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25O DOMINGO DO TEMP COMUM                             19-09-2021 

Meus queridos amigos, 
Em primeiro lugar, OBRIGADO por ajudar 
a tornar a Feira do Ministério deste ano um 
grande sucesso. Foi incrível ver como Deus 
está abençoando ao trabalhar por meio de 
nossos muitos ministérios ativos e vibrantes, 
por networking com os líderes de nossa 
paróquia, encontrando tantos novos amigos! 
A energia positiva no Family Center foi 
absolutamente contagiante! A comida era pré
-embalada e com a grande maioria de 
pessoas usando máscaras, eu acho que a 
maioria das pessoas não apenas se sentiu 
segura, mas se divertiu muito! 
  Agradeço especialmente a todos vocês 
que participaram e se inscreveram para um 
ministério. Que Deus te abençoe! Os líderes 
dos ministérios têm procurado contactá-lo. 
Se você não ouviu de ninguém ainda, entre 
em contato com Laurie Erickson no 
escritório paroquial (813-961-3023; 
lerickson@stpaulchurch.com). Se você 
perdeu a Feira do Ministério, o Diretório do 
Ministério está disponível no nártex da igreja 
como bem como online. É nossa esperança e 
oração que cada membro de nossa paróquia 
seja ativo em pelo menos um ministério! 
  Por falar em ministérios, há vários que 
não puderam se reunir pessoalmente devido 
ao pandemia. Embora entendamos as 
preocupações das pessoas, certos ministérios 
são extremamente necessários. Pois os 
serviços que prestam são verdadeiramente 
essenciais e as reuniões virtuais têm eficácia 
limitada. Se você está interessado em visitar 
os que estão em casa, fornecer apoio em 
grupo aos enlutados ou fornecer apoio para 
quem procura emprego, por favor contacte-
me ou a Laurie na secretaria da paróquia. 
  Por outro lado, durante minhas 
homilias no fim de semana passado, falei 
sobre a pandemia de fé que espalhados por 
todo o mundo. Afetou todas as religiões e 
grupos demográficos. Estudos recentes 
indicam que metade das pessoas que vivem 
em nossa área não pertence a uma 
comunidade religiosa. Mais perturbador, 

metade dos nossos jovens deixou a igreja. E 
quem não saiu, só um fração são 
verdadeiramente ativos ou vivem a fé. Eu 
pedi ao nosso pessoal paroquial, Junta de 
Freguesia e um Comitê Especial de 
Evangelização ad hoc deve ler “Retorno” de 
Brandon Vogt e apresentar um plano 
pastoral para mim. Enquanto Brandon 
escreveu seu livro para pais que desejam 
trazer seus filhos de volta à igreja, seus 
insights são úteis para todos nós. 
  Ele sugere que o primeiro passo é 
VOCÊ praticar sua fé! Ore, jejue e ofereça 
sacrifícios (faça atos de caridade) para 
aqueles cuja fé esfriou. Modele o que 
significa ser católico ... Um alegre e fiel 
discípulo de Cristo. Seja paciente. Santa 
Mônica orou e jejuou por décadas por ela 
filho Santo Agostinho. Ore para que eles 
encontrem um Santo Ambrósio para ajudá-
los como ele ajudou Agostinho. 
  Em segundo lugar, ouça-os com o 
coração aberto. Faça perguntas abertas e 
ouça suas respostas. Não julgue. Você pode 
descobrir que eles simplesmente precisam 
ser encorajados. Ou talvez tenham sido 
enganados por muitas das notícias falsas que 
permeiam a internet. Uma conversa 
provavelmente não mudar seus corações, 
mas uma série de conversas por um longo 
período de tempo pode. 
  Terceiro, plante sementes. Convide-os 
para acompanhá-lo nos eventos da igreja. 
Incentive-os em sua jornada de fé. 
Compartilhe com eles a causa de sua alegria e 
a fonte de sua fé. Algumas sementes podem 
cair espinhos. Outros na rocha. Alguns 
podem ser roubados por pássaros. Mas 
quem sabe? Talvez um caia bom solo! 
  Nesta quinta-feira estamos celebrando 
a festa do Padre Pio. E neste sábado 
começamos nossa novena em honra de São 
Francisco. Que eles se juntem a nós em 
oração por seus entes queridos! 

 
Crescendo corajosamente juntos na fé! 

 
 

Pe. 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! 



www.facebook.com/stpaultpa 

www.stpaulchurch.com  

 

Domingo, 19 de setembro de 2021 
25º domingo do tempo comum 

 

Que tipo de líder você é?  
 

 
“Então ele se sentou, chamou os Doze e disse-lhes:‘ Se alguém quiser 

ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. ’” 
- Marcos 9: 35  

 

Em minha vida, tive a bênção de servir no mundo 
corporativo antes de entrar no seminário, e agora servindo 
na Igreja como sacerdote e bispo. São dois mundos muito 
diferentes. Às vezes as pessoas vão referem-se a se tornar 
bispo como uma “promoção”, pois é um termo comumente 
usado nos negócios. Eu explico para eles que a Igreja é 
diferente. Em vez de olhar para isso como uma promoção, 
deve ser visto como sendo chamado por Deus para um 
serviço maior à Sua Igreja. 
 
No Evangelho de hoje, os discípulos de Jesus estavam 
discutindo entre si quem era o maior. O Evangelho, de 
acordo com Marcos, não especifica se eles estavam 
discutindo quem era o maior entre os doze ou o maior da 
linhagem judaica. A discussão deve ter sido animada porque 
Jesus pergunta a eles o que eles estavam discutindo. Os 
doze provavelmente estavam comparando as qualidades uns 
dos outros e quem tinha o maior posição aos olhos do 
Mestre. Jesus aproveita esta oportunidade para ensinar-lhes 
que quem deseja para ser o primeiro deve ser o último e o 
servo dos outros. Agora, isso provavelmente não fazia 
sentido para eles. Elas viveu em uma era de senhores, 
servos e escravos. Então, como alguém poderia ser o maior 
sendo o menor? Ele ensina-lhes que devem abandonar seus 
interesses próprios em humilde serviço aos outros. 
 
Nosso mundo hoje incentiva as pessoas a subirem a escada 
do sucesso por status, títulos, dinheiro e fama, tudo 
enquanto abandona os outros ao longo do caminho. Mas, 
felizmente, existem alguns que lideram servindo, saindo de 
sua maneira de ajudar seus colegas de trabalho e contribuir 
onde necessário. Eles guiam a equipe em uma direção com 
autoridade gentil e cuidado com os outros. 
 
Os cristãos são chamados para serem líderes-servos. 
Procuramos servir a nossa comunidade e levar outros a 
Cristo por meio de nosso testemunho vivo de fé, oração e 
ação. Que tipo de líder você é? Peça ao Espírito Santo hoje 
para dar-lhe a coragem de servir aos outros com amor e 
compaixão, imitando Jesus Cristo. 
 

—Bispo Gregory Parkes 

MISSA HISPANA DA  
QUARTA SEXTA FEIRA 

 

24 DE SETEMBRO 
  

     19:00 TERÇO, 19:30 MISSA 

MISSAS GREGORIANAS 
 

A Igreja Católica Romana tem uma bela tradição de 

oferecer uma novena de 30 missas ininterruptas pelas 

almas de um ente querido falecido. Raramente é 

oferecido, pois a maioria dos presentes no ministério 

paroquial são incapazes de assumir esse 

compromisso. Só pode ser oferecido para uma pessoa 

de cada vez e se o padre designado não puder 

celebrar a missa em um determinado dia, ele 

encontrará um substituto ou começará a novena 

novamente! Devido à pandemia, pe. Bill conhece 

alguns padres que vivem no exterior que estão 

dispostos e são capazes de atender ao pedido de uma 

novena da Missa Gregoriana. Se estiver interessado, 

por favor contate o escritório da paróquia em (813) 961

-3023. A doação sugerida é de $ 350. Obrigado! 

NOVENA EM HOMENAGEM AO  
PADRE PIO 

******************************* 

 

Diariamente até dia 22 de setembro 
 

A novena em homenagem ao padre pio será as 
1:00PM na igreja durante a semana e no Santuário 
de Santo Nino nos finais de semana .  

Festa do Padre Pio 
7:00pm Rosário, 7:30pm Missa 

Quinta-feira, 23 de setembro,  
No Santuário do Padre Pio  

(Em caso de chuva: Igreja principal) 

Novena em homenagem ao  

Santo Francisco de Assis 
 

25 de Setembro até 3 de Outubro 
 

(Santuário Santo Nino) 



 
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 

Primeiros  Socorros:  
O kit de primeiros socorros da 

igreja e o DEA (desfibrilador) estão 

localizados na sala do ministro. O 

Centro Paroquial tem um kit de 

primeiros socorros na cozinha e o 

DEA fica junto às casas de banho. 

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 ambi-

ente seguro. 

Já está aberto o livro da Missa 
2022. Para agendar as intenções 

de missa, visite o Centro Paroquial 
de Saint Paul nos dias de semana 
entre 8h00 e 16h00 para verificar a 

disponibilidade e fazer a devida 
oferta (dinheiro ou cheque). Os 

valores das ofertas são: $20 para 
missas durante a semana e $25 
para missas de fim de semana e 

dias santos. 

 
 
 
 
Pré-escola Católica  

da Saint Paul 

A pré-escola católica St. Paul tem 
algumas vagas disponíveis nas 

classes de 2, 3 e 4 anos (Programa 
Educacional Voluntário Pré-Escola) 

para o próximo ano letivo, que 
começa em agosto. Ligue para o 

escritório da pré-escola em  
(813) 264-3383 para obter mais 

informações ou para agendar  
um tour.  

BEM-VINDAS IRMÃ DRARU MARY 
CECILIA DAS IRMÃS PEQUENAS 

DE MARIA IMACULADA DE 
GULU!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Irmã Draru Mary Cecilia, das Pequenas 
Irmãs de Maria Imaculada de Gulu 
(LSMIG), compartilhará uma atualização 
(em todas as missas deste fim de semana) 
sobre o ministério das Irmãs Pequenas e o 
trabalho missionário no norte de Uganda. 
 

Por muitos anos, nossa paróquia apoiou 
generosamente o trabalho das Pequenas 
Irmãs por meio de nossa amiga, Irmã Irene 
Onyai. Ela iria visitar e compartilhar seu 
trabalho com meninas e mulheres jovens 
em Uganda por meio da Conferência do 
Mundo das Princesas, incluindo a 
construção do Centro Multiuso da Divina 
Misericórdia que apóia seus ministérios. 
Infelizmente, Irmã Irene morreu de 
complicações da COVID em 2020. 
  
A irmã Draru continuará a compartilhar o 
progresso da missão neste fim de semana. 
Se você gostaria de contribuir para os 
esforços missionários das Little Sisters, 
por favor, faça cheques nominais à Saint 
Paul Catholic Church com uma nota em 
seu cheque ou envelope, para LSMIG ou 
Little Sisters ’Mission. Se você não 
estava preparado neste fim de semana, 
pode trazer sua contribuição no próximo fim 
de semana ou deixá-la na paróquia. 
Obrigado por suas orações e ofertas! 

PARTICIPE DO MINISTÉRIO DA 
VISITAÇÃO! 

 

Os ministros de visitaça o te m o desejo de levar a 
mensagem de Jesus a queles que na o podem se 
aventurar fora de sua casa. Se voce  estiver 

interessado em ingressar neste ministe rio, entre 
em contato com Laurie Erickson em 

(813) 961-3023 ou email:  
lerickson@stpaulchurch.com 

Missão desta semana:  
“Todo membro é um ministro.”  



"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". 

BATISMO INFANTIL 
 

Deus nos alcança de todas as formas. O desejo em seu 
coração de batizar seu filho é um deles. As promessas que 
você faz por seu filho neste dia começarão a formá-lo como 
um fiel seguidor de Cristo. No entanto, o dia do batismo é 
apenas o começo desta jornada. O batismo é realmente um 
evento que muda a vida! 
 

Se você deseja o Sacramento do Batismo para o seu bebê, 
ou mais informações sobre batizados aqui na Igreja Católica 
de São Paulo, entre em contato com Maria Costa por e-
mail: mcosta@stpaulchurch.com ou ligue para Maria pelo 
telefone  (813) 961-3023. Pais e padrinhos serão convidados 
a participar de uma aula de preparação de batismo. 

 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! 
 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. 

LEMBRE-SE  
Quando você se casou na Igreja e quando seu filho foi 

batizado, você prometeu diante de Deus compartilhar sua 
fé com seus filhos "de acordo com a lei de Cristo e sua 

Igreja" - "criá-los para guardar os mandamentos de Deus 
como Cristo nos ensinou, por amar a Deus e ao próximo. ” 

Fazemos isso de inúmeras maneiras. Uma das mais im-
portantes é levar nossos filhos à missa todos os fins de 

semana. Alguns pais pensam erroneamente que é suficiente 
mandá-los para uma Escola Católica ou Programa de Edu-
cação Religiosa, mas todos os estudos confirmam o que a 
Igreja sempre ensinou - a melhor maneira de garantir que 
seus filhos adotem uma fé viva por toda a vida é traga-os 
para a Igreja a cada fim de semana. Por isso, pedimos a 

todos os nossos filhos que assistam à missa todos os fins 
de semana. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato 
com Carmen em nosso escritório de Formação Religiosa 

em ccayon@stpaulchurch.com  

O registro da formação de fé  
está em andamento! 

 

Convidamos você a cadastrar seu(s) filho(s), de 5 a 18 
anos, em nossas aulas de formação de fé. 

Não espere mais! Venha nos ver no Centro Paroquial ou 
envie um e-mail para 

Carmen Cayon, Diretora de Formação de Fé, em: 
ccayon@stpaulchurch.com 

Reunião Paroquial 
com Fr. Bill Swengros 

 

Quarta feira, 29 de Setembro 
1pm 

Igreja principal e live no 
facebook 

OPORTUNIDADE DE EMPREGO: 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM TEMPO INTEGRAL 

ESCRITÓRIO DE FORMAÇÃO DE FÉ 
ST. PAUL CATHOLIC CHURCH 

 

O Escritório de Formação de Fé está procurando um 
Assistente Administrativo em tempo integral. Se você é 
receptivo, bem organizado, gosta de processamento de 
dados e se desenvolve em um ambiente dinâmico e voltado 
para a missão, esta posição pode ser para você! Envie seu 
cu r r í cu lo  e  ca r t a  de  ap r es en t ação  pa r a 
ccayon@stpaulchurch.com. 

Ó venha, deixe-nos adorá-lo! 
Todos os dias da semana, você está convidado a se jun-
tar a nós para a Adoração Eucarística começando após 
a Missa das 7h30 e terminando com as Completas Sole-
nes começando às 20h30. Às sextas-feiras, o Santíssimo 

Sacramento fica exposto até a missa da manhã de 
sábado, às 8h30. Venha para o Jardim do Getsêmeo e 

passe bons momentos com nosso Senhor! 

Várias Faces de Santo Nino 
*************************************** 

Paroquianos estão convidados a trazer a sua imagem 
favorita do menino ou bebê Jesus na Sexta-feira. 1 de 

Outubro, para bênçãos especiais. Terço às 7pm 
seguido pela celebração da Santa Missa em 
homenagem ao Santo Menino, às 7h30pm. 

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

