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Terceiro Domingo do Tempo Comum                           26 de janeiro de 2020 

Meus queridos amigos, 
  

Hoje, pela primeira vez na história, celebramos o "Domingo da Palavra de Deus", instituído 
pelo Papa Francisco, em sua carta apostólica de setembro passado intitulada "Illis Peruita".  
Ao fazê-lo, nosso Santo Padre nos lembra que "A ignorância das Escrituras é a ignorância de 
Cristo" (São Jerônimo).  Sua oração é que a celebração de hoje "permita à Igreja 
experimentar de novo como o Senhor ressuscitado abre para nós o tesouro de Sua Palavra e 
nos permite proclamar suas riquezas insondáveis diante do mundo".  
  

De acordo com Seu desejo, optamos por promover a leitura "O Novo Testamento em 
20/20" este ano (você pode pegar uma lista de leitura para o ano na Igreja Narthex ou ver 
em nosso site) e estamos destacando hoje a importância da Palavra de Deus, encantando o 
Livro dos Evangelhos, comissionando nossos leitores e abençoando suas bíblias em cada 
missa.  Além disso, representantes de nossos diversos estudos bíblicos estão no Narthex para 
responder às suas perguntas e convidá-lo a se juntar a elas.  Eu também encorajo você a ir à 
missa diária e você é convidado a se juntar a mim e colegas católicos em uma reflexão sobre 
a leitura de cada dia de "O Novo Testamento em 20/20" na minha página do Facebook.  
Finalmente, neste boletim, você vai encontrar o Rito de Entronização para a sua Bíblia em 
casa!  Minha oração e a oração de nosso Santo Padre é que todos nós possamos crescer em 
agradecimento pela Palavra de Deus e podemos realmente ouvi-lo falar conosco cada vez 
que Sua Palavra é proclamada! 
  

Estou tão animado que Alpha está finalmente aqui!  O que é Alpha?  É uma oportunidade 
incrível para crescer em sua fé, ter um encontro pessoal com o Senhor, e para levantar 
questões, preocupações, dúvidas e medos que podem permanecer em seu coração em um 
ambiente seguro e acolhedor.  É para católicos em chamas, católicos mornos, não-católicos e 
pessoas com dúvidas e perguntas.  Em resumo, é para você!  A primeira das onze sessões 
aconteceu na quinta-feira e foi um enorme sucesso.  As sessões em português e espanhol e 
uma para adolescentes começam neste fim de semana.  Louvado a Deus!  Se você ainda não 
se inscreveu, ainda pode haver uma chance!  Por favor, escreva alpha@stpaulchurch.com.  
Minha oração é que toda a paróquia se torne "Alpha-betized!" 
  

Em outra nota, hoje começa semana das escolas católicas.  As Escolas Católicas começaram 
nos Estados Unidos em resposta à necessidade de proporcionar uma educação católica de 
qualidade aos nossos jovens.  Foi especialmente útil para os novos imigrantes de todo o mundo 
como eles procuraram proporcionar um futuro melhor para seus filhos através da educação 
católica excepcional.  Esse ainda é o nosso objetivo.  Em nossa diocese, somos abençoados 
com uma Universidade Católica, várias escolas católicas e muitas escolas primárias e pré-escolas 
católicas.  Aqui em St Paul, estamos particularmente envolvidos com a nossa incrível pré-
escola.  Trabalhando em parceria com nossas maravilhosas famílias, nos esforçamos para 
proporcionar o ambiente ideal e experiências de aprendizagem para nossos filhos 
desenvolverem seu pleno potencial intelectual, emocional, físico e espiritual.  Nossa pré-escola 
é realmente uma bênção para todos nós!  Se você estiver interessado em mais informações ou 
gostaria de visitar a nossa escola, ligue para Abbie ou Mindy em (813) 264-3314. 
  

Saiba que você está em minhas orações enquanto continuamos a crescer corajosamente 
juntos na fé, 

  
 
 

Padre Bill Swengros, Pastor 

 

MISSAS DO FIM 
DE SEMANA 

 

Missas de Sábado 
8h30  missa 

(Oração da manhã e Benedição 
8:10 am) 

 
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: 2:00 pm 
 

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 11:30 - Meio-dia 
Sábados 10:00 e 16:00 ou a 

pedido 
 

Adoração Eucarística 
De segunda a quinta 

8:00 às 20:30 
Sexta-feira 8:00 a 

Sábado 8h30 Missa 
 

 Oração matinal 
Segunda a sexta-feira às 7:10 

Sábado 8:10 
  

Unção dos Enfermos 
Todo segundo sábado 

do mês às 8h30 
 

Horário de Atendimento da 
Igreja: 

 
Segunda a sexta-feira das 8:00 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 



Festa Annual do pre-escolar St. Paul Catholic   
Jantar Spaghetti & Leilão Silencioso 

Sexta-feira, 31 de janeiro ▪  18:00 - 21:00   
Centro familiar St. Paul 

.  
• Ingressos: $10/Adulto, $5/criança (idades 2 - 12); Custo máximo imediato da família $30.  
• Os ingressos estão disponíveis com antecedência no Escritório pré-escolar ou na porta no dia do evento.  
• Lembre-se de trazer dinheiro ou cheques para a venda de bolos e a rifa. 
• O Jantar spaghetti será servido este ano pela Pizza Acarética de Anthony.  
• O menu incluirá espaguete, salada e pão.  Refeições para viagem também estão disponíveis. 
• Se você tiver dúvidas, entre em contato com Monica Bliss em mbliss@stpaulchurch.com 

BREAKNG OPEN THE WORD 
 

Atenção Famílias formação da fé! 
 

Você está convidado a se juntar a nós durante a aula de 
Formação da fé do seu (sua) filho (a) para Breaking 
Open the Word.  Este é um encontro casual, no Centro 
familiar (Seção 3), onde refletimos sobre o Evangelho 
dominical, compartilhamos nossa fé e desfrutamos de 
comunhão com outros pais. Serão fornecidos refrescos.  
Nossas datas e horários são os seguintes: 
 
 

Domingo, 26 de janeiro: 10h15 - 11h30 
Segunda-feira, 27 de janeiro : 16:15 - 17:30 
Segunda-feira, 27 de janeiro: 18:00 - 19:15 

Terça-feira, 28 de janeiro: 18:00 - 19:15 

A Missa do Jubileu de Casamento de Ação de 
Graças com o Bispo Gregory Parkes terá lugar na 
Catedral de St Jude, o Apóstolo, no domingo, 23 de 
fevereiro de 2020, às 15:00.  Este evento homenageia 
casais de toda a diocese que celebrarão 25, 50 ou 
mais anos de casamento durante o ano civil de 2020.  
Por favor, reserve com o Escritório paroquial até 
terça-feira 04 de fevereiro. 

CASADO 5 ANOS OU MENOS? 

Junte-se a nós para um Evento ESPECIAL ... 

DANÇA DOS NAMORADOS 

Na sexta-feira, 21 de fevereiro às 19:00 

NO CENTRO FAMILIAR 

  

Por favor reserve com Maria Costa em 

MCOSTA@STPAULCHURCH.COM ou 

LIGUE (813) 961-3023 

São Francisco do Ministério Assis 

UNIDADE DE FORNECIMENTO 
DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO  

Beneficiando a sociedade humana de Tampa Bay 
 

8 e 9 de fevereiro, depois de todas as missas 
 

Os itens a serem coletados incluem: 
lençóis, toalhas e cobertores 

  

Para mais informações ou pedidos de oração para o seu 
animal de estimação, envie um e-mail para:  
st-francis-ministry@stpaulchurch.com 

Open House Pré-escolar 
para 2020-2021 

 
 

Venha ver o que a nossa pré-escola tem a oferecer!  

 
Terça-feira, 28 de janeiro 

9h00 - 11h 
 

Quarta-feira, 29 de janeiro 
9h00 - 11h e às 18h00 

2020-2021  
ST. PAUL CATÓLICA  

PRÉ-ESCOLAR REGISTRO 
 
  

Inscrições in-house:  30 de janeiro 
Pedidos paroquiais:  4 de fevereiro 
Inscrições abertas:  6 de fevereiro 

 
Para mais informações, envie um email: 

preschool@stpaulchurch.com 

www.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 

 
 
 
 
 
 

De Segunda a  
Quinta-feira 

Das 8:00 ate 20:30 com a 
oração de enceramento 

e benção com o 
Santíssimo 

Sexta-feira das 8:00 ate a 
missa de Sábado 8:30  

da manhã. 

SCOTT HAHN!  Não perca Scott Hahn na Igreja 
Católica de St. Paul, em Tampa, Flórida, no 
sábado, 15 de fevereiro de 2020. Estude as 
escrituras do coração da Igreja com um dos 
estudiosos mais respeitados da atualidade. Vá 
mais fundo nas riquezas de nossa fé católica. 
 
INSCREVA-SE AGORA em:  
www.stpaulcenter.com/product/tampa 
 

Cronograma: 
8h30  Missa 
9h15  “O caminho para Emaús e conversões contínuas", de Scott Hahn 
10h15 Apresentação do St. Paul Center 
10:30  Intervalo, livros disponíveis para venda 
11:00  “Cavaleiro Silencioso, Cavaleiro Sagrado: São José e a Sagrada   
   Família", de Scott Hahn 
12:00  Fechamento, livros disponíveis para venda 

ALERTA! Tivemos vários pais jovens que faleceram por conta de 
câncer.  É muito importante para cada paroquiano fazer exames físicos 
regulares e não ignorar sinais de alerta de problemas de saúde física ou 

mental.  Para aqueles que lutam financeiramente, existem vários recursos em nossa 
comunidade para ajudá-lo, como a Judeo Christian Health Clinic e Tampa Family 
Health Centers.  Você não está sozinho.  Nós nos importamos.  Para mais 
informações, ligue para o 211. 

LIVRO DE MISSAS 2020 

O Livro de Missas de 2020 está aberto. Para agendar dias e horários 
para a lembrança de seus entes queridos e / ou intenções, visite o 
Centro Paroquial da St. Paul durante a semana entre as 8:00 e as 16:00. 

Festa em ST. PAUL: Um FESTIVAL MULTICULTURAL  

com Música e Comida  
 

Terça-feira, 25 de fevereiro às 18:00 
  

Quer compartilhar um prato do seu país?   

Gostaria de cantar uma música ou dança do seu país?   
  

Entre em contato com Laurie Erickson pelo  

813-961-3023 ou lerickson@stpaulchurch.com 

VOCÊ SABIA? 
O ofertorio semanal médio no ano passado, incluindo semanas de Natal e Páscoa, 
foi de US $ 37.491. Agradecemos a sua generosidade!  Alocamos uma média de 
US$ 24.000 por semana para os funcionários que estão empregados para atender às 
muitas necessidades e responsabilidades de nossa paróquia. Além disso, às vezes 
contratamos ajuda adicional para cumprir as obrigações à medida que elas surgem.  
Com uma paróquia tão ativa, funcionários e voluntários são necessários sete dias 
por semana. Seus dons de Tempo, Talento e Tesouro ajuda a tornar tudo possível.  
Obrigado pelo seu apoio contínuo! 



"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". 

Pensamento para o dia: "Você realizará mais por palavras 
amáveis e por uma maneira cortês do que pela raiva ou pela 
repreensão afiada, que deve nunca ser usada exceto na 
necessidade."                                       
                                                               - São Angela Merici 

NOVO TESTAMENTO EM 2020! 
Junte-se a nós na leitura do Novo Testamento em 2020! 

. 
Sábado, 25/01 Lk 12:1-31 

Domingo, 26/01 Lk 12:32-59 
Segunda-feira, 27/01 Lk 13:1-22 
Terça-feira, 28/01 Lk 13:23-35 
Quarta-feira, 29/01 Lk 14:1-24 
Quinta-feira, 1/30 Lk 14:25-35 

Sexta-feira, 1/31 Lk 15:1-10 
Sábado, 2/1 Lk 15:11-32 

Domingo, 2/2 Lk 16  
 

Para a lista completa de leitura, 
visite www.stpaulchurch.com 

. 
Para o comentário do Padre Bill, junte-se à nossa página no 

Facebook:  www.facebook.com/stpaultpa 

A Missão Panamá está organizando uma venda de bolos 
para arrecadação de fundos em fevereiro de 2020.  
Chamando todos os Padeiros/Doceiros!  Se você gostaria de 
se voluntariar para ajudar a fazer biscoitos para este evento, 
e n v i e  u m  e - m a i l  p a r a : 
panamamission@stpaulchurch.com 

Apelo de Missa: Quando você entra na igreja, os 

católicos mergulham a mão direita na 
fonte de água benta e abençoam-se 
fazendo o sinal da cruz e orando "Em 
nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo".  Ao fazê-lo, estamos 
recordando o nosso batismo, quando 

nascemos novamente através da água e do Espirito Santo  
e professamos a nossa fé no Deus Triune.  Abençoar-se 
com água benta também pode remeter pecados venianos.  
Ao sairmos da igreja, novamente nos abençoamos, 
pedindo à proteção de Deus que vamos adiante "amar e 
servir ao Senhor".  Monges têm uma tradição de estender 
os dedos umedecidos para aqueles que não podem chegar 
à fonte para que eles também podem abençoar-se com 
água benta.  Por que não comprar uma fonte de água 
benta para colocar na entrada da sua casa ou dentro de 
seu quarto?  Você também pode baixar pela internet uma 
bênção de casa católica e abençoar sua casa com água 
benta. 

Ambiente Seguro: O abuso infantil é uma realidade 

trágica que pode ser evitada.  Como?  (1) Converse com 
seus filhos sobre o toque seguro.  Ensine-lhes que não há 
problema em dizer "NÃO", fugir e procurar ajuda.  (2) 
Ajude seus filhos a fazer uma lista das pessoas a quem 
eles podem recorrer para obter ajuda se tiverem um 
problema.  (3) Ensine seus filhos que o toque inseguro 
pode acontecer com pessoas que conhecem e confiam; 
não só com estranhos.  (4) Respeite os limites pessoais 
dos seus filhos.  Ensine-os a confiar em sua intuição 
sobre os outros.  (5) Esteja ciente daqueles que têm 
contato com seus filhos e tenha certeza de que é um 
"Ambiente Seguro", com pelo menos dois adultos 
supervisionando sempre que possível.  Para mais 
informações, ligue para o nosso Escritório de Formação 
de Fé pelo (813) 961-3023. 

Você está convidado! Lembra quando Jesus estava 

no Jardim de Gethsemane e simplesmente queria que 
seus apóstolos ficassem acordados e orassem com ele?  
Ele está pedindo para você fazer o mesmo!  Venha, adore 
o Senhor todos os dias da semana das 8h às 20h30 e toda 
sexta-feira começa com a missa das 7h30 e conclui 
sábado de manhã com a missa das 8h30.  Mesmo se você 
só pode parar por uma breve visita, você não vai se 
arrepender! 

Ofertas em Missa: A Missa é a mais poderosa de 

todas as orações, uma vez que é uma 
participação no ato redentor de Jesus 
Cristo.  Ao longo da história, tem sido 
vista como um meio certo de ajudar os 
vivos e falecidos a alcançar a salvação 
eterna.  Cada missa é oferecida pelas 
intenções de todos os que estão presentes.  
Uma intenção especial para a missa 

também pode ser solicitada.  Neste caso, geralmente é 
anunciado no boletim e pode ser incluído nas orações dos 
fiéis.  A doação sugerida é de US $ 15-20, dependendo do 
dia.  Você também pode solicitar uma missa "sem aviso 
prévio".  Esta missa será celebrada durante uma 
celebração privada.  Poderia ser celebrada por um dos 
sacerdotes da paróquia que não estão programados para a 
missa naquele dia ou por um padre aposentado, 
missionário estrangeiro, ou um padre que não é atribuído 
a uma paróquia.  A oferta sugerida é de US $ 10.  Para 
mais informações,  procure o Escritório da Paróquia.  

www.facebook.com/stpaultpa 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=pt&a=www.stpaulchurch.com
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=pt&a=www.facebook.com/stpaultpa

