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XXII DOMINGO DO TEMPO COMUM                            30-08-2020 

 
 

Meus queridos amigos, 

No início deste mês, nosso Santo Padre 
começou uma série de palestras durante sua 
audiência semanal de quarta-feira intitulada: 
"Para curar o mundo".  Ele escreveu:  

Embora a Igreja administre a graça curativa de 
Cristo através dos Sacramentos, e embora ela 
forneça serviços de saúde nos cantos mais 
remotos do planeta, ela não é especialista na 
prevenção ou na cura da pandemia. Ela ajuda 
com os doentes, mas não é especialista. Ela 
também não dá dicas sociopolíticas específicas 
(ver São Paulo VI, Carta Apostólica 
Octogesima adveniens, 14 de maio de 1971, nº 
4). Este é o trabalho dos líderes políticos e 
sociais. No entanto, ao longo dos séculos, e 
pela luz do Evangelho, a Igreja desenvolveu 
vários princípios sociais que são fundamentais 
(ver O Compêndio da Doutrina Social da 
Igreja, 160-208), princípios que podem nos 
ajudar a avançar na preparação do futuro que 
precisamos. Cito os principais que estão 
intimamente ligados: o princípio da dignidade 
da pessoa, o princípio do bem comum, o 
princípio da opção preferencial para os pobres, 
o princípio do destino universal dos bens, o 
princípio da solidariedade, a subsidiariedade, o 
princípio do cuidado com a nossa casa 
comum. Esses princípios ajudam os líderes, 
responsáveis pela sociedade, a fomentar o 
crescimento e, como no caso da pandemia, a 
cura do tecido pessoal e social. Todos esses 
princípios expressam de diferentes maneiras as 
virtudes da fé, da esperança e do amor. 

Compartilharemos trechos de seus 
ensinamentos toda semana no boletim.  As 
declarações completas estão prontamente 
disponíveis online em www.vatican.va em 
"Audiências".   

Claro, uma das coisas mais importantes que 
podemos fazer é rezar.  Para isso, a Santa Sé 
promulgou uma missa especial, "Em Tempo 
de Pandemia".  Vamos rezar esses textos neste 
fim de semana.  Rezo para que lhe tragam  

 

 

consolo e que Deus possa ouvir nossos 
apelos.  Em união com essa iniciativa, a 
novena de Nossa Senhora da Boa Saúde 
começa após a missa das 17h30 no domingo e 
segue todas as noites até a missa do Festival, 
no dia 8 de setembro.  Consulte a página 4 
deste boletim para obter mais informações. 

Aqui na St. Paul, nossa pré-escola reabriu na 
semana passada e nossos pequenos estão 
ansiosamente engajados na grande aventura de 
aprender.  Estamos repletos de uma equipe 
incrível de professores e assistentes e nossos 
pais estão ansiosos para se unirem a nós para 
garantir que este ano seja um ano maravilhoso 
e saudável para todos! 

Este fim de semana marca o início de um novo 
ano de Formação da Fé.  Oferecemos aulas 
"Cara a Cara", experiências de aprendizagem 
remota e educação domiciliar.  Lembre-se que 
toda criança que não frequenta a Escola 
Católica deve ser registrada e TODAS as 
crianças que antecipam a primeira Santa 
Comunhão ou Confirmação este ano também 
devem ser registradas.  Entre em contato com 
a paróquia para obter mais informações. 

Para aqueles que são crianças de coração, 
nossos Estudos bíblicos estão todos 
trabalhando intensamente.. .  embora 
remotamente.  Você também é bem-vindo 
para se juntar a mim via Facebook enquanto 
refletimos com oração sobre "O Novo 
Testamento em 20/20". Esta semana, estamos 
lendo as cartas de Paulo para Filipenses e 
Colossenses.  Por favor, junte-se a nós na 
página do Facebook StPaul Tampa Parish.  

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 

Crescendo juntos em Cristo! 

http://www.vatican.va


NATIVIDADE DE MARIA 
NOSSA SENHORA DA CARIDADE 

NOSSA SENHORA DA BOA SAÚDE 
 

MISSA DO FESTIVAL 
 

TERÇA-FEIRA, 8 DE SETEMBRO 
7PM ROSARY ▪ 7:30PM MISSA 
ORATÓRIO NOSSA SENHORA  

DA BOA SAÚDE 
(SE CHOVER NOS REUNIREMOS NA IGREJA PRINCIPAL) 

AVISO DO DIA DO 
TRABALHO 

 

·  A Paróquia estará fechada no Dia do Trabalho, 
 segunda-feira, 7 de setembro 
·  As missas serão realizadas às 7h30am e 
 12h15pm.  
·  Adoração Eucarística será oferecida entre 
 8:00am  e 4pm 
·  A Paróquia reabrirá na terça-feira, 8 de 
 setembro, às 8am. 

Respondendo com fé ao COVID-19  
Esta é a presença da semana passada para que você possa 
escolher uma missa com maior espaçamento físico. 
 

Missas durante a semana: 17 a 22 de agosto 

7h30 Missa Diária média de 48 participantes 
12h15 Missa diária teve média de 94 participantes 

8h30 Missa de sábado teve 57 participantes 
 

Missas de Fim de Semana: 22 e 23 de agosto 

 

Sábado 
17:30 Vigília  198 participantes 
19:30 Vigília [português]  110 participantes 

Domingo 
 7:30 196 participantes 
 9:00 239 participantes 
10:45 242 participantes 
12:30  239 participantes 
14:00 [espanhol]  193 participantes 
17:30 263 participantes 

 

Com uma capacidade de 880, temos um espaço amplo para 
mantermos o distanciamento social. Por favor, lembre-se de usar 
máscara ou uma cobertura facial, traga seu desinfetante de mãos, 
lavar suas mãos antes e após a missa, e manter o distanciamento 
físico. Nós queremos respeitar 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 106 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 da Paróquia do Facebook 
StPaul Tampa Parish 
 

Como estamos indo? A presença nas missas de Domingo foi de 
48% em relação aos nossos números de antes da pandemia. 
Obrigado, Deus, porque no último final de semana os números de 
pessoas aumentaram em 189! As inscrições para as classes de 
catequese e para a Pré-escola foram mais ou menos a metade do 
que foi no ano passado. Financeiramente, nosso ofertório em 15 e 
16 de agosto (exceto as doações on-line) foi $15,653 ou 40% a 
menos que nos anos anteriores. Nossa meta de ofertas no final de 
semana é de $25,000 para que possamos cumprir com a missão que 
Deus nos confiou. No que diz respeito ao Apelo Pastoral Anual, 
cujo fundo, mantem os ministérios dos 5 condados de nossa 
diocese, nos precisamos ainda de $31,000. Nós agradecemos a 
Deus por você e seu sacrifício em doar para nossa família 
paroquiana. 
 
Para mais informações, por favor, visite nossa página no Facebook 
StPaulTampa Parish ou www.stpaulchurch.com 
 

Que Deus abençoe você e rezemos uns pelos outros! 

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 

MISSA DA PRIMEIRA SEXTA-FEIRA 
4 DE SETEMBRO 

 

Na Novena da Primeira Sexta-feira e Missa em 
homenagem ao Menino Jesus, Santo Niño 

começará após a Novena de Nossa Senhora 
da Boa Saúde às ~19h30 de sexta-feira, 

4 de setembro. 

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. 

DIA MUNDIAL  

DE ORAÇÃO PELA PAZ 
SEXTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO 

MISSA EM MEMÓRIA 
ROSÁRIO ÀS 19:00  †  MISSA ÀS 19H30 

 
FEIRA DO MINISTÉRIO 

Depois de todas as missas em  

12 e 13 de setembro 

NOVENA EM HOMENAGEM AO  

PADRE PIO 

14 DE SETEMBRO -  
22 DE SETEMBRO  

13h00 
 

A novena em homenagem ao Padre Pio 
será realizada 1PM todos os dias na igreja 

durante os dias úteis e diante da imagem de 
Padre Pio, no campus, nos finais de 

semana. (19 e 20 de setembro). 



"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! 

Devoções da Primeira Sexta-feira: Esta sexta-

feira é a primeira sexta-feira do mês, uma bela 
oportunidade para desenvolver seu relacionamento 
com Deus.  Este é um bom momento para examinar 
sua consciência e participar do Sacramento da 
Reconciliação.  Além das missas diárias de sexta-feira 
normais, oferecemos uma missa especial de sexta-feira 
a partir das 19h com um Rosário em comemoração ao 
Santo Niño e ao Sagrado Coração de Jesus.  Também 
ofereceremos Adoração Eucarística após a missa das 
7h30am até a missa de sábado às 8h30am.  Por favor, 
venha e traga um amigo! 

www.facebook.com/stpaultpa 

Oração pela Proteção contra Furacões 
 

Deus, nosso Pai, Criador e Senhor do Universo, 
colocastes a terra em sua fundação e todos os 

elementos da natureza obedecem ao seu 
comando.  Nós humildemente imploramos para que 
nos mantenha a salvo de todos os perigos e para 
acalmar as tempestades que nos ameaçam.  Que 
estejamos seguros em sua proteção amorosa e o 

sirvam sempre com corações gratos.  Pedimos isso 
através de nosso Senhor, Jesus Cristo, seu Filho, 
que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo, um 

Deus, para sempre e sempre.  Amém. 

 Santos de Deus: Terça-feira é o dia da festa de São 

Simeão, o Ancião, eremita († 459).  São Simeão entrou 
em um mosteiro aos 16 anos, mas em dois anos, foi 
convidado a sair por causa de suas penitências 
extremas.  Ele então viveu em sua própria cabana 
como um eremita, jejuando inteiramente de comida 
durante a Quaresma.  No primeiro ano, ele estava 
inconsciente na manhã de Páscoa.  Felizmente, alguns 
monges o encontraram e o reviveram.  Três anos 
depois, Simeão foi para o deserto onde se acorrentou a 
uma montanha rochosa.  Muitas pessoas foram visitá-
lo, ele construiu um pilar de pedra de 9 metros de 
altura a cerca de 20 milhas da atual Aleppo, Síria.  Ele 
vivia em uma plataforma no topo, de pé a maior parte 
do tempo.  Com o passar do tempo, ele construiu 
pilares mais altos.  Quando ele morreu 37 anos depois, 
o pilar em que ele vivia tinha 15 metros de altura!  As 
pessoas o amavam e vinham duas vezes por dia para 
suas homilias e para conselhos espirituais.  Após sua 
morte, uma igreja e um mosteiro foram construídos 
sobre seus restos mortais.  Foi agora destruída por 
grupos islâmicos radicais. 

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! 

Ajuda no Ministério do 
Batismo necessária 

Estamos procurando por homens e mulheres 
católicos ativos, cheios de fé, católicos que 

sentem que Deus está chamando para ajudar 
com o Ministério do Batismo durante este 

tempo. O compromisso não é mais do que 2 
horas em uma manhã de sábado, algumas 
vezes a cada mês. Se você é bilíngue, isso 

seria muito útil.  Entre em contato com nosso 
escritório por e-mail 

baptism@stpaulchurch.com   
ou ligando para o telefone (813) 961-3023   

para mais detalhes. 

mailto:bulletin@stpaulchurch.com
mailto:baptism@stpaulchurch.com

