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

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

20o Domingo Do Tempo Comum                        Domingo, 18 de Agosto de 2019 

Meus queridos amigos, 
  
No evangelho de hoje, Jesus diz: "Eu vim para incendiar o mundo!" Este Evangelho é 
perfeito quando começamos mais um ano de Formação de Fé. Oramos para que o fogo do 
Espírito Santo possa vir sobre todos os nossos filhos, adolescentes, jovens adultos e adultos 
que participam de nossos muitos programas e ministérios de formação de fé. Que todos nós 
possamos estar em chamas com o amor e a misericórdia de Deus! 
 
Toda criança e adolescente que não esteja matriculado em uma escola católica (K-12) deve 
ser matriculado em nossos programas de Formação de Fé e de Pastoral Juvenil. Em muitos 
outros países cuja população é predominantemente católica, a formação da fé é limitada à 
preparação para os sacramentos. Infelizmente, nossa cultura americana não é católica. Muitos 
argumentariam que nem é cristã . Se seus filhos conhecerem nossa rica fé, será por causa de 
como nós, adultos, vivemos nossa fé e os inscrevemos em excelentes programas de formação 
de fé. As aulas começam hoje, portanto, se você souber de alguma criança que ainda não 
esteja matriculada, não deixe de inscrevê-la o mais rápido possível. Se o seu filho está 
matriculado em uma escola católica e está programado para receber a Primeira Comunhão ou 
Confirmação este ano, ele ou ela deve também estar inscrito no programa de preparação 
sacramental em nossa paróquia. 
 
É claro que o fator primordial para determinar se o seu filho desenvolve um relacionamento 
pessoal profundo e duradouro com o Senhor não é se ele freqüenta uma escola católica ou 
um programa de formação de fé. É se você, como pais, vive a fé ... orando todos os dias com 
as crianças, modelando a fé através de suas palavras e ações e participando da Santa Missa 
todos os fins de semana! Sua casa é a primeira igreja, o primeiro seminário, a primeira 
escola ... a fundação da igreja e nossa sociedade. Tudo o que fazemos é complementar o que 
você faz em casa. Obrigado por tudo que você faz pelos seus filhos! 
 
Quando começamos um novo ano letivo, este também é um bom momento para lembrar 
que a segurança é a prioridade de todos. Nossa paróquia se esforça para ser um ambiente 
seguro. Todos os nossos catequistas e funcionários tiveram verificações de antecedentes 
checados e treinamento em Ambiente Seguro. Além disso, todos os pais, crianças e jovens 
em nossos programas de pré-escola e Formação de Fé estão recebendo treinamento em 
Ambiente Seguro. Dito isto, sempre temos muitas pessoas em nosso estabelecimento  que 
não foram examinadas. É responsabilidade de todos garantir que as crianças não fiquem 
desacompanhadas em nosso estabelecimento  paroquial e, caso você veja algo suspeito, 
denuncie. 
 
A formação de fé não é apenas para crianças, mas para todos e cada um de nós. Minha 
oração é que este ano todos cresçamos em nossa fé através de um dos nossos estudos 
bíblicos, grupos de oração, programas de educação continuada ou oportunidades de 
aprendizado online. Que possamos crescer juntos em Cristo! 
 
Que Deus abençoe você e seus entes queridos! 

 
  
 

Pe. Bill Swengros 

 

MISSAS DO FIM 
DE SEMANA 

 

Missas de Sábado 
8h30  missa 

(Oração da manhã e Benedição 
8:10 am) 

 
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: 2:00 pm 
 

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 11:30 - Meio-dia 
Sábados 10:00 e 16:00 ou a 

pedido 
 

Adoração Eucarística 
De segunda a quinta 

8:00 às 20:30 
Sexta-feira 8:00 a 

Sábado 8h30 Missa 
 

 Oração matinal 
Segunda a sexta-feira às 7:10 

Sábado 8:10 
  

Unção dos Enfermos 
Todo segundo sábado 

do mês às 8h30 
 

Horário de Atendimento da 
Igreja: 

 
Segunda a sexta-feira das 8:00 às 

16:00 
 

www.stpaulchurch.com 
 

info@stpaulchurch.com 

 

 

 

 

Fique conectado neste verão! 

Junte-se à página do Facebook 

da nossa paróquia em: 

 www.facebook.com/stpaultpa 

http://www.facebook.com/stpaultpa


Coral de Jovens da Escola Intermediária  
(Middle School )  

 
Você está convidado a participar do “Coral da Juventude do 
“Middle School" quando começarmos nossa quarta tem-
porada! O coral está aberto a todos os alunos do “Middle 
School, que têm o desejo de servir ao Senhor através da 
música. Os ensaios são nas noites de Terça-feira das 18h15 
às 19h, a partir de 3 de setembro. O coro canta aproximad-
amente uma vez por mês na missa das 9h durante o ano 
letivo. 
 

Os alunos do Middle School também podem cantar no Cor-
al das Crianças “Children's Choir", que se reúne às tardes de 
Terça-feira das 17:00 às 18:00 horas. 
 

Para se inscrever, ou para mais informações, entre em con-
tato com Mary Gant em: (813) 961-3023 ou 
mgant@stpaulchurch.com 

NOVENA EM HONRA 
DE NOSSA SENHORA 

DA BOA SAÚDE 
 

Sexta-Feira, 30 de Agosto -  
Sábado, 7 de Setembro 

19:30 
 

No Santuário Nossa Senhora da Boa Saúde 

MISSA  
PAN - AFRICANA 
Sexta-Feira, 30 de Agosto às 

19:30 

Pré- Escola da St Paul: Você ainda está procurando 

uma aula para seu filho(a)de  3 anos de idade? Nós temos 

alguns vagas  restantes em nossa aulas de Segunda à Sexta. 

Por favor, ligue para (813) 264-3383 ou envie e-mail para: 

preschool@stpaulchurch.com para mais informações. 

Primeiros socorros: O kit de primeiros socorros da igreja 
e o AED estão localizados na sala do min-
istro. 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 da Família e AED estão 

na cozinha. Se você usá-los, por favor, avise uma pessoa da 
equipe para que eles possam ser estocados e protegidos. Isso 
também nos ajudará a garantir que nossa igreja seja sempre 
um ambiente seguro. 
 

 **AED (Autometed External Defibrilator) =  
     DEA (Desfibrilador Externo Automático) 

RCIA: RITO DE INICIAÇÃO 
CRISTÃ DE ADULTOS 

 

Uma jornada de fé, onde você pode construir o seu 
relacionamento com Cristo e Sua Igreja! 

  
Candidatos da RCIA (espanhol) reunirão-se  na  

Terça-feira, 20 de Agosto, no prédio St. Michael das  
19:00 - 20:30 

  
Candidatos da RCIA (Inglês) reunirão-se  no 

Domingo, 25 de Agosto, às 9:00 da manhã. Após a 
missa, a aula será realizada no Prédio St. Michael. 

  
Para mais informações, entre em contato: 

Maria Costa, coordenadora do RCIA 
Telefone: 813-961-3023 ext. 3305 

Email: mcosta@stpaulchurch.com 

CORAL DAS CRIANÇAS DA ST PAUL  
  
Nós convidamos você a se tornar um membro do Coral das 
Crianças da St. Paul! O coral se reunirá nas tardes de Terça-
feira das 17:00 às 18:00 horas, a partir de 3 de Setembro. 
  

O Coral das Crianças canta às 9 horas da missa de Domingo 
aproximadamente uma vez por mês durante o ano letivo. O 
coral está aberto para crianças, começando na segunda série 
Os alunos do “Middle School” podem participar deste coral 
assim como do Coral do Middle School. Por favor, consid-
ere participar neste importante ministério litúrgico para cri-
anças. Existem muitos espaços disponíveis. Para se inscrever 
ou obter mais informações, entre em contato com Mary 
Gant em: mgant@stpaulchurch.com ou (813) 961-3023. 

Missa em Espanhol  
@ Sexta-feira 23 de Agosto 

19:00 Rosário  †  19:30 Missa 
Recepçāo no Centro Paroquial após a Missa 

(Parish Center) 

Ministério do Luto da  St. Paul:  Nosso ministério 

oferece o amor curador de Deus através do conforto 

emocional, físico, mental e espiritual. Nossa próxima 

reunião será na Terça-feira, 27 de Agosto de 2019, das 

19h30 às 21h, no Centro Paroquial, Sala H. Para mais 

informações, contate Kathy (813) 361-5134. 

mailto:mcosta@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 

 
 
 
 
 

 

De Segunda a  
Quinta-feira 

Das 8:00 ate 20:30 com a 
oração de enceramento 

e benção com o 
Santíssimo 

Sexta-feira das 8:00 ate a 
missa de Sábado 8:30  

da manhã. 

Interessado em receber mensagens de 
texto sobre as atividades e eventos do 
Grupo de Jovens? Se sim, por favor envie: 
 

@ 9bf4c7 para 81010 
 

para o aplicativo de lembretes do Grupo 
de Jovens  “Remind App”! 

As aulas de formação de fé (Catequese) para 2019-2020 começarão 
durante a semana de 18 a 22 de agosto de 2019 

GRUPO DE JOVENS 
PRIMEIRO ENCONTRO  

E ORIENTAÇÃO AOS PAIS 
  

Domingo, 18 de agosto 
18:30 - 20:30 

Centro da Família  
(St. Paul Family Center) 

  
Para mais informações, entre em contato 

com Andy Gotsch ou Kim Smith em 
(813) 961-3023 ou via e-mail 

agotsch@stpaulchurch.com 
ksmith@stpaulchurch.com 

Ministério de Liderança - Oficina e Jantar 
Quinta-feira, 22 de agosto 

18:30 - 21:00 
Centro da Família  da St. Paul ( Family Center ) 

  
Todos os líderes do ministério são convocados a comparecer a esse evento  para se 
preparar para o próximo ano. Para perguntas e / ou informações, por favor envie um e-
mail para Laurie Erickson em lerickson@stpaulchurch.com 

Vamos Orar: Senhor, obrigado pelo 
presente de mais um dia de vida. Que eu possa 
percorrer este dia com um coração e espírito 
aberto , profundamente atento às inúmeras 
maneiras pelas quais você estará presente para 
mim hoje. Amém. 

WORKSHOPS DA 
“UNIVERSIDADE 

FINANCEIRA DA PAZ” 
“FINANCIAL PEACE 
UNIVERSITY” (FPU) 

 
E se você estivesse seguindo um plano para o seu 
dinheiro que você SABE  que funcionou? Com a 

“Financial Peace University”, de Dave Ramsey, você 
pode assumir o controle do seu dinheiro, sair da dívida 

e criar um plano para o SEU futuro. 
  

A partir de 20 de Agosto de 2019 
Sessões Terça à noite 

19:30 às 21:00 
Centro da Família, Seção 3 

Custo: US $ 99 
  

Os Workshops da St. Paul “Financial Peace University 
“serão realizados semanalmente de 20 de Agosto a 15 

de Outubro de 2019. A taxa de registro de US $ 99 
inclui uma pasta de trabalho e um ano de filiação à 

FPU Online. Para se inscrever, ligue para Maria Costa 
pelo telefone 813-961-3023. 

Algo faltando? Há vários ca-

sais em nossa paróquia que estão 
vivendo em casamentos irregula-

res ou casamentos que não foram 
abençoados na Igreja. Lembre-se, 
não é suficiente que os católicos 

sejam casados ou casados em 
uma igreja não-católica. Por vali-

dade, os católicos devem se casar 
em uma cerimônia reconhecida 
pela Igreja. Não espere. Nós esta-

mos aqui para ajudar! Se nenhum 
dos dois se divorciou, entre em 

contato com Maria no escritório 
da paróquia para que seu 
casamento seja validado (961-

3023). É muito fácil e não toma 
muito do seu tempo. Se você ou 

seu cônjuge já estiveram divorcia-
dos, entre em contato com Maria, 
o padre ou diácono de sua es-

colha para iniciar o processo de 
“anulação” para que, esperanços-

amente, seu casamento atual pos-
sa ser convalidado. Deixe-nos 

ajudá-lo! 



"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". 

Ministérios Litúrgicos:  Por favor, nos comunique se você 
estiver interessado em voluntariado das seguintes formas: 
Servidores do Altar, Artes & Ambiente, Ministros 
Eucarísticos da Sagrada Comunhão, Planejamento Funeral, 
Hospitalidade, Leitores e Sacristãos.  Por favor, entre em 
contato com Elizabeth Hays pelo e -mail : 
ehays@stpaulchurch.com ou ligue para (813) 961-3023. 

PROGRAMA DE 
ENRIQUECIMENTO DA FÉ ADULTA 
  

O propósito do Programa de Enriquecimento da Fé Adulta 
(anteriormente conhecido como Ministério da Educação 
Continuada para Adultos) é enriquecer a fé de adultos que já 
praticam a Fé Católica há anos. O programa oferece aos 
participantes a oportunidade de estudo e reflexão em um 
ambiente não acadêmico e amigável. A partir de 5 de 
Setembro de 2019 até Maio de 2020, reuniremos todas as 
Quintas-feiras das 19h às 20h30 no Centro da Família, Seção 
3, para o nosso tópico, seguido de discussões em grupo. 
  

A primeira série de vídeos e discussões é intitulada 
"SACERDOTE, PROFETA, REI" do ministério palavras 
em chama “Word on Fire” do Bispo Robert Barron. Esta 
série é executada em sete sessões semanais, de 5 a 31 de 
Outubro de 2019. 

ORAÇĀO E CAFÉ DA MANHĀ PARA  
OS HOMENS 

Todo primeiro Sábado às 9:00 da manhã 
  

Um convite a todos os homens da paróquia da St Paul  pa-
ra fortalecer a sua fé ao lado de outros homens católicos! 
Venha se juntar a nós a cada primeiro sábado do mês para 
rezar, desfrutar de um café da manhã e crescer juntos espir-
itualmente. 
  

Nosso próximo café da manhã de oração para os homens 
será realizado no Sábado, dia 7 de Setembro, às 9h no pré-
dio St. Michael. Por favor responda a Richard Hosein em  

 

(941) 993-2619 ou  
mens-prayer-breakfast@stpaulchurch.com 

“AMERICAN HERITAGE GIRLS”   
(MENINAS DA HERANÇA AMERICANA) 

TROPA 147 NOITE DE BOAS VINDAS 
 

A AHG Tropa 147 está organizando sua Noite de Boas-
vindas na quinta-feira, 29 de agosto, às 18h30 no Centro da 
Família. Nāo é necessáio reservas!! O evento também está 
aberto para aqueles interessados em se juntar a Tropa  147. 
Para informações sobre como se juntar às American 
Heritage Girls, por favor envie um email para: 
ahg@stpaulchurch.com 

Você é uma mulher interessada em 
participar de um Estudo Católico Feminino? 
 

Junte-se ao Estudo Fundamental “Women of Grace” na 
Igreja Católica St. Paul. 

 

O Programa de Estudo “Women of Grace®” é uma bela 
revisão da fé católica para as mulheres. Este estudo tem um 
foco particular no propósito e missão das mulheres no 
mundo de hoje. 
  

Nos reuniremos por nove (9) semanas aos sábados das 10h às 
12h no prédio da St. Michael. Nosso primeiro encontro será 
no sábado, 14 de setembro, das 10h às 12h. 
 

Se estiver interessada, entre em contato com Allison Poff 
em:  women-of-grace@stpaulchurch.com 
  

Se você estiver interessado em participar do estudo, por 
favor, entre em contato com Allison Poff em women-of-
grace@stpaulchurch.com 

 ESCOTEIROS 
“CUB SCOUT PACK 143” 

  

Aberto a todos os meninos e meninas das séries K - 5 
  

EVENTO DE ENCONTRO E SAUDAÇĀO 
 

PARA ESCOTEIROS NOVOS E AOS QUE RETORNAM 
  

Terça-feira, 10 de Setembro às 18:00 
Biblioteca Regional Jimmie B. Keel 

Salas Comunitárias A e B 
2902 W. Bears Ave., Tampa, FL 33618 

  

Para se juntar aos escoteiros  “Cub Scout Pack 143”, 
por favor contate:  

 

George Melendez 
(813) 928-2765 ou cubscouts@stpaulchurch.com 

Xales de Esperança:  Convidamos  todos que sabem tricô 
e crochê para criar xales e cobertores de bebê como uma 
fonte de conforto e oração. Nossa próxima reunião é Sexta-
feira, 23 de Agosto, às 10h, no Centro Paroquial da St Paul. 

Pense nisso: “A Santa Comunhão é o caminho mais curto 

e seguro para o céu. Há outros: inocência: mas isso é para 

crianças pequenas; penitência: mas temos medo disso; re-

sistência generosa à provações da vida, mas quando elas vêm 

nós choramos e pedimos para ser. O caminho mais seguro, 

mais fácil e mais curto é a Eucaristia ”. 

mailto:ahg@stpaulchurch.com

