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21o Domingo Do Tempo Comum                        Domingo, 25 de Agosto de 2019 

Meus queridos amigos, 
 

Deus é tão bom para nós. Ele sempre ouve nossas orações! É um prazer receber o diácono 
Richard Spiro na nossa paróquia. Diácono Rich e sua esposa, Colleen, são da Diocese de 
Venice e vêm com uma riqueza de experiência. Eles se aposentaram recentemente e se 
mudaram para a nossa paróquia para estar mais perto da família. Estou ansioso para viajar 
com eles na fé. 
 

Também somos abençoados em receber Louis Gobin como nosso novo contador paroquial. 
Louis viveu em Tampa por vários anos e tem sido muito ativo em paróquias vizinhas. Ele 
tem uma experiência contábil considerável, mais recentemente como Vice-Presidente de 
Finanças da nossa afiliada local da Fox Television. Que Deus o abençoe quando ele começar 
seu novo ministério aqui na St. Paul! 
 

Também recebemos notícias da diocese de que nosso novo vigário paroquial, padre 
Ambrose, um carmelita descalço, chegará em 6 de setembro de Los Angeles. Ele fala inglês e 
espanhol, entre outras línguas e concordou em trabalhar também em seu Português para a 
nossa comunidade brasileira. Estou muito animado em poder servir ao Senhor ao lado de um 
membro da comunidade carmelita! 
 

Desde que eu esteja compartilhando boas notícias, estamos ocupados nos preparando para o 
Alpha em janeiro. Alpha é um processo de 11 semanas que envolve uma refeição 
compartilhada e um vídeo curto, seguido de compartilhamento em pequenos grupos. É uma 
maneira incrível de crescer na fé ao formar amigos para toda a vida. Estaremos oferecendo 
em inglês, espanhol e português. Existe até um Alfa especial para adolescentes e jovens 
adultos! Você ouvirá mais sobre o Alpha nos próximos meses, mas se tiver participado do 
Alpha em outra paróquia, gostaríamos de receber notícias suas. Por favor, entre em contato 
com Susan em alpha@stpaulchurch.com! 
 

Nosso programa de formação de fé está bem encaminhado. Somos tão abençoados na St. 
Paul com famílias maravilhosas para trabalhar e uma incrível equipe de catequistas e 
assistentes. Nós podemos sempre usar mais! Precisamos de mais pessoas comprometidas em 
ajudar nossos jovens no Middle School e High School. Também precisamos de substitutos 
para cobrir quando nossos catequistas e assistentes estiverem doentes. Se você puder ajudar, 
por favor, ligue para o escritório da Formação na Fé em (813) 961-3023! 
 

Sexta-feira às 19h30, começamos nossa Novena em homenagem a Nossa Senhora da Boa 
Saúde com a tradicional “Içando a Bandeira do Festival”, seguida do terço e das orações da 
novena. Depois, celebraremos nossa Missa da Quinta Sexta-feira, patrocinada por nossa 
comunidade africana. A noite terminará com uma recepção de jantar. Por favor, venha e 
traga seus amigos! 
 

Que Deus abençoe você e seus entes queridos enquanto nós corajosamente crescemos 
juntos na fé! 

 
  
 
 

Pe. Bill Swengros, Pároco 
 

 
P.S. No dia 12 de setembro, às 19h, sediamos um fórum aberto para discutir a 
"Carta a uma Igreja Sofredora" do Bispo Barron sobre os escândalos de 
abuso sexual que afetam nossa Igreja. Além disso, nossa Feira do Ministério 
anual está chegando rapidamente! A Feira do Ministério será realizada nos 
dias 14 e 15 de setembro, depois de todas as missas. Por favor, certifique-se 
de marcar seus calendários! 

 

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


MISSA  
PAN - AFRICANA 
Sexta-Feira, 30 de Agosto 

de 19 Após a conclusao 
da Novena da Nossa 

Senhora da Boa Saúde 

NOVENA EM 
HONRA DE 

NOSSA SENHORA 
DE BOA SAÚDE 

 

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

19:30 
 

Santuário Nossa Senhora da Boa Saúde 

BÊNÇÃO DE 
CARROS E 

MOTORISTAS 

Depois de todas as missas em 
31 de agosto e 1 de setembro 

Obrigado, 
 

Padre  
Prakash Rumao,  

por seu serviço à 
 

Nossa paróquia! 

Você ainda está procurando uma aula pré-escolar 
para sua criança de 3 anos de idade? Temos alguns 
lugares restantes em nossas aulas de 5 dias (de segunda 
a sexta) ou 2 dias (de terça e quinta). Por favor, ligue 
para (813) 264-3383 ou envie um e-mail para: 
preschool@stpaulchurch.com para mais informações. 



 
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. 

ST. MADRE TERESA 
DE CALCUTÁ 

 

DIA DE FESTA: 5 DE 
SETEMBRO 

 

A festa de Santa Madre Teresa de 
Calcutá é no dia 5 de setembro. 
Muitos de nós têm uma forte 
devoção por ela. Em preparação para 
a festa, por que não rezar a própria 
novena de Madre Teresa de 27 de 
agosto a 4 de setembro? Como? Ore 
o Memorare todos os dias: 
 

Lembrai-vos, ó puríssima Virgem 
Maria, 

de que nunca se ouviu dizer 
que algum dos que recorreram à 

vossa proteção, 
imploraram a vossa assistência 
e clamaram por vosso socorro 

tenha sido por Vós desamparado. 
Animado eu, pois, com igual 

confiança, 
a Vós, ó Virgem entre todas singular, 

como à Mãe recorro, de Vós me 
valho e, 

gemendo sob o peso dos meus 
pecados, 

me prostro aos vossos pés. 
 

Não rejeiteis as minhas súplicas, 
ó Mãe do Verbo de Deus humanado, 
mas dignai-Vos de as ouvir propícia, 

e de me alcançar o que vos rogo.  
Amém. 

Oração pela proteção dos 

furacões: Senhor, nós vos louvamos 

por vossa bondade e amor. Vós 

cuidais das flores no campo e das 

aves no ar. Vós nos amais mais do 

que podemos imaginar pois nos 

criastes um pouco menos que os 

anjos. Vigiai-nos e continuai a nos 

proteger das tempestades da vida. 

Nós Vos pedimos por Jesus Cristo 

Nosso Senhor que vive e reina 

convosco e com o Espírito Santo, 

para todo o sempre. Amém. 

ROUPAS MASCULINAS E 
PRODUTOS DE HIGIENE 

PESSOAL  
 

Para beneficiar o condado de Hillsborough 
 

Programa de Reintegração Comunitária 
Sábado, 31 de agosto e Domingo, 1 de 

setembro nos Porticos 
 

Todos os itens de vestuário devem ser novos ou 
“gentilmente usados” e colocados em grandes 
sacos de lixo de plástico. Os itens devem estar 
limpos e vestíveis, sem manchas ou rasgos.  
Artigos de higiene pessoal devem ser novos e 
devem ser tamanho viagem! 
 

Itens aceitáveis incluem: 
 

Vestuário ▪ Sapatos ▪ Sapatilhas ▪ Cintos ▪ Ternos 
▪ 

Casacos de inverno ▪ Chapéus ▪ Desodorante ▪ 
Creme dental ▪ Escovas de dente ▪ Shampoo ▪ 

Condicionador ▪ Sabonete 
 

Patrocinado por: 
Cavaleiros de Colombo 

Embaixadores da St Paul, Conselho 
11211 

 

Para mais informações, email: 

kofc@stpaulchurch.com 

Cuide de seus modos! O terceiro mandamento é 
santificar o dia de sábado. O mínimo que 
podemos fazer é permanecer na igreja até que o 
padre deixe o altar. Se você está preocupado com 
o tráfego do estacionamento, por que não 
permanecer na igreja e rezar um mistério do terço? 
Até onde sabemos, ninguém morreu de overdose 
de oração! Na verdade, o oposto é verdade! 
Desligue todos os beepers e telefones celulares 
enquanto estiver na igreja e não mastigue chicletes. 
Se você estiver de plantão, mude para “vibrar”. 
Você é encorajado a ser sensível àqueles que são 
alérgicos a perfumes e loções pós-barba e usá-los 
com moderação. Embora seja verão, mostramos 
nosso amor a Deus pela maneira como nos 
vestimos e é inadequado usar roupas que sejam 
muito casuais ou reveladoras. Por fim, não se 
esqueça de cumprimentar seus vizinhos e receber 
nossos visitantes. A hospitalidade é 
responsabilidade de todos! 

Ore pelos Sacerdotes! Pai Celestial, por favor, conceda aos seus servos fiéis a graça e a 
força para cumprir sua missão para a Igreja todos os dias. Mantenha nossos sacerdotes 
perto de você 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 você planejou para eles. Amém. 

mailto:kofc@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". 

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  para 
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 prédio 
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 

St. Paul Tampa Grupo de Jovens Conta no Instagram: 

stpaultampayg 

ST. PAUL CATHOLIC CHURCH 
O Retiro de Tijolos 

 

Para Jovens da High School 
De 20 a 22 de setembro 

Sexta-feira 16:30 h – Domingo 17:30 h 
Local do retiro:  

Our Lady of Good Counsel Camp 
8888 E Gobbler  

Drive Floral City, Fl 34436  
 

(U$ 75 – Inclui a camiseta do retiro) 
Inscrições até  domingo, 8 de setembro, na reunião do 

grupo de jovens 
 

Para mais informações entre em contato com o ministério 
dos jovens Andy Gotsch ou o assistente dele Kim Smith no 

ksmith@stpaulchurch.com 

mailto:ahg@stpaulchurch.com
mailto:ksmith@stpaulchurch.com

