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

www.StPaulChurch.com   -   (813) 961-3023 

M eus amigos,  
  Uma das grandes bençãos da caminhada nas montanhas é que não há 
cobertura de telefone celular, jornais ou rádios. Estou completamente 

desconectado. E é glorioso! Agora, acredite em mim, não me importaria poder 
manter contato com familiares e amigos, e certamente minha família se sentiria 
melhor com as minhas caminhadas se eu tivesse a capacidade de chamar em caso 
de emergência ... mas ... é realmente bom estar desconectado. 
  
Isto é especialmente verdadeiro quando se trata de notícias. Pode ser tão 
desanimador quando você ouve sobre como algumas pessoas realmente gostam de 
machucar os outros ... a guerra e o terror no exterior, a perseguição sistêmica 
contra os cristãos, a violência nas nossas ruas, os ataques contra a vida humana, os 
preconceitos e farsas que são abundantes na nossa sociedade ... Também, quando 
pensamos em algumas das propostas totalmente inadequadas para fornecer 
cuidados acessíveis de saúde física e mental aos pobres e idosos, educação de 
qualidade para nossos filhos, leis de armas razoáveis, proteger nosso meio 
ambiente, abordar a radicalização da nossa juventude ... é tudo tão esmagador !!! 
  
Estamos em crise. É neste contexto que a nossa segunda leitura realmente se 
destaca: "Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser 
comparado, de modo nenhum, com a glória que será revelada no futuro. O Universo 
todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai reveler o que os 
seus filhos realmente são" (Rom 8, 18-19). Somos chamados a caminhar na fé ... para 
confiar em nosso Deus bom e misericordioso ... Por verdade "o Universo todo geme 
e sofre como dores de parto" e, de fato, "gememos dentro de nós" (Rom 8: 22-23). 
  
O que podemos fazer? 1) Reze. Nunca subestime o poder da oração. 2) Modelar 
nossa fé através de tudo o que você diz, pensa e faz. Se você cometer um erro, erre 
no lado da caridade. 3) Faça tudo o que puder para ajudar aqueles que precisam. 
Lembre-se: "Bem-aventurados os misericordiosos". 4) E entre em contato com 
nossos representantes para que eles saibam como você se sente sobre os 
problemas que você mais se interessa (https://www.usa.gov/elected-officials). Seja 
parte da solução e não o problema. 
  
Vamos todos ser o solo fértil da parábola evangélica. Que o amor e a misericórdia de 
Deus não sejam apenas enraizados em nossas vidas, mas que tenham frutos 
abundantes! 
Crescendo como discípulos de Cristo! 

 
 
 
 
 

Fr. Bill Swengros, Parroco 

Todos são bem-vindos! 
Santíssima Eucaristia: 
Missas - Segunda a 

Sexta-Feira 
7:30am,  

e 12:15pm 
 

Missa - Primeira Sexta-
Feira do mês: 7:30pm 

 
Missa - Segundo Sábado 

do mês: Unção dos 
Enfermos 
8:30am 

 
Sábado 8:30am 

(Oração da Manhã e   
Benção 8:10am) 

 
Missas -  Vigília de 
Sábado - 5:30pm e 

7:30pm  
(em Portugues) 

 
Missas de Domingo - 
7:30am, 9:00am, 

10:45am, 12:30pm, 
2:00pm (em Espa-nhol) 

e 5:30pm 
 

Reconciliação/Confissão 
Sábados 10am ou 4pm. 
Para agendamento, fa-
vor contatar o escritório: 

tel. 961-3023 
 

Adoração  
Eucarística 

24 Horas de Adoração 
do Santíssimo Sacra-

mento  
Toda Quarta, Quinta e 

Sexta-Feira 8am  
 

Pré-escola Católica  
São Paulo     
2 - 4 anos 

813-961-3023 

Décimo Quinto Domingo do Tempo Comum                                Domingo, 16 de Julho de 2017 



Bem-vindos! 
Comunidade Brasileira        

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.     

Rito de Iniciação Cristã de 

Adultos-RCIA 

 Se você está interessado em 

aprender sobre a fé Católica, 

porque você foi criado em 

outra fé ou porque você foi 

batizado Católico, mas ainda 

precisa receber os 

sacramentos da 1ª Comunhão 

e Confirmação, por favor, 

junte- se a nós  todas as 

Terças-feiras em Julho às 

19:00hs no Parish Center. 

Inglês e Espanhol. 

 

Uma Oportunidade Especial  de Oração : 
Você gostaria de se conscientizar de como Deus está presente em sua 
vida?  Os exercícios espirituais de Santo Inácio podem ajudá-lo a 
encontrar Deus em cada situação, relacionamento e experiência de 
vida.  Se você deseja encontrar Deus em tudo, você está convidado a 
fazer os exercícios Espirituais Inacianos.  Eles exigem que você dedique 
20 minutos para rezar todos os dias. rupos são limitados a 10 pessoas, 
então registre-se logo.  Para aderir ao grupo das manhãs de terça-feira, 
por favor e-mail sistertheresa@stpaulchurch.com. O grupo de manhã de 
quinta-feira será conduzido por Fran Carideo, um Diretor Espiritual 
certificado.  Ligue para ela no 813-933-4338 ou e-mail jandfc@aol.com.   
O livro será dado aos participantes na primeira reunião.  Custo: $10,00. 
•  Exercício dos Grupos espirituais : Encontro no Centro  Paroquial. 
•  Terça-feira de manhã, início 22 de Agosto das 9hs às 10hs. 
• Quinta-feira de manhã, começando 24 de Agosto das 11hs às 12hs 
(meio-dia) 
 

O batismo de uma criança é um acontecimento especial de alegria e 
celebração por parte da Igreja,  de toda a Comunidade da Fé! O batismo é 
um nascimento na comunidade Cristã e é em todos os sentidos tão solene 
e importante como o nascimento em si.  É um evento para o qual 
precisamos nos preparar, e ele pode servir como um lembrete para você 
sobre sua própria fé e o que isso significa para você. Se você tiver alguma 
dúvida sobre o Batismo infantil, entre em contato com Elizabeth Hays no: 
961-3023;EHays@StPaulChurch.com. 
 

                            Missa de Nossa Senhora da Boa Saúde 

                                       Sexta-feira 21 de Julho 

                                       Sexta-feira 18 de Agosto 

                                               às 19:30hs 

                              Oração do Rosário começa às 19h. 
 Junte-se a nós para esta bela devoção Mariana! 
 

Missa de Volta às Aulas 

Sexta-feira 04 de Agosto - 12:15 (meio-dia e quinze) 
  Todos são bem-vindos! 

 

 

Café e Donuts 

De volta no dia 06 de Agosto de 2017 

 Noite de verão  Jantar Dançante     Sexta-feira, 11 de Agosto 



 Juntos para a Venezuela 
Ajuda a quem precisa. 

 · Roupas e sapatos de qualquer tamanho 
· Alimentos não perecíveis 
· Fórmula para bebê, leite em pó, Pediasure 
· Doações em dinheiro de $5 ou mais para ajudar com os 
custos de envio. 
 LISTA DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS: ANTIBIÓTICOS, 

IBUPROFEN, ACETAMINOPHEN, ÁCIDO FÓLICO, SERINGAS, 
GAZE, VITAMINAS PRÉ-NATAL, SPRAYS, LUVAS DE LÁTEX, 

PEDIALYTE, FRALDAS PARA BEBES, FRALDAS PARA 
ADULTOS, HYDROGEN PEROXIDE, SORO FISIOLÓGICO, 

MEDICACÃO ANTICONVULSIVA, BOMBINHA PARA ASMA E 
MEDICACÕES PARA PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS. 

 

Um convite do Instituto Pastoral Leigo 
 Em 1997, o então o Bispo Robert N. Lynch iniciou o 
Instituto Pastoral Leigol para ensinar os católicos a  "serem 
mais", formando-os espiritualmente, intelectualmente e 
pastoralmente. Até a data, 345 pessoas de nossa Diocese 
foram designadas para o trabalho do Ministério Leigo. 
Pergunte a si mesmo: poderia Deus estar me chamando 
para ser um Ministro Eclesial Leigo em sua Igreja? As aulas 
começam em 9 de Setembro de 2017. Para obter mais 
informações sobre o programa LPMI, contate Dale Brown 
pelo email LPMISEPI@DOSP.ORG ou ligue para 727-344-
1611, ext. 5458. Nosso site: www.dosp.org/lpmi/ 

 

Marquem em seus 
calendários!    Noite de 
verão  Jantar Dançante                                           
Sexta-feira, 11 de Agosto 

 

 

 

                    
 Fundação do Hospital 
Infantil  St Joseph 

22 e 23 de Julho 

 O Ministério do Respeito 
à Vida estará coletando doações 
monetárias em todas as Missas do fim 
de semana de  22 e 23 de Julho,  para 
apoiar o anual Natal em Julho para a  
fundação do  Hospital Infantil  St. 
Joseph . 

 

 

 

Festa da Assunção da Nossa 

Abençoada Mãe Maria  

(dia santo de guarda) 

 Terça-feira 15 de Agosto 

19:30  Vigília  (Segunda-feira) 

 7:30, 12:15(meio-dia e quinze), 
17:30  

 e 19:30 em espanhol 

  

Ministério do Luto de St.  Paul 
Nosso Ministério oferece o amor curativo de 
Deus através do conforto emocional, físico, 

mental e espiritual. 
Junte-se a nós nas segundas e quartas  Terça

-feiras do mês às 19:30 na sala H do Centro 
Paroquial. 

Próximas reuniões: 
 25 de Julho, 8 e  

22 de Agosto. 




