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XXI DOMINGO DO TEMPO COMUM                            23-08-2020 

Crescendo juntos em Cristo! 
 

Meus queridos amigos, 
  
A pergunta levantada por Jesus no 
Evangelho de hoje soa através do tempo e 
do espaço: "Quem você diz que eu 
sou?"  É a pergunta que fazemos aos 
nossos jovens na Formação da Fé, jovens 
se preparando para o Sacramento da 
Confirmação, e adultos que desejam se 
tornar membros da Igreja Católica através 
do Rito de Iniciação Cristã (ver página 6 
para nossa próxima sessão de 
orientação).  Na verdade, essas são 
perguntas que todos devemos fazer a nós 
mesmos e uns aos outros: "Quem é Jesus?", 
"O que Ele significa para você?", "Descreva 
seu relacionamento com Ele?", "Como 
você pode se aproximar dele?"  
  
Cada um de nós é convidado pelo Senhor 
para desenvolver uma relação pessoal e 
vitalícia com Ele.   Não é difícil de 
fazer.  Nós simplesmente precisamos 
recebê-lo em nossos corações e dar-lhe um 
tempo no dia.  A oração diária é essencial 
para nos aproximarmos do Senhor, assim 
como a leitura diária das Escrituras e um 
exame noturno da consciência.  Pelo menos 
uma vez por semana, devemos receber o 
Santíssimo Sacramento e vir para a 
Adoração Eucarística.  Devemos aproveitar
-nos do Sacramento da Reconciliação todos 
os meses e participar ativamente dos 
ministérios da Igreja. Finalmente, todos os 
dias devemos realizar algum ato de 
misericórdia ou bondade em relação a 
outro. 
  
Claro, também é imperativo que nos 
esforcemos para remover tudo e qualquer 
coisa que bloqueie ou dificulte nossa 
relação com Deus, como fofocas, uso 
excessivo da mídia, vícios, orgulho, raiva, 
ganância, inveja, intolerância e luxúria. 
  
Para aqueles que realmente amam a Deus 
com todo o seu coração e alma e são 

capazes de compartilhar Sua misericórdia 
amorosa com os outros, eles 
experimentarão a paz e alegria eternas que 
este mundo nunca poderá 
proporcionar.  Essa é a nossa fé e a 
promessa do Evangelho de hoje! 
  
Em outra nota, neste fim de semana, se o 
clima permitir, ofereceremos uma bênção 
dos carros depois de todas as 
missas.  Vamos rezar por "proteção de 
contra batidas" para você e todos aqueles 
que irão usar seu carro no próximo 
ano.  Vamos rezar!   

  

Oração do Motorista  
Sagrado Coração de Jesus,  

concedei-me uma mão firme e um olhar 
atento, 

que ninguém se machuque quando eu 
passar. 

Tu dás a vida.  Rezo para que nenhum ato 
meu 

tire ou arruíne esse dom Divino. 
Proteja aqueles, Senhor, que viajam comigo 
dos perigos da rodovia e toda a ansiedade. 

Me ensine a usar meu carro para as 
necessidades dos outros. 

e nunca perder a beleza de Teu 
mundo através de velocidade excessiva. 
Eu prometo dirigir com preocupação 

amorosa 
para todos os meus destinos, 

oferecendo cada hora de viagem para Ti 
em um espírito de reparação. 

Oh Mais Sagrado Coração de Jesus, 
meu companheiro na direção, 

tem misericórdia de mim. 
  
Fonte: catholictradition.org/Two-Hearts/drivers
-prayer.htm 

  
Que Deus te abençoe e te mantenha santo, 
saudável, feliz e são e salvo! 
 
 

 
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 



1° de setembro 

Dia mundial de Oração 

Pelo cuidado da criação 

     FACEBOOK LIVE 
 

 
TRANSMISSAO ON-LINE E PROJETOR 

 

Devido a uma queda de raio no dia 13 de agosto de 
2020, nossa paroquia perdeu a habilidade do transmitir 
as Missas e eventos usando nosso sistema novo de 
câmera. Além disso, esse evento natural afetou nossa 
habilidade de usar os projetores dentro da igreja. 
 

Nos continuaremos a transmitir as Missas todos os dias 
através de um telefone celular. Por favor, esteja ciente 
de que a qualidade do som e da imagem será menor; 
além disso, perdemos também a habilidade de transmitir 
as músicas, as leituras e outros textos on-line e nos 
projetores na igreja. Sugerimos que vocês baixem o 
aplicativo St. Paul App para que possam acompanhar a 
Ordem da Missa, as leituras e as músicas. 

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: 10 a 15 de agosto 
 

7h30 Missa Diária média de 52 participantes 
12h15 Missa diária teve média de 98 participantes 

8h30 Missa de sábado teve 107 participantes (Assunção de Nossa 
Senhora) normalmente @50 

 

Missas de Fim de Semana: 15 e 16 de agosto 

 

Sábado 
17:30 Vigília  181 participantes 
19:30 Vigília [português]  103 participantes 
 

Domingo 
 7:30 154 participantes 
 9:00 168 participantes 
10:45 242 participantes 
12:30  217 participantes 
14:00 [espanhol]  220 participantes 
17:30 208 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 92 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. 
 

Na última semana sofremos danos causados por um raio que 
danificou nosso alarme de incêndio, sistema telefônico, som, 
sistema de transmissão ao vivo on-line, e os sistema de projetores. 
Enquanto estamos aguardando a proposta para o reparo, 
acreditamos que isso ira custar algumas dezenas de milhares de 
dólares. Agradecidamente, nosso seguro irá cobrir todo o gasto. 
Isso e um exemplo do quanto precisamos de sua generosa ajuda 
continuamente! Suas doações nos permitem pagar um seguro 
premium! Obrigado. Eu também agradeço aos paroquianos que 
doaram dinheiro para mais de 30 novos vestimentas para nossos 
coroinhas, com isso eles poderão servir na missa vestidos 
apropriadamente e manter-se seguros contra a corona vírus. Que  

Deus abençoe nossos generosos paroquianos! 
Para mais informações, por favor, visite nossa página no Facebook 

StPaulTampa Parish ou www.stpaulchurch.com 

NOVENA ANUAL  
NOSSA SENHORA DA BOA 

SAÚDE 
 

30 DE AGOSTO - 8 DE SETEMBRO DE 2020 
ORATÓRIO DE NOSSA SENHORA DA BOA SAÚDE 

(LOCAL SE CHOVER: IGREJA PRINCIPAL) 
  

• DOMINGO, 30 DE AGOSTO  
 (INÍCIO APÓS A MISSA DAS 5:30PM)  
  
• SEGUNDA-FEIRA, 31 DE AGOSTO ATÉ 

QUINTA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO @ 
7:30PM 

  
• SEXTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO @ 7PM  
  
• SÁBADO, 5 DE SETEMBRO E DOMINGO, 6 

DE SETEMBRO  
 (COMEÇA APÓS A MISSA DAS 17:30)  
  
• SEGUNDA-FEIRA, 7 DE SETEMBRO @ 

7:30PM 
 
• TERÇA-FEIRA, 8 DE SETEMBRO (DIA DA 

FESTA) @ 7:30PM  
  

PARA MAIS INFORMAÇÕES, E-MAIL:  
 

OURLADYOFGOODHEALTH@STPAULCHURCH.COM 

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

Rosário às 19:00 † Missa às 19h30 

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

RCIA 
Rito de Iniciação Cristã de Adultos 

  
  

Sessão de Orientação 
Quinta-feira, 3 de setembro @ 19h00 

Parish Center 
  

Venha e veja do que se trata esta jornada enquanto você se 
prepara para receber os Sacramentos na Igreja Católica. 

 

Por favor, lembre-se de usar sua máscara e trazer seu 
desinfetante de mão. 

 

RSVP para Maria Costa em 813-264-3305 ou  
mcosta@stpaulchurch.com 

O jogo de pistas 
Evento inaugural do Grupo de Jovens 

Domingo, 23 de agosto 
Pavilhão às 18h30 

  
A paróquia Saint Paul Paulo se tornará um playground interativo com 
o jogo gigante CLUE. O evento será neste domingo, 23 de agosto! 
Você será transportado para a década de 1990 e competirá com 
outras equipes juvenis para resolver um mistério da Dignidade 
Humana em um jogo chamado "Coração de Deus". 
 
Como participar: 

• Participe do evento inaugural do Grupo de Jovens neste domingo, 
23 de agosto 

• Uma refeição será servida imediatamente após a Missa das 17:30 
(18:30 no Pavilhão) 

• O jogo CLUE começará às 19h15. 

• Resolva o mistério antes das 20h. 
 
Vestir-se conforme os anos 1990 é altamente recomendado, mas não é 
necessário. Os prêmios serão concedidos nas seguintes categorias:   

• Equipe mais rápida 

• Mais bem caracterizados dos anos 90 

• Melhor foto de equipe nos anos 90 
 
Você acha que é bom em resolver mistérios? Venha conferir! 
 

Para mais informações, entre em contato com  
Laura Wendt, Ministério de Jovens ), a   

lwendt@stpaulchurch.com ou 813-961-3023 

mailto:mcosta@stpaulchurch.com
mailto:lwendt@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". 

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! 

Pedidos na Missa: Todos os domingos são 
proclamadas quatro leituras da Sagrada Escritura.  O 
primeiro é normalmente do Antigo Testamento, o 
segundo é cantado do Livro dos Salmos, o terceiro é 
uma Epístola ou carta do Novo Testamento, e o quarto 
é dos Evangelhos.  Segue um ciclo de três anos para 
que, ao longo dos três anos, uma vasta porção das 
Escrituras Sagradas seja proclamada.    

A seleção de leituras é usada pela Igreja é tão vasta e 
rica, muitas igrejas não católicas adotaram nosso 
lectionário ou livro de leituras para seus cultos 
dominicais!  Uma ideia maravilhosa é começar a 
refletir com oração sobre as leituras do próximo 
domingo à noite.  Todos os dias da semana, basta 
pegar um parágrafo e refletir sobre o que eles 
significam e como eles se aplicam às suas vidas.  Se 
você fizer isso, você vai descobrir que a Liturgia da 
Palavra será uma fonte ilimitada de bênçãos para você 
e sua família todos os dias da semana! 

Sua filha gosta de aventura? 
  

American Heritage Girl Tropa 147 
Noite de Informação e de boas vindas 

 Quinta-feira, 27 de agosto 18h30 
Family Center 

 
  

ahg@stpaulchurch.com  

por e-mail para mais informações 

 Cesta de perguntas 

Q. "Porque não podemos ter água benta na igreja?"    

A.  Boa pergunta.   Em primeiro lugar, como cristãos, nossa 
prioridade é a saúde e o bem-estar de cada pessoa.  A Água 
Benta foi removida das igrejas católicas ao redor do mundo 
no início da pandemia para retardar a propagação da 
doença.  Sabemos que o vírus é frequentemente transmitido 
através da água e em superfícies que são tocadas por várias 
pessoas, como maçanetas e interruptores de luz.  Não 
queríamos que o batismo servisse como uma oportunidade 
para a propagação da infecção.  Embora você possa 
discordar dessa razão, outra virtude é a obediência, um dos 
três conselhos evangélicos.   
 
Como cristãos, sabemos que a obediência e a humildade são 
grandes ajuda em nosso desenvolvimento espiritual, desde 
que as diretrizes não sejam contrárias ao direito divino, 
natural ou moral.  Dito isso... sua pergunta estimulou o 
pensamento.  Enquanto os sacerdotes acolhem a 
oportunidade de abençoar a água, compraremos containers 
de água benta que ajudará a atender ao desejo dos fiéis por 
água benta.  Obrigado!  
 
Se você tiver uma pergunta para a Cesta de Perguntas, envie 
um e-mail para o Padre Bill Swengros em: 

frbill@stpaulchurch.com 

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!  

Reze pelos sacerdotes!  
Pai Celestial, por favor, conceda aos seus fiéis servos a 
graça e a força para realizar sua missão para a Igreja 
todos os dias.  Mantenha nossos sacerdotes perto de Ti e 
continue a inspirá-los a servir os outros em seu santo 
nome.  Por favor, ajude a inspirar os homens que são 
chamados a uma vocação sacerdotal para responder ao 
seu chamado e participar da plenitude que planejastes 
para eles.  Amém. 

Oração "Flecha de Ouro"  
Que o mais santo, mais sagrado, mais adorável, mais 
incompreensível e inefável Nome de Deus seja para 
sempre louvado, abençoado, amado, adorado e 
glorificado no Céu, na terra e sob a terra, por todas as 
criaturas de Deus, e pelo Sagrado Coração de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, no Santíssimo Sacramento do Altar. 
Amém. 

mailto:bulletin@stpaulchurch.com
mailto:frbill@stpaulchurch.com

