crianças, 
os professores e todas as suas famílias saudáveis!  Por favor, 
mantenha-nos em oração!  Por fim, se você está viajando, por 
favor, 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

