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 DOMINGO DA QUARESMA            21-02-2021 

Meus queridos amigos,  
Por favor, junte-se a mim para receber o 
Padre Kevin MacDonald, RSS, à nossa 
paróquia!  Ele estará nos liderando na Missão 
da Quaresma desta semana.  O Padre Kevin 
era um jogador profissional de beisebol que 
mais tarde entrou na ordem missionária 
redentorista para fazer “home runs” para o 
Senhor!  A missão acontecerá de segunda a 
quarta-feira, de 22 a 24 de fevereiro.  Haverá 
duas apresentações diferentes por dia: 
durante a missa das 12h15 e às 19h.  Haverá 
também um Serviço de Penitência 
Comunitária com oito padres na terça-feira à 
noite e uma missa na quarta-feira à noite.  
Por favor, marque seus calendários e convide 
sua família e amigos para se juntar a você.  
Comece esta Quaresma com três 
compromissos nesta segunda, terça e quarta-
feira! 
  
Além disso, neste fim de semana você pode 
notar uma pequena mudança em nossa missa 
em inglês.  Durante a oração de abertura, o 
padre conclui com "... na unidade do Espírito 
Santo, Deus, para sempre e para sempre" em 
vez de "... na unidade do Espírito Santo, um 
Deus para sempre e para sempre."  Por que?  
Essa mudança foi feita para que nossa 
tradução do texto original em latim fosse 
mais precisa.  O objetivo é enfatizar a 
divindade de Jesus. 
  
Hoje também celebramos o Rito da Eleição 
durante as missas de domingo das 9h, 14h e 
17h30.  Este é o segundo passo formal na 
iniciação cristã pela qual aqueles que desejam 
entrar na Igreja são chamados ou "eleitos" 
para os Sacramentos da Páscoa.  Durante este 
rito litúrgico, os 20 catecúmenos que desejam 
batismo, confirmação e Santa Eucaristia e os 
18 candidatos que desejam ser recebidos na 
Igreja, confirmação e Santa Eucaristia são 
escolhidos pela Igreja após ouvirem de seus 
padrinhos e responsáveis.  Após serem 
chamados, seus nomes são escritos no Livro 

dos Eleitos.  Eles agora são chamados de 
"Eleitos" ou "Illuminandi" (aqueles a serem 
iluminados).  Este Rito também marca o 
início de sua próxima etapa de preparação 
para a Páscoa... enquanto preparam seus 
corações para o dom dos Sacramentos da 
Iniciação!  Vamos apoiá-los em oração! 
  
Ao celebrarmos o Primeiro Domingo da 
Quaresma e começarmos nossa Missão da 
Quaresma, também é um bom momento 
para recordar os três pilares da Quaresma: 
Oração, Jejum e Esmola.  Oração: Se você 
não está rezando e lendo sua Bíblia todos os 
dias, faça isso!  Uma grande prática da 
Quaresma é assistir à missa diária.  Certifique
-se de vir à Adoração Eucarística o mais 
frequentemente possível e ir para a confissão 
mensalmente.  Jejum: Jejum não é dieta. 
Fazer esses sacrifícios nos lembra que Deus é 
a fonte de toda bênção, para entrar em 
solidariedade com os pobres, e para 
desenvolver a autodisciplina.  Sugiro o jejum 
dessas coisas que nos impedem de nos 
aproximarmos de Deus como negatividade, 
fofoca, linguagem suja, gula, preguiça, uso 
excessivo de mídia, tabaco, abuso de álcool, 
pornografia etc.  Esmola é todas essas 
maneiras que compartilhamos o amor e 
misericórdia de Deus com os outros ... 
especialmente aqueles que precisam.  Doar 
para o Apelo Pastoral Anual é uma ótima 
maneira de praticar esmolas, assim como é o 
dízimo para a paróquia.  Mas também pense 
em doar bens não perecíveis para os pobres, 
encher uma "Tigela de Arroz", e verificar 
com vizinhos idosos ou vulneráveis, doar 
roupas e brinquedos usados em boas 
condições para instituições de caridade locais 
etc. 
  
Esta é, se Deus quiser, a segunda e última 
Quaresma que viveremos durante uma 
pandemia.  Vamos aproveitar ao máximo os  
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MISSAS DO FIM 
DE SEMANA 

 

Missas de Sábado 
8h30  missa 

 

Missas da Vigília do Sábado: 
17h30 

 

Missa em Português: 19:30 
 

Missas dominicais 
7h30, 9h00, 10h45, 

12h30, 17h30 
Misa en Español: 14h00 

 

MISSAS DURANTE 
A SEMANA 

 

Segunda a sexta 
7h30 e 12h15h 

 
Primeira Sexta-feira às 19h30 

Terceira Sexta-feira às 19h30 

*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  
8h30 às 20h30 

 

24 Horas 
Sexta-feira, 8h30 às  

Sábado, 8h30 
 

 Oração matinal 
Segunda a sexta-feira às 7:00h 

Sábado 8:00h 
  

Unção dos Enfermos 
Todo segundo sábado 

do mês às 8h30 
 

Horário de Atendimento  
da Igreja: 

 

Segunda a sexta-feira das  
9:00h às 16:00h 

 

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! 



MISSA HISPANA DA QUARTA 
SEXTA FEIRA 

26 de fevereiro 
        19:00 Estações da cruz 

19:30 Missa 

www.stpaulchurch.com 

CONSAGRAÇÃO A  
 SÃO JOSÉ  

 

Convidamos você a participar da preparação e 
consagração a São José, a partir de 15 de fevereiro, 
até a Solenidade de São José, em 19 de março de 
2021. 

Ite ad Ioseph!  
Começamos nossos 33 dias de preparação para a 
consagração a St. Joseph com o Padre Donald H. 
Calloway, MIC.  Estamos usando seu livro 
"Consagração a São José, disponível em inglês e 
espanhol.  Você pode me seguir na página da paróquia 
no Facebook.  Também rezaremos juntos às 13h todos 
os dias.  E todas as quintas-feiras nos encontraremos 
das 18h30 às 20h na sala de oração da Igreja Católica 
de São Paulo para uma discussão.  Em seguida, 
iremos à capela para Adoração e Benção Solene a 
partir das 20h30.  Todos são bem-vindos!  A 
consagração acontecerá na Festa de São José, 19 de 
março, após as missas das 12h15 e das 19h30.  
  

São José, rogai por nós! 

OLHANDO PARA FRENTE!  
20 a 24 de fevereiro:  Missão Paroquial da Quaresma 
com Padre Kevin Mac Donald,  RSS  durante a missa 
das 12:15 e às 19:00 pm!; 26 de fevereiro:  15:00 e 
19:00 Estações da Cruz; 3 de março:  13:00 e 19:00 
sessão de Perguntas e Respostas com o Padre Bill; 5 de 
março:  15h e 19h Estações da Cruz; 11 de março:  
Esta luz está acesa para você - Confissões das 17:00 às 
20:00; 12 de março: 15:00 e 19:00 Estações da Cruz; 17 
de março:  Dia de Saint Patrick; 19 de março:  
Consagração a São José após as missas das 12h15 e 
19h30; 19 de março:  15h e 19h Estações da Cruz; 23 
de Março:  Serviço de Penitência Comunitária; 27 de 
março:  Domingo de Ramos; 1 º de abril:  19:00 quinta-
feira santa; 2 de abril:  15h, 17h (espanhol) e 19h 
Serviço da Sexta-Feira Santa; 3 de abril:  20h00 Vigília 
de Páscoa; 4 de abril:  Domingo de Páscoa!     

A carta do pastor continua aqui 
 

limões do Covid-19 e fazer uma grande limonada espiritual!  
Vamos fazer desta a melhor Quaresma de todos os tempos!  
  

Em Sua Paz, 

  
Padre Bill Swengros,  Pastor 

 P.S. Não deixe de pegar seu livreto da quaresma 
"Abrace esta época santa", e o bracelete 
"Abençoados são os misericordiosos ...”, e os 
marcadores de livro após a missa de hoje! 

Oração da Quaresma:  
Senhor Jesus, rezamos durante toda a temporada da 

Quaresma para que abram nossas mentes e mexa 

nossos corações para segui-lo com mais fidelidade. 

Sabemos que morreu por nós quando ainda éramos 

pecadores, e sabemos que ainda somos pecadores. 

Mas Vós nos deste um desejo de ser as pessoas que 

quer que sejamos:  fiéis, cheios de esperança e 

amorosos. Ajude-nos a aproveitar ao máximo esses 

quarenta dias marcados pelo jejum, orações e esmolas 

para que possamos nos aproximar de ti e lhe dar maior 

glória. Amém. 

Ato Diário de Consagração a São José  
Meu Pai e meu Guardião, eu me dou inteiramente a você, e para 
mostrar minha devoção, eu consagro a ti neste dia; meus olhos, 
meus ouvidos, minha boca, meu coração e todo meu ser sem 
reservas. Por isso, ó Bom Pai, já que sou seu, me guarde e me 
guie como sua propriedade e posse. Amém. 

Dias da semana: Fins de semana:  

Após a missa das 12:15 
na igreja principal. 

Junte-se a nós às 13h, 
no Santuário Santo Niño 

Dia da Consagração (19 de março):  
A consagração terá lugar nas Missas das  

12h15 e das 19h00. 

Para se inscrever para a consagração e ter seu certificado 
preparado para 19 de março, acesse: 

stpaulchurch.com/stjosephconsecration  
 

Para mais informações, entre em contato com a Maritza em: 

igniteyourfaith@stpaulchurch.com 

mailto:igniteyourfaith@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  
8h30 às 20h30 

 
24 Horas 

Sexta-feira, 8h30 
às Sábado, 8h30 

MISSA 

2021 

Intenções da Missa para as mis-
sas de 19:30h no sábado: A Mis-
sa é a mais poderosa de todas as 
orações, pois é uma participação 
no ato redentor de Jesus Cris-
to.  Ao longo da história, tem 
sido exaltado como um meio 
seguro de ajudar os vivos e os 
mortos a alcançar a salvação 
eterna.  Cada missa é oferecida 
para as intenções de todos os 
presentes.  Temos muitas datas 
para preencher, em nosso livro 
de missa paroquial, para a missa 
das 19h30 (em português) nas 
noites de sábado.  A doação sug-
erida, para a missa de sábado às 
19h30, é de $ 20.  Para marcar 
uma intenção para este horário 
de missa, por favor passe na sec-
retaria da paróquia. 

 LENTEN FOOD DRIVE 
20, 21, 27 e 28 de fevereiro 

 

É hora da 5ª
 
edição anual do Lenten 

Food Drive da Saint Paul!   No ano passado, 698 
sacos de mantimentos foram doados à Despensa 
de Comida de São Vicente de Paulo por nossos 
paroquianos extremamente generosos! 
  
Por favor, leve um saco de compras vazio para 
casa com você hoje depois da missa.  Por favor, 
encha o saco com itens da lista de desejos 
anexados e leve-o de volta à missa com você no 
próximo fim de semana, 27 a 28 de fevereiro. 
Juntos podemos ajudar a alimentar os 
necessitados em nossa comunidade!  Obrigado 

por sua ajuda!   

~Sociedade São Vicente de Paulo 

ATENÇÃO ESTUDANTES  
DO ENSINO MÉDIO!!! 

Precisamos de estudantes do Ensino Médio para 
ajudar e participar das Estações da Santa Cruz na 
Sexta-feira Santa na Igreja Católica Saint Paul.  
O programa será realizado na sexta-feira, 2 de 
abril ao meio-dia. 
 

Voluntários são necessários para atuar e cantar, 
bem como para criar cenários, obras de arte e 
slides. As reuniões serão realizadas todas as 
sextas-feiras, de 26 de fevereiro a 26 de março, 
das 17h às 18h, na área do Santuário Mariano.   

 

Para mais informações, entre em contato com  
Laura Wendt pelo lwednt@stpaulchurch.com 

ou ligue para (813) 961-3023. 

Conta do Instagram do grupo juvenile St. Paul Tampa: 

stpaultampayg 

AMBIENTE 

SEGURO 
O abuso infantil é uma 

realidade trágica que afeta não 

só nossa Igreja, mas toda a 

comunidade.  Quando uma em 

cada quatro meninas e uma em 

cada cinco meninos são 

abusadas sexualmente antes 

dos 18 anos, é um problema que 

não pode ser ignorado.  

Devemos todos trabalhar juntos 

para fazer parte da solução.  

Para isso, nossa Igreja exigiu 

verificações de antecedentes de 

nível II, bem como treinamento 

obrigatório para todos aqueles 

que trabalham com crianças e 

adultos vulneráveis.  Também 

oferecemos aulas todos os anos 

para pais e filhos, a fim de 

acabar com o ciclo de abuso.   

 

Para mais informações, ligue 

para o nosso Escritório de 

Formação da Fé pelo telefone 

(813) 961-3023. 

 

www.facebook.com/stpaultpa 

REUNIÃO DA PARÓQUIA DE 
PERGUNTAS E RESPOSTAS 

COM O PADRE BILL 
As Reuniões paroquiais de Perguntas e 
Respostas (Formato Audiência Pública), 
organizadas pelo Padre Bill Swengros, serão 
realizadas na quarta-feira, 3 de março, às 
13h e às 19h, no Parish Center.  Todos são 
bem-vindos para participar deste evento!  O 
Encontro das 13h no dia 3 de março será 
transmitido ao vivo em nossa página da 
paróquia no Facebook: 



Cesta de Perguntas 
"Eu perdi a missa durante a pandemia.  Preciso 
confessar isso?". 
  

Boa pergunta.  Há dois fatores que precisam ser considerados 1) 
cumprir o terceiro Mandamento para manter sagrado o dia de 
sábado e 2) cumprindo o preceito da Igreja de participar da missa 
todos os domingos (ou vigília de sábado).  
  

Todos são obrigados a cumprir os Mandamentos o máximo 
possível.  Mesmo durante o confinamento quando a Igreja foi 
fechada, todos deveriam ter mantido o dia sagrado do sábado o 
máximo possível.  Como isso é feito difere de acordo com as 
circunstâncias.  Obviamente, se você é enfermeira de plantão no fim 
de semana ou se você está doente, como você observa o sábado é 
muito diferente de uma pessoa saudável e não é obrigado a 
trabalhar.  Tratar o domingo como qualquer outro dia é uma violação 
do

3º
 Mandamento.   

  

A segunda questão é em relação ao preceito da Igreja de participar 
da missa.  Deus não nos obriga a fazer o que é moralmente 
impossível.  Isso é diferente de simplesmente ser difícil ou 
inconveniente.  Se você está doente, cuidando de alguém que está 
doente, ou viajando em um lugar onde não há serviços da igreja, 
você não é obrigado a ir à missa, mas você é obrigado a manter o 
santo no dia do sábado.  Durante o confinamento covid-19, quando 
as igrejas foram fechadas, todos nós fomos obrigados a manter 
sagrado o dia de sábado, embora o preceito da Igreja não fosse 
vinculativo.  Após 30 de maio, quando as igrejas da nossa diocese 
abriram, todos foram obrigados a participar da missa, a menos que 
vulneráveis à doença, recentemente expostas à doença, ou 
cuidando de alguém vulnerável, recentemente exposto ou doente.  A 
dispensa do bispo não foi um "passe livre" para perder a missa, mas 
um ato de caridade que esclareceu quando o preceito da Igreja nos 
une sob pena de pecado.   
  

Como regra geral, se você pode ir para o trabalho, escola, fazer 
compras, jantar fora, ou visitar casas de amigos ... parece que você 
também poderia assistir à missa, especialmente dado os protocolos 
covid em vigor.  O que nos leva à sua pergunta... na minha opinião, 
se você se sentir culpado - confessá-lo.  Se você se sente inseguro - 
confesse.  Mesmo que não seja um pecado mortal, o Sacramento da 
Reconciliação é um remédio maravilhoso e uma ajuda segura e 
certa em nossa jornada de fé. 
  

Se você tiver uma pergunta para a Cesta de Perguntas, entre em 
contato com o Padre Bill Swengros em:  

frbill@stpaulchurch.com 

SUBMISSÕES DE 
BOLETINS 

Os ministérios são incentivados a enviar 
informações sobre as próximas reuniões e 
eventos para: bulletin@stpaulchurch.com.    
  Por favor, certifique-se de incluir a 
palavra "Boletim" na linha de assunto do seu e-
mail.  As submissões devem ser feitas ao 
Diretor de Comunicações pelo menos 10 dias 
antes da data da cobertura frontal.  Para 
receber o prazo, envie e-mail para o endereço 
acima.  

"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". 

 
A aula de ESL (Inglês 
como Segunda Língua) 
para adultos se reúne 

todas as quartas-feiras à noite às 19h30 na Sala 
F/G no Parish Center.  Todas as línguas são 
bem-vindas!  Serão fornecidos lanches.  Traga 
um lápis ou caneta!  Para obter mais 
informações sobre a classe ESL, envie um e-mail 

para: esl@stpaulchurch.com 

DOAÇÃO ONLINE! 
Inscreva-se para doar online!  É rápido, simples e conveniente! 

Ir para stpaulchurch.com e 
clique no link Doando Online 
ou escaneie o código QR à 
direita com seu telefone para 
obter mais informações sobre 
como se inscrever. 

A Confraria da Adoração 
Eucarística pela Vida 

(CEAL)  
convida todo o Clero, Religioso e Leigo a 

participar das 40 horas de Oração pela Paz e 
Cura no mundo: 

  
Início: 15 de março de 2021 às 6:00 

Término: 16 de março de 2021 às 22h 
  

Aqueles que se inscreverem receberão 
material de oração através de seu e-mail para 
serem utilizados em casa. Clique no botão de 
inscrição, localizado na primeira página do site 

da Igreja Católica de São Paulo, para se 
inscrever: 

www.stpaulchurch.com 

ESTAÇÕES DA CRUZ 

TODA SEXTA-FEIRA DURANTE A QUARESMA 

15:00 E 19:00 

mailto:frbill@stpaulchurch.com
mailto:bulletin@stpaulchurch.com
mailto:esl@stpaulchurch.com
http://www.stpaulchurch.com

