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O
 DOMINGO DO TEMPO COMUM          20-06-2021 

Caros amigos, 
 

Nesta terça-feira, realizarei um “encontro 
municipal” virtual com Brian Smith, nosso 
gerente de paróquia, Carmen Cayon, nosso 
diretor de formação de fé, e Mindy Geer, 
nosso diretor de pré-escola. Começaremos às 
19h00 e será transmitido no Facebook da 
nossa paróquia (facebook.com/stpaultpa) e 
postado no site da nossa paróquia 
(www.stpaulchurch.com). O objetivo é 
compartilhar informações sobre como a 
paróquia está indo, bem como responder às 
suas perguntas e preocupações online. Como 
a reunião será postada nesses dois sites, você 
poderá ver a apresentação posteriormente. 
Você é sempre bem-vindo para fazer 
perguntas ou fornecer feedback. 
  Meu relatório? Deus nos abençoou! 
Sua família paroquial está bem. A 
participação na Missa continua a aumentar e 
a Formação na Fé teve um bom ano. Os 
destaques incluem os ministérios dinâmicos e 
crescentes do Ensino Médio e do Ensino 
Fundamental, e os catequistas fenomenais 
que foram capazes de compartilhar nossa fé 
com as crianças que estavam frequentando 
aulas pessoalmente, online ou sendo 
educadas em casa. Embora o número de 
crianças tenha sido previsivelmente menor 
do que o normal, acho que todos tiveram um 
bom ano. Outro grande sucesso foi o 
ministério dos Apóstolos da Eucaristia para 
jovens adultos. Nossas oportunidades de 
Formação de Fé para adultos foram afetadas 
pela pandemia, mas os Estudos Bíblicos, em 
sua maioria, tiveram um bom ano, no 
entanto. 
  Muitos de nossos ministérios foram 
duramente atingidos pela pandemia e tiveram 
que se reunir virtualmente ou suspender 
totalmente suas atividades. Dito isto, muitos 
outros tiveram um ano cheio de graça. Não 
podemos expressar nossa gratidão o 
suficiente por nossos Ministérios Litúrgicos e 
Ministérios de Misericórdia, que se esgotaram 
durante a pandemia! Felizmente, mais e mais 

ministérios estão retornando para reuniões 
face a face à medida que o número de 
pessoas totalmente vacinadas aumenta. 
  Nossa pré-escola teve um ano incrível. 
Embora o número de alunos fosse baixo, 
fomos capazes de fornecer uma experiência 
de aprendizado excepcional para aqueles que 
compareceram, mantendo todos saudáveis! 
Além disso, pudemos enviar nossa renovação 
da premiada certificação NAEYC. Parabéns 
para Mindy e nossos professores! 
  Enquanto muitas de nossas paróquias 
irmãs experimentaram surtos de Covid, 
fomos capazes, pela graça de Deus, de 
manter todos saudáveis e seguros. 
Fiscalizamos nossas velas e muitos de nossos 
paroquianos passaram a fazer doações online. 
Como resultado, encerramos o ano fiscal no 
azul, contra todas as probabilidades! Deus é 
tão fiel! Além disso, estamos no caminho 
certo para cumprir nossa meta de promessas 
feitas à APA na próxima semana. 
  No momento, estamos trabalhando 
para expandir nosso gramado para 
“estacionamento transbordante” e um local 
para as crianças brincarem. Substituímos três 
grandes aparelhos de ar condicionado, 
pavimentamos o Caminho da Paz e 
atualizamos nosso paisagismo. Estamos 
substituindo os sinos da Igreja e instalando 
novas portas no Centro da Família. Todos 
esses projetos estão dentro do nosso 
orçamento. 
  No próximo ano, teremos muitos 
planos interessantes. Para ouvir sobre eles, 
por favor ouça a transmissão. Basta dizer que 
somos abençoados por ter o Padre Peter, Pe. 
Tamil, e em breve - Pe.Tim em nossa 
paróquia! Será um ano emocionante! Por 
favor, mantenha-se 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: 
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) 

Quinta sexta-feira 19:30 

 
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  
8h00 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 
Todos os sábados do 

mês após a Missa 8:30am 
ou mediante solicitação 

 

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! 

http://facebook.com/stpaultpa
http://www.stpaulchurch.com


Você está convidado!  
Lembra quando Jesus estava no Jardim do 
Getsêmani e simplesmente queria que seus 
apóstolos permanecessem acordados e 
orassem com ele? Ele está pedindo que você 
faça o mesmo! Venham adorar o Senhor todos 
os dias da semana das 8h00 às 20h30 e todas 
as sextas-feiras começando com a missa das 

7h30 e concluindo na manhã de sábado com a missa das 8h30. 

Conta do Instagram do grupo juvenile St. Paul Tampa: 

stpaultampayg 

www.stpaulchurch.com  

SMALL BUSINESS EXPO  
(EXPOSIÇÃO DE PEQUENOS NEGÓCIOS) 

 

Domingo, 27 de junho 
8h30 às 14h 

 

Nós estamos orgulhos em receber SMALL BUSINESS 
EXPO (Exposição de pequenos negócios) na qual 
acontecerá na St Paul Catholic Church family center no 
domingo, dia 27 de junho das 8:30am até 2:00pm. A 
exposição reconhece os vários empresários da nossa 
comunidade e irá promover a chance dos paroquianos 
de conhecer os vários serviços oferecidos por esses 
estabelecimentos locais. 

 
Se você está interessado em inscrever seu negócio na 

exposição, por favor envie um e-mail para: 

sbexpo@stpaulchurch.com 

A temporada de FURACÕES está aqui!   
Agora é  a hora dé sé préparar.  Cértifiqué-sé dé tér rotas dé 
évacuaça o, a gua, batérias é aliméntos na o pérécí véis.  Faça 

també m uma lista dé amigos é vizinhos qué podém précisar dé 
ajuda éxtra quando uma témpéstadé améaçar. 

INSCRIÇÃO DA CYS FALL 

 

  

JÁ ESTÁ DISPONÍVEL! 
 

A Igreja Católica Saint Paul participará da Liga Católica 

de Futebol juvenil (CYS) neste outono como parte da 

visão mutuamente compartilhada da Diocese de Saint 

Petersburg de Viver Corajosamente o Evangelho! Estamos 

entusiasmados em oferecer o esporte futebol para as 

crianças da nossa paróquia, de 3 a 18 anos.  
 

O primeiro jogo da CYS Soccer League de Outono 2021 

acontecerá em 28 de agosto de 2021. Os jogos serão 

disputados todos os sábados, de 28 de agosto a novembro 

de 2021. Precisaremos de jogadores, treinadores, árbitros 

e voluntários para nos ajudar a alcançar este novo e 

emocionante esforço! 
 

Para mais informações e/ou para se inscrever, visite nosso 

site em: www.stpaulchurch.com/soccer 

ou enviar um e-mail para: soccer@stpaulchurch.com 

A Igreja Católica Saint Paul oferecerá a Escola Bíblica de 
Férias neste verão! O tema da Escola Bíblica de Férias 
deste ano é "Suba a bordo do Expresso do Vaticano!"  

 

A Escola bíblica de Férias (VBS) será realizada diariamente 
de segunda-feira, 26 de julho a sexta-feira, 30 de julho de 

2021, a partir das 9h todas as manhãs e terminando às 12h 
(meio-dia). Uma missa especial de encerramento da VBS 
será realizada às 17h30 no sábado, 31 de julho de 2021. 

Todas as crianças e suas famílias são encorajadas a 
participar desta missa especial.  

 

O custo será de US$ 50 por criança (com um limite máximo 
de US$ 200 por família). As crianças que ingressarem em 

VPK até o 5º ano podem participar. Voluntários adultos são 
necessários para auxiliar na facilitação do VBS. 

Ofereceremos mensalidades gratuitas para filhos de 
voluntários adultos. 

 

Inscrições AGORA em: www.stpaulchurch.com/vbs 
 

Perguntas? Entre em contato com Sonia no Escritório de 
Formação da Fé pelo telefone (813) 961-3023 ou envie um 

e-mail seberhardt@stpaulchurch.com 

 

Há vários casais em nossa paróquia que vivem em casamentos irregulares ou casamentos 
que não foram abençoados na Igreja. Lembre-se de que não é suficiente para os católicos 
serem casados civilmente ou casados em uma igreja não católica. Para a validação, os 

católicos devem se casar em uma cerimônia reconhecida pela Igreja. Não espere. Nós estamos aqui para ajudar! Se 
nenhum de vocês foi divorciado anteriormente, entre em contato com Maria Costa na sede da paróquia pelo telefone 
(813) 961-3023 para iniciar o processo de convalidação do casamento. É muito fácil e não toma muito tempo. Se você 
ou seu cônjuge já foram divorciados, entre em contato com Maria ou com o padre ou diácono de sua escolha para 
iniciar o processo de “anulação” para que, com sorte, seu casamento atual possa ser convalidado. Deixe-nos ajudá-lo! 

mailto:sbexpo@stpaulchurch.com
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.stpaulchurch.com%2Fsoccer%3Ffbclid%3DIwAR0-8EUJRU3KwL31xFGzKZfQQPolxEYvPEQ9WsJM8JLExFZYSuihVoZTpdc&data=04%7C01%7C%7C52098de8a6e04720434e08d9255eb1f7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C
mailto:soccer@stpaulchurch.com
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.stpaulchurch.com%2Fvbs%3Ffbclid%3DIwAR3yLsfPAowH2kyaGgl5QaJBijt_ppCt_-3nrKh3rI3DyYajbwPd6nwC4TE&data=04%7C01%7C%7C52098de8a6e04720434e08d9255eb1f7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7
mailto:seberhardt@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  
8h00 às 20h30 

 
24 Horas 

Sexta-feira, 8h30 às 
Sábado, 8h30 

Você se sente fora de controle? O álcool 
está arruinando sua vida? A ajuda está aqui! 
Nossa paróquia tem o prazer de hospedar 

reuniões semanais de Alcoólicos Anônimos 
todas as quartas-feiras às 20h15 na Cabana 
de São Miguel. Para mais informações, ligue 
para o seguinte número de telefone:  
(813) 933-9123. Que Deus te abençoe! 

Sociedade  
São Vicente de Paulo 

Horas de despensa de alimentos 
Segunda e quinta-feira das 9h às 12h 
Linha de Assistência: (813) 264-3325  

  

Se você quiser ajudar, doações de alimentos 
para a Despensa de Alimentos de São Vicente 
de Paulo podem ser deixadas nos recipientes 
marcados localizados no Narthex.  Doações 
monetárias podem ser depositadas na Caixa 
Dos Pobres, também localizada no Narthex. 

Certifique-se de especificar o SVDP na linha de 
memorando para doações de cheques ou use 

um envelope de oferta para doações em 
dinheiro e rotulá-lo SVDP.  

 

Lista de desejos de despensa esta 

semana: 

Cereal de leite enlatado ▪ Molho de 

massa ▪ arroz ▪ Xarope de ▪ de salinas  
 

Obrigado por sua generosidade!   
Por favor, note que não podemos usar itens 

vencidos *** 

Para doar on-line ao Apelo Pastoral Anual, 

acesse: 

https://www.osvonlinegiving.com/1425/
DirectDonate/30685  

Anúncio amigável  
Se nós queremos que nossas crianças 

desenvolvam um relacionamento duradouro 

com o Senhor, é extremamente importante que 

a fé seja vivida em casa. Isso significa rezar 

com nossas crianças antes das refeições e 

antes de ir dormir. Significa compartilhar sua 

fé com eles e servir de exemplo do que 

significa ser um bom Cristão. Também 

significa ir à missa todo domingo como 

família. Alguns pais confundem que enviar as 

crianças a catequese ou escola católica 

substitui uma casa cristã ou ir à missa 

semanalmente. Não. É um suplemento 

importante, mas nenhuma escola ou programa 

pode substituir o que vocês fazem como pais 

ou o valor da participação em uma missa de 

domingo todo final de semana como família. 

Deo Gratias!  
Junte-se a mim para agradecer a 

Deus pela equipe de comunicação, 
especialmente Charles e Padre 
Peter. Eles fazem um trabalho 

incrível em nos ajudar a sermos 
informados sobre todas as coisas 

maravilhosas que Deus está 
fazendo em nossa paróquia. Somos 

especialmente gratos por nossa 
fantástica equipe de tradutores. 

Muito obrigado! Por falar em 
comunicação, se você viajar neste 

verão, por favor, não se esqueça de 
compartilhar seus boletins conosco. 

No fim de semana passado, os 
recebemos da Flórida, Nova Jersey 

e Louisiana. Obrigada! 

DONOS DE ANIMAIS 
DE ESTIMAÇÃO' 

 

MISSA DE 
LEMBRANÇA 

para aqueles que perderam um animal 
de estimação 
 

Sexta-feira, 9 de julho 
 ▪ Rosário das 19h 
 ▪ Missa das 19h30 

 

  

Novena (em espanhol) 

22 a 30 de Junho de 2021  
às 7pm 

Santuário menino Jesus 

 

Missa (em inglês) 

1 de Julho de 2021 
(na Igreja Principal) 

7pm Rosario 7:30pm Missa 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.osvonlinegiving.com%2F1425%2FDirectDonate%2F30685&data=04%7C01%7C%7C1958f78c6f874900b0aa08d8de576f4f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637503814603556237%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8e
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.osvonlinegiving.com%2F1425%2FDirectDonate%2F30685&data=04%7C01%7C%7C1958f78c6f874900b0aa08d8de576f4f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637503814603556237%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8e


"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". 

Grupo de Apoio Divorciado e Separado 
O Grupo de Apoio a Divorciados e Separados reúne-se às sextas-
feiras às 19h30 no Centro Paroquial. Questões? Por favor enviar e-

mail: divorced-separated@stpaulchurch.com 

 
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. 

 

www.facebook.com/stpaultpa 

Primeiros Socorros:  
O kit de primeiros socorros da igreja e o DEA estão localizados 
na sala do ministro. O Centro Paroquial tem um kit de primeiros 
socorros na cozinha e o DEA fica junto aos banheiros. O kit de 
primeiros socorros do Family Center e o DEA estão na cozinha. 
Se você usá-los, informe um funcionário para que possam ser 

reabastecidos e protegidos. Também nos ajudará a garantir que 
nossa igreja seja sempre um ambiente seguro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A pré-escola recentemente celebrou o Dia da 
Terra.  Em um esforço contínuo para ensinar 
às crianças práticas eco saudáveis, 
incentivamos que elas usem/reusem materiais 
como rolos de papel toalha, pedaços de papel 
e caixas vazias.  Pedimos às famílias que 
enviem itens limpos e disponibilizem esses 
materiais para as crianças usarem em suas 
brincadeiras criativas e na arte.  Nossa turma 
de 2 anos usou uma caixa de aquecedor de 
água vazia para criar um espaço 
aconchegante na sala de aula e nossa turma 
de 3 anos trabalhou em conjunto para fazer 
uma obra-prima reciclada!  Ensinamos às 
crianças que reutilizar materiais ajuda a terra a 
se manter saudável. 
  

Procurando uma pré-escola para o ano letivo 
2021-2022?  Temos vagas em cada classe de 

nível de idade (2, 3 e 4 anos).  Somos um 
provedor de VPK da Flórida! Ligue para o 

escritório no 813-264-3383 para obter mais 
informações ou para marcar uma visita.  

Ano de São José  
8 de dez. de 2020 -  
8 de dez. de 2021 

JUNTE-SE AO PADRE BILL EM UMA 

 
 

 

MONTREAL e QUEBEC 
8 de outubro de 2021 - 13 de outubro de 2021 

  

Explore o Canadá em uma fascinante peregrinação católica de 
seis dias para Montreal e Quebec acompanhado pelo Padre Bill, 
que celebrará a missa diária, estará disponível para o 
Sacramento da Reconciliação e liderará atividades espirituais. 
Comece em Montreal com uma visita ao Oratório de São José, o 
maior Santuário do mundo dedicado a este grande santo. Além 
disso, visite a Basílica de Notre Dame (grande responsável por 
grande parte da história religiosa de Montreal) e o Santuário 
Nossa Senhora do Cabo, o Santuário Nacional do Canadá para 
Nossa Mãe Santíssima. Em Quebec, veja as raízes francesas 
desta bela cidade e até visite o Parque Montmorency Falls. 
Visite o Mosteiro Ursulinos, o Mosteiro de Santo Agostinho, o 
Santuário Nacional de Sainte Anne-de-Beaupre e muito mais! 

  

Para mais informações e para solicitar um folheto, envie um  

e-mail: IgniteYourFaith@StPaulChurch.com 
 

Esperamos que você possa se juntar a nós!  
O espaço é limitado, inscreva-se cedo!  

mailto:esl@stpaulchurch.com
mailto:IgniteYourFaith@StPaulChurch.com

