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

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

22o Domingo Do Tempo Comum          Domingo, 1 de Setembro de 2019 

Meus queridos amigos, 
 

Neste final de semana do Dia do Trabalho, agradecemos a Deus pelo presente de nosso trabalho, 
pelas formas como participamos da obra criativa de Deus. Enquanto alguns podem erroneamente 
sentir que o trabalho é um resultado do pecado original, ele na verdade fornece significado e 
valor para nossas vidas à medida que construímos ativamente o Reino de Deus. Hoje rezamos 
por aqueles que estão desempregados, subempregados e aqueles que não podem trabalhar. 
Oramos para que Deus esteja com eles e responda suas orações. Este também é um bom 
momento para reavaliarmos as raízes do Dia do Trabalho e reavaliar o que apenas salários, 
condições de trabalho seguras, horas razoáveis com folgas e benefícios suficientes para o 
emprego significam no contexto atual. Lembramos de maneira especial aqueles que vivem com 
rendas fixas ou mínimas e pais solteiros. Que Deus abençoe todos aqueles que trabalham e 
especialmente aqueles que estão sobrecarregados! 
 

Hoje também agradecemos a Deus pelo nosso ministério “Tweeners” ou “In Between Jobs 
Support Group”. Esse importante ministério se reúne todas as quintas-feiras às 8h30 e fornece 
apoio importante àqueles que estão procurando novas oportunidades de trabalho. Por favor, 
recomende este ministério a todos os que estão procurando emprego remunerado. 
 

Dia do Trabalho também tradicionalmente marca o fim do verão (desejoso na Flórida!). Por 
favor, não deixe de aproveitar o tempo de qualidade com aqueles que ama. Uma das muitas 
bênçãos de viver no Sunshine State é que há muitas coisas maravilhosas para se fazer em família 
que não custam muito dinheiro. Lembre-se, você é o melhor presente que você pode dar para 
aqueles que você ama! 
 

No dia do trabalho, os escritórios da paróquia serão fechados, mas ainda ofereceremos a missa 
às 7:30 e às 12:15. A Adoração Eucarística será oferecida das 8:00 às 20:30 horas. Por favor, não 
deixe de passar e ficar alguns momentos agradecendo a Deus pelo dom da vida e por aqueles 
que trabalham! 

 

Nós te agradecemos, Senhor, pelo presente e oportunidade de trabalho; Que os 
nossos esforços sejam sempre puros de coração, para o bem dos outros e para a 
glória do seu nome. 
  

Nós elevamos todos os que anseiam por emprego e aqueles que trabalham para 
defender os direitos e necessidades dos trabalhadores em todos os lugares. 
 

Que aqueles de nós que agora estão aposentados sempre lembrem-se de que ainda 
fazemos uma contribuição valiosa para nossa Igreja e nosso mundo por meio de 
nossas orações e ações de caridade. 
 

Que o nosso trabalho e o nosso descanso Vos louvem até o dia em que 
compartilhemos juntos o descanso eterno de todos os que partiram para o Seu 
Reino, em que Vós viveis e reinais Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, para 
todo o sempre. Amém. 

 

Que Deus abençoe você e seus entes queridos enquanto crescemos corajosamente juntos em 
nossa fé! 

 
 
 
 

Pe. Bill Swengros, Pároco 
 
P.S. No dia 12 de setembro, às 19h, sediaremos 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 ... 14-15 de setembro depois de todas as missas. Por favor, 
marque 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


PRIMEIRA SEXTA-FEIRA  
NOVENA & MISSA 

6 de setembro 
 

19:00 Novena 
no Santuário Santo Nino 

Novena Nossa Senhora da Boa Saúde 
Seguida pelas orações de Santo Nino 

 

19h30m missa 
em honra do 

Santo Menino, Santo Nino 
 

Recepção depois da missa 
no Family Center  

 
 
 

O escritório da paróquia será fechado no 
Labor Day, segunda-feira, 2 de setembro. 

A missa será realizada às 7h30 e às 12h15. 

Missa de Celebração da  
Festa de Nossa Senhora da 

Boa Saúde 
Domingo, 08 de setembro às 

17:30 h 
 

Depois da missa, um programa de 
celebração cultural será realizado no Family 

Center. São todos bem-vindos! 

FÓRUM ABERTO: CARTA A UMA 
IGREJA SOFRIDA 

 

No dia 12 de setembro, às 19:00 h no St. Paul Family 
Center, o padre Bill Swengros está organizando um fórum 
aberto para discutir a “Carta a uma Igreja Sofredora” do 
Bispo Barron sobre os escândalos de abuso sexual que 
afetam nossa Igreja. São todos bem-vindos! 

Novena em homenagem ao  
Padre Pio de Pietrelcina 

14 de setembro a 22 de setembro 
13:00 H 



 
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. 

 

Depois de todas  
as missas 

 

14 de Setembro e 15 
de Setembro 

Oração para evitar os furacões: Pai, todos os 
elementos da natureza obedecem ao seu comando. 
Acalme as tempestades e os furacões que nos 
ameaçam e transforme o nosso medo do seu 
poder em louvor da vossa bondade. Conceda-nos 
esta graça através de nosso Senhor Jesus Cristo, 
Vosso Filho, que convosco vive e reina com o 
Espírito Santo, um só Deus, para todo o sempre. 
Amem. 

TERÇO e MISSA PARA 
REFUGIADOS 

(vivos e falecidos) 

Sexta-feira, 13 de setembro 
19:00 Terço 
19h30 missa 

NÃO haverá Aulas de Formação de Fé no 
domingo, 1º de setembro e segunda-feira, 2 de 
setembro, devido ao feriado do Dia do 
Trabalho; no entanto, as aulas de formação de fé 
serão realizadas na terça-feira, 3 de setembro e 
quarta-feira, 4 de setembro. 

 
 
 
 
 

INGLÊS COMO UMA SEGUNDA LÍNGUA 

Começando quarta-feira, 4 de setembro 
19:30 - 21:00 

Parish Center, Sala G 
esl@stpaulchurch.com 

NÃO É TARDE PARA REGISTRAR-
SE PARA A FORMAÇÃO DE FÉ! 

 

O Escritório de Formação de Fé ainda está 
aceitando inscrições para 2019-2020. Quem deve se 
registrar? Toda criança freqüentando uma escola 
pública e todas as crianças que estão recebendo um 
sacramento este ano, independentemente de 
estarem freqüentando uma escola pública ou 
católica. Nós também incentivamos homeschoolers 
a se registrarem para que possamos ajudá-lo com 
materiais para o seu filho. Para obter assistência, 
ligue para (813) 961-3023. 

Santos de Deus: 
Nesta quinta-feira, 
honramos Agnes 
Gonxha Bojahxiu, 

mais conhecida como Santa Teresa de 
Calcutá. Nascida em Skopje, Albânia, 
seu pai morreu quando ela tinha cerca 
de oito anos, deixando sua família na 
pobreza. Aos 18 anos, ela se juntou às 
Irmãs de Loreto na Irlanda e tomou o 
nome Teresa depois de Santa Teresa 
de Lisieux. Ela foi designada para 
ensinar em uma escola de meninas na 
Índia. 
 

Vinte anos mais tarde, em 1946, 
Teresa estava em um trem para 
Calcutá quando ouviu a voz de Cristo: 
"Eu tenho sede". Ele desejou que ela 
servisse "os mais pobres dos pobres" 
nas favelas de Calcutá, cuidando dos 
pobres, dos doentes e dos que estão 
morrendo. Dois anos depois, ela 
começou seu ministério com os 
necessitados que moravam nas 
favelas. Eventualmente, ela fundou as 
Missionárias da Caridade - conhecidas 
por seu amor aos necessitados em 
todo o mundo. Nos últimos quarenta 
a n o s  d e  s u a  v i d a ,  T e r e s a 
experimentou a noite escura da alma, 
uma parte mística na desolação dos 
pobres que ela servia. 
 

Teresa descreveu-se sucintamente: 
“Por sangue, sou albanesa. Por 
cidadania, indiana. Pela fé, eu sou uma 
freira católica. Quanto ao meu 
chamado, eu pertenço ao mundo. 
Quanto ao meu coração, eu pertenço 
ao Coração de Jesus. ”Santa Teresa, 
rogai por nós! (Nota: Temos duas 
imagens de Santa Teresa de Calcutá 
em nosso campus. Você sabe onde 
elas estão?). 

DIA DOS AVÓS 

DOMINGO, 8 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". 

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 

Pais da escola primária católica! Se você é um 
paroquiano da Igreja Católica de São Paulo e gostaria de 
matricular seu filho em qualquer uma das nossas escolas 
paroquiais locais (ou seja, Saint Lawrence, Cristo Rei, 
Encarnação, Corpus Christi, etc.) você é elegível para o " 
em paróquia "taxa de matrícula, enquanto permanecer um 
paroquiano ativo na St. Paul. A diocese vai compensar a 
escola paroquial. Você só precisa garantir uma carta de 
nossa paróquia confirmando que você é um membro ativo 
da St. Paul Catholic Church. Se seu filho freqüenta a Madre 
Teresa de Calcutá, a escola já está recebendo assistência 
diocesana. (Desculpe, mas a Villa Madonna e a Holy Name 
Academy não são elegíveis.) Se tiver alguma dúvida, entre 
em contato com Brian Smith (813-961-3023; 
bsmith@stpaulchurch.com). 

A PAZ FINANCEIRA DE DAVE RAMSEY 
WORKSHOPS DA UNIVERSIDADE 

 

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 10 de setembro de 2019 
Sessões de terça à noite 

19:30 às 21:00 
Family Center, Seção 3 

Taxa: US $ 99 
 

Os Workshops da St. Paul Financial Peace University serão 
realizados semanalmente de 10 de setembro a 29 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 
ou acesse o link: https://fpu.com/1097109 

 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:ksmith@stpaulchurch.com

