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XXIII DOMINGO DO TEMPO COMUM                      06-09-2020 

 
 

Meus queridos amigos, 
 

Rezo para que estejam aproveitando seu fim de 
semana do Dia do Trabalho.  Este ano, 
oferecemos uma oração especial de gratidão por 
todos os trabalhadores essenciais que 
trabalharam incansavelmente durante toda a 
pandemia, muitas vezes em sacrifício pessoal 
significativo.  Também oferecemos uma oração 
para todos aqueles que estão 
desempregados.  Que eles logo encontrem um 
emprego remunerado.  Não deixe de aproveitar 
algum tempo de qualidade com aqueles que 
você ama e chegar a alguém que ficou isolado 
durante a pandemia.  Deixe-os saber que você 
se importa! 
 

Esta semana, temos nos reunido todas as noites 
em oração pedindo "Nossa Senhora da Boa 
Saúde" ou "Nossa Senhora de Vailankanni" 
para interceder por nós, nossa igreja, nossa 
nação e nosso mundo enquanto passamos por 
esses tempos desafiadores.  A história de Nossa 
Senhora de Vailankanni começa no século XVI 
quando Nossa Senhora apareceu com o menino 
Jesus em seus braços para um pobre menino 
hindu.  Ela pediu-lhe para compartilhar um 
pouco do leite com o filho.  Ele prontamente 
concordou.  Quando ele chegou aos seus 
mestres, o leite foi milagrosamente 
restaurado.  Alguns anos depois, ocorreu uma 
aparição semelhante, desta vez a um garoto 
aleijado que foi curado.  A pequena 
comunidade local de católicos imediatamente 
reconheceu a natureza da milagrosa visitação de 
Nossa Mãe e de seu Filho Jesus.  Ao longo dos 
séculos, muitos milagres ocorreram como 
resultado de sua intercessão, incluindo a 
salvação de marinheiros portugueses de um 
furacão!  Hoje, o Santuário de Vailankanni é 
chamado de "Lourdes do Leste" e é 
frequentado por mais de 20 milhões de 
peregrinos cristãos, hindus e muçulmanos todos 
os anos!  Na terça-feira à noite, teremos um 
rosário especial às 19h, seguido da missa em seu 
Santuário, perto da fonte.  Por favor, venham e 
tragam seus amigos! 
  
Na quarta-feira, nosso pastor, bispo Gregory 
Parkes, nos pediu para participar de uma missa  

 
 

 
 

especial para cura racial em conjunto com a 
Festa de São Pedro Claver.  Esta é uma 
oportunidade maravilhosa para orarmos em 
solidariedade aos católicos em todo o nosso 
belo país pela paz e cura e pela coragem, 
sabedoria e força necessárias para trabalhar para 
acabar com a injustiça social e o 
preconceito.  Por favor, junte-se a 
nós!  Começaremos com o rosário às 19h, 
seguido da Liturgia Sagrada às 19h30. 
 

 Finalmente, na sexta-feira, 11 de setembro, 
ofereceremos uma missa especial para todos os 
nossos socorristas, bem como para todos 
aqueles que sofreram com o resultado de 
ataques terroristas ao longo dos anos.  Rezamos 
por nossos heróis que nos servem na linha de 
frente, bem como por suas famílias.  Também 
rezamos pelo fim da insanidade da violência, do 
terror e da guerra.  Que reconheçamos o rosto 
de Deus em cada pessoa humana e nunca 
recorramos a atos de violência ou palavras de 
ódio para resolver nossas 
diferenças.  Novamente, o rosário começará às 
19h, seguido do Santo Sacrifício da Missa. 
 

Por fim, mas o mais importante, estamos 
retomando a Adoração Eucarística de segunda a 
sexta-feira das 8h30 para Compline e 
Benediction a partir das 20h30. Na sexta-feira, 
ainda teremos Adoração Eucarística começando 
às 8h30 e estendendo-se durante toda a noite 
até as 8:30 da manhã de sábado.  Eu realmente 
acredito que a Eucaristia é a Fonte e a Cúpula 
de tudo pelo que vivemos e é o segredo para 
nossa cura como indivíduos, como igreja, como 
nação e em todo o mundo!  Por favor, espalhe a 
notícia e inscreva-se para uma hora sagrada em 
www.stpaulchurch.com. Devemos ter certeza 
de que há pelo menos três (3) adoradores para 
cada hora.  Obrigado! 
  
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.stpaulchurch.com


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) 

RCIA 
Rito de Iniciação Cristã de Adultos  

  
Reuniões do RCIA são realizadas aos sábados 

às 18:00 no Family 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.  
 

Para dúvidas ou mais informações, entre em contato com: 
Maria Costa  pelo telefone  813-264-3305  ou  

mcosta@stpaulchurch.com 

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: 24 a 29 de agosto 

7h30 Missa Diária média de 52 participantes 
12h15 Missa diária teve média de 96 participantes 

8h30 Missa de sábado teve 63 participantes 
 

Missas de Fim de Semana: 29 e 30 de agosto 

 

Sábado 
17:30 Vigília  211 participantes 
19:30 Vigília [português]   75 participantes 

Domingo 
 7:30 122 participantes 
 9:00 187 participantes 
10:45 249 participantes 
12:30  205 participantes 
14:00 [espanhol]  251 participantes 
17:30 241 participantes 

 

 

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 98 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 
 
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) 
  

• 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 

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA 
NOVOS HORÁRIOS INICIANDO 
EM 8 DE SETEMBRO DE 2020 

SEGUNDA - QUINTA (8:30 – 20:30) 
EXPOSIÇÃO & BENEDICTION 

 
24 HORAS DE ADORAÇÃO 
SEXTA 8:30 – SÁBADO 8:30 

DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELA PAZ 

SEXTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO 
 

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

Cristo Nos Cure!  No segundo sábado de 

cada mês durante a missa das 8:30 da manhã, 
ofereceremos o Sacramento da Unção dos 
Doentes.  Este belo Sacramento é para todos aqueles 
que são avançados em idade, bem como para aqueles 
que sofrem de uma doença grave (grave).  Recomenda-
se que todos aqueles que estão programados para 
serem internados em um hospital para cirurgia ainda 
este mês sejam ungidos.  Este Sacramento pode ser 
recebido quantas vezes necessário.  Venha 
experimentar o toque curativo do Médico Divino!  

mailto:mcosta@stpaulchurch.com
mailto:mcosta@stpaulchurch.com
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 

Política Diocesana 
de Animais 

 
 
 
 
 
 
 
 

A fim de garantir a 
segurança de todos os 

nossos paroquianos, assim 
como de seus animais de 
estimação, é proibido ter 
animais em propriedades 

diocesanas  exceto os  
animais de serviço. 
Obrigado pela sua 

compreensão! 

GRUPO DE JOVENS DA SAINT PAUL  
CALENDÁRIO DE EVENTOS 

 
O Grupo de Jovens de St. Paul está aberto a todos os adolescentes do ensino médio. O 
grupo geralmente se reúne no Pavilhão da Saint Paul imediatamente após a missa das 17h30 
de domingo, a menos que seja dito o contrário.  
  
6 de setembro: Sem Reunião (Feriado do Dia do Trabalho) 
  
13 de setembro: Encruzilhada do Mundo 
Encruzilhada do Mundo é uma atividade de simulação onde os participantes caminham no 
lugar de jovens em diferentes partes do mundo.  Este evento será liderado por Mike Buckler, 
Diretor Regional juvenil diocesano.  Os participantes terão uma melhor compreensão das 
realidades limitantes com as quais muitas pessoas convivem a cada dia. 
  
20 de setembro: Projeto de Serviço e Confissões 
  
27 de setembro: One Heart + Reunião de Pais 
Uma noite lifeteen com o objetivo de ajudar os adolescentes a entenderem os perigos e 
qualidades desumanas da eutanásia, a pena de morte, o aborto e outras ações que param o 
coração humano. 
  
4 de outubro: XLT 
"eXaLT" (também conhecida como XLT) é uma noite especial para adolescentes 
experimentarem adoração eucarística. O evento começa com um palestrante convidado 
compartilhando suas experiências de fé em relação à Eucaristia.  Depois, a noite continua 
com a Adoração Eucarística, que é acompanhada de louvor e adoração à música. Como 
católicos, acreditamos que a Eucaristia é a fonte e o cume de nossa fé e por isso essas noites 
são uma oportunidade para os adolescentes experimentarem a glória de Deus através da 
Eucaristia. 
  

Para mais informações, entre em contato com Laura Wendt, Ministra da Juventude 
do Ensino Médio, no lwendt@stpaulchurch.com ou pelo telefone (813) 961-3023  

 
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). 

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". 

Missa dos Anjos 
 

A missa diocesana anual dos Anjos para crianças 
(nascidas ou não nascidas) que foram se encontrar 
com o Senhor será celebrada pelo Padre Lipscomb 

no sábado, 3 de outubro de 2020, às 11:00. 
Nossa localização este ano será a Paróquia de 
Saint Timothy, 17512 Lakeshore Rd, Lutz. Por 
favor, use uma máscara facial. Para obter mais 

informações ou ter o nome de uma criança 
adicionado ao programa, entre em contato com 
Diane pelo telefone (727) 344-1611 ext. 5308;  

dcs@dosp.org 

Lembre-se de nós! 
Resolva agora não ser numerado entre os mais de 60% dos 

americanos adultos que morrem sem um testamento.  Se 

você morrer sem testamento, o Estado determinará como 

seus bens devem ser distribuídos.  Além de lembrar seus 

entes queridos, inclua a paróquia em seu testamento ou 

beneficiários de sua confiança ou seguro de vida.  Consulte 

seu advogado para obter assistência ou entre em contato 

com Brian Smith no escritório da paróquia pelo telefone 

(813) 961-3023  ou e-mail  bsmith@stpaulchurch.com. 

 ATUALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DE FÉ 
 

Todos os anos, nossa Equipe de Formação de Fé faz 
parceria com os pais para levarem para casa a Fé 
Católica.  Pais, vocês são realmente os principais 
catequistas de seus filhos! Você prepara o solo e planta 
as primeiras sementes da fé.  Nós o elogiamos, 
encorajamos e apoiamos, para levar a sério seu papel de 
fazer de sua casa católica um lugar onde a fé é 
transmitida. Nós encorajamos você a não tirar este ano 
de folga para a formação de fé de seu filho.  Mais do que 
nunca, nossos filhos precisam aprofundar seus 
conhecimentos e amor por nosso Senhor.  Este ano tem 
sido especialmente desafiador devido às preocupações 
do vírus Covid-19.  Entendemos suas preocupações com 
o bem-estar de seus filhos e desenvolvemos maneiras de 
lhe dar escolhas que possam atender às necessidades de 
sua família. Muitos estão escolhendo nosso Programa de 
Formação de Fé em Casa. Estaremos apoiando você 
nesta escolha oferecendo aulas virtuais e enviando 
recursos online semanalmente.  Também continuamos a 
oferecer-lhe uma experiência presencial de classe.  Ainda 
estamos trabalhando duro para ter todas as opções de 
classe anteriores em vigor para cada sessão. 
 
Obrigado a todos os catequistas que se apresentaram 
para nos ajudar a abrir as aulas esta semana!  Nossos 
catequistas voluntários são os que fazem ter diferentes 
opções de classe, seja presencial ou virtual, 
possível!  Por favor, considere dar um passo a mais na fé 
como catequista voluntário ou assistente em uma de 
nossas salas de aula. Nosso Ministério da Juventude tem 
sido forte o verão todo. Seus encontros começaram no 
domingo à noite após a missa das 17h30 com um jantar, 
jogos divertidos e incluiu uma palestra e reflexão em 
grupo sobre a "Dignidade da Pessoa Humana".  Todos os 
adolescentes são convidados a se juntar a nós domingo à 
noite e trazer um amigo!  Nossa equipe do Núcleo do 
Ministério da Juventude está planejando nosso próximo 
caminho de abóbora anual que acontece no mês de 
outubro.  Esta arrecadação de fundos é a nossa grande 
maneira de financiar experiências inspiradoras de retiro 
católico, como Cove Crest, Steubenville e National 
Catholic Youth Conference (NCYC), bem como outros 
grandes eventos para os adolescentes. Nós encorajamos 
você a considerar ajudar a se voluntariar para apoiar 
nossos jovens vendendo abóboras, seja em família ou 
com um amigo, inscrevendo-se no link listado abaixo:  
signupgenius.com/go/70A0A4FA5A72BA0FF2-20201 
  

Nossa Equipe de Formação da Fé está aqui para ajudá-lo 
a manter seus filhos e adolescentes engajados em 
aprender e refletir sobre o quanto eles são amados por 
Deus e como ouvir Deus chamando e amando-os no meio 
de qualquer situação.  Se seu filho não estiver 
frequentando uma escola católica, inscreva-os em nosso 
programa de Formação de Fé entrando em contato com 
nosso escritório enviando um e-mail para:  
ccayon@stpaulchurch.com ou ligue para                  
(813) 961-3023. www.stpaulchurch.com 

MISSA DO DIA DA  
FESTA DE PADRE PIO 

 

QUARTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO  
ÀS 19H30 

SANTUÁRIO PADRE PIO 
(LOCAL EM CASO DE CHUVA: IGREJA) 

Não está bem?  Se você, um membro 

de sua família ou um amigo estão doentes e incapazes de 
assistir à missa semanal, por favor nos informe ligando 
para o Padre Ambrose no escritório da paróquia.  Nenhum 
católico deve ser privado da oportunidade de receber 
frequentemente a Comunhão.  Além disso, se você fizer 
uma cirurgia, receba o Sacramento da Unção dos Doentes 
antes da internação.  Devido à pandemia, não podemos 
visitá-lo no hospital, mas cada hospital tem um capelão 
católico que pode!  Certifique-se de avisar o hospital que 
você gostaria da visita de um padre católico.  Nós nos 
importamos.  Saiba que você está em nossas orações!! 

mailto:dcs@dosp.org
mailto:bsmith@stpaulchurch.com
mailto:ccayon@stpaulchurch.com

