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Festa da Apresentação do Senhor                                        2 de fevereiro de 2020 

Meus queridos amigos, 
  
Hoje, celebramos a Festa da Apresentação do Senhor e o Dia Mundial da Vida Consagrada.  De 
uma forma especial, agradecemos a Deus pelo Padre Bob Romaine, Padre Ambrose 
Kadambukatt, TOC, Padre Peter Jones, OFM, Sr. Therese St Pierre, CSC, e Sr. Mary Dolores 
Renner, VHM, pelo dom de sua vocação como religioso consagrado.  Que Deus abençoe a todos! 
  
Hoje, também invocamos Santa Blase, o santo bispo e mártir cujo dia de festa é na segunda-
feira.  Ele é mais lembrado pela vez que curou uma criança que tinha um osso de peixe alojado 
em sua garganta, abençoando-o com uma cruz feita de castiçais.  Até hoje, abençoamos 
gargantas e invocamos sua intercessão pela liberdade de todas as formas de doença, 
especialmente as da garganta. 
  
Esta bênção é oportuna, pois há uma preocupação crescente em relação ao coronavírus que se 
originou em Wuhan, China.  Em primeiro lugar, vamos oferecer nossas orações para todos os 
afetados por esta terrível doença, aqueles que estão doentes, aqueles que os amam, aqueles que 
estão cuidando deles, e aqueles que estão trabalhando para uma cura ou vacinação.  Através da 
intercessão de Santa Blase, que Deus abençoe a todos! 
  
Em segundo lugar, em momentos como este, é importante ouvir as autoridades de saúde.  É 
tão importante que nos lembremos de lavar nossas mãos com frequência e minuciosamente.  
Se você estiver doente, fique em casa.  Se você está preocupado com sua saúde, é certamente 
apropriado dobrar as mãos durante a Oração do Senhor e curvar-se aos seus vizinhos durante 
o Signo da Paz.  Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças nos garantem que receber o 
Sangue Precioso é seguro se as pessoas estiverem seguindo os procedimentos prescritos.  Se 
você decidir não receber, apenas incline-se como você passa pelo Cálice.  Para ser honesto, se 
você pegar uma doença na igreja, é mais facil que seja das maçanetas e bancos da porta e 
apertando as mãos do padre no final da missa.  Mais uma vez, certifique-se de lavar as mãos 
antes de tocar seu rosto. 
  
Este também é um bom momento para lembrá-lo que se você está gravemente doente ou 
avançado na idade, estamos oferecendo o Sacramento da Unção dos Doentes durante a missa 
das 8h30 deste sábado.  Se você está programado para um procedimento que requer anestesia 
geral, este Sacramento é para você!  NOTA: Este Sacramento é destinado àqueles que estão 
gravemente doentes e não devem ser adiados até o último momento, pois é uma oportunidade 
maravilhosa para experimentar o toque curativo de Cristo, o Curandeiro Divino! 
 

Em observância da Semana das Escolas Católicas, agradecemos aos representantes de nossas 
escolas locais que estão aqui hoje no pátio.  Não deixe de visitar as mesas e dizer olá mesmo 
que você não tenha jovens vivendo em casa.  Quem sabe?  Você pode conhecer alguém no 
final desta semana que vai querer ouvir sobre as maravilhosas escolas católicas em nossa área. 
  
Por último, mas não menos importante, quero agradecer àqueles que doaram para o Recurso 
Pastoral Anual (APA) no passado.  Espero que todos em breve receberão uma carta do nosso 
Bispo convidando-os a participar do Apelo deste ano.  Obrigado por responder 
generosamente ao chamado do Senhor para ajudar os necessitados. 
  
Sei que 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 



Chamando todos os escoteiros de St. Paul! 
Junte-se a nós para 

SCOUT SUNDAY 2020 
Domingo, 9 de fevereiro em todas  

as missas da manhã 
(7:30am, 9:00 am e 10:45am) 

 

Por favor, use o seu 
Uniforme de Campo – Classe A 

  

Scout Sunday é organizado pela 
Tropa 147 de Garotas do Patrimônio Americano 

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 

Primeira missa de sexta-feira 
em Honra do menino Jesus 

SANTO NIÑO 
Sexta-feira, 7 de fevereiro 

19h Novena 
19h30 Missa 

2020-2021  
ST. PAUL CATÓLICA  

PRÉ-ESCOLAR REGISTRO 
  

Pedidos paroquiais:  4 de fevereiro 
Inscrições abertas:  6 de fevereiro 

 

Para mais informações, envie um email: 
preschool@stpaulchurch.com 

VOCÊ SABIA? 
Esta semana, o oferecido arrecadado nas cestas foi 
de $25.498. Essa coleta foi ligeiramente acima do 
total do ano passado na mesma semana. Tivemos 
quase 500 pessoas manifestando interesse em 
participar do nosso novo programa Alpha que 
começou na semana passada. O programa é 
oferecido em inglês, espanhol, português e um 
programa separado para Jovens Adultos.  O custo 
aproximado da Alpha será de US$ 30.000 no ano 
(um investimento que acreditamos que vale a pena 
fazer em nossa Paróquia). Agradecemos seu apoio 
contínuo ao Tempo, Talento e Tesouro! www.stpaulchurch.com 

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 



 
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. 

ST. PAUL FEST 
 

Comida & Música de todo o mundo 
Terça-feira, 25 de fevereiro 

(Sim... o dia antes da  
Quaresma começar) 

Junte-se a nós um dia antes da 
Quaresma começar para celebrar 
nossa diversidade cultural em St. 
Paul com a comida, o figurino, a 
música e a dança do seu país. 

  
Você gosta de cozinhar?  Você 

compartilharia seu prato favorito do 
país de onde veio? 

 Você estaria disposto a 
compartilhar com seus 

companheiros paroquianos? 
  

Gostaria de cantar uma música ou 
dança do seu país?     

  
Entre em contato com Laurie pelo 

telefone 813-961-3023 ou 
lerickson@stpaulchurch.com 

COMBATE AO TRÁFICO 
HUMANO! 

 
Irmã Corazon Salazar, de Mary Queen of 
Heaven Missionários (uma comunidade 
religiosa da Arquidiocese de Cebu, 
Filipinas e da Arquidiocese de Los 
Angeles, Califórnia), visitará nossa 
paróquia mais uma vez nos dias 8 e 9 de 
fevereiro. Ela está pedindo nossa ajuda 
para continuar apoiando sua missão de 
salvar mulheres e crianças vítimas de 
tráfico humano e prostituição nas Filipinas 
que eles resgatam e abrigam em seu centro 
de reabilitação, O Lar do Amor. 
 
O Lar do Amor oferece todos os 
programas e serviços com atendimento de 
graça, sem limitação de idade para uma 
estadia máxima de cinco anos. As seguintes 
intervenções, mencionadas abaixo, são 
proporcionadas com amor e disciplina. O 
programa holístico consiste em: abrigo 
temporário; necessidades básicas; serviços 
médicos e odontológicos; terapia 
psicológica e aconselhamento; assistência 
educacional para as vítimas e seus filhos; 
treinamento de subsistência; formação 
espiritual; cuidados com crianças; e boas 
práticas de paternidade. 
 
Os missionários também estão procurando 
patrocinadores para ajudar a fornecer 
educação no ensino médio para as crianças 
muito pobres que estão em risco de tráfico. 
Eles têm 5.000 alunos do ensino médio no 
momento e esperam ajudar mais 10.000 
este ano. Eles precisam de sua ajuda para 
alcançar seu objetivo patrocinando uma ou 
mais dessas crianças pobres para estudar 
no ensino médio.... sua generosa doação 
permitirá que eles ampliem sua ajuda a 
muitos mais. 
 
Por favor, pare na mesa deles depois da 
missa no próximo fim de semana. Rosários 
e outros artigos religiosos estarão 
disponíveis para venda após a missa, bem 
como informações de patrocínio. Você 
pode ser um missionário para o Senhor 
através dos Missionários da Rainha do 
Céu. Você pode entrar em contato com o 
Sr. Corazon J. Salazar, MQHM, 
diretamente pelo telefone (818) 235-8967 
ou e-mail: srcjsalazar0213@gmail.com. 
Informações também estão disponíveis em 
seu site em: http://www.mqhm.org  

Homens...  
Sua vida de fé precisa de um impulso? 

 
Junte-se a mais de mil outros homens 
católicos, em todos os níveis de fé, de 
paróquias em toda a diocese. Esses 
homens reúnem para revitalizar seus 
espíritos durante um dia de oração, 

reconciliação, aprendizado e comunhão! 
 

10ª Edição Anual 
Conferência Masculina de 

Tampa Bay 
 

Com o Dr. Tim Gray e Peter Herbeck 
 

sábado, 22 de fevereiro de 2020 
8:00 - 15:00 
Higgins Hall 

Igreja Católica de St Lawrence 
 

Os ingressos custam $40 por pessoa -  
pai/filho a dois por $40. 

 
Os ingressos incluem almoço e 

estacionamento gratuito. 
 

Para ingressos ou mais informações 
visite: 

SuncoastCatholicMinistries.com 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=pt-br&a=http://www.mqhm.org
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=pt-br&a=SuncoastCatholicMinistries.com


"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". 

SACRAMENTOS 
 

▪ Os preparativos para a recepção dos 

Sacramentos do Baptismo, Reconciliação, Primeira 

Comunhão e Confirmação são coordenados pelo 

Gabinete de Formação da Fé. Por favor, ligue para 

(813) 961-3023. 

▪ Para se preparar para receber o sacramento do 

Santo Matrimônio, ligue para Maria Costa (813) 961-

3023. 

▪ Para a Unção dos Doentes, por favor, contate 

Barbara Gray (813) 961-3023. 

O Congresso Eucarístico  
 

Será realizado de 15 a 16 de maio de 2020, em Jacksonville, 
Flórida.  Vamos alugar um ônibus e visitar St. Augustine 
antes que o Congresso comece sexta à noite.  O Congresso 
tem programas para crianças, adolescentes, adultos (em inglês 
e espanhol).  Haverá palestrantes, músicos reconhecidos 
nacionalmente e uma exposição de bens católicos e livros.  É 
um evento anual imperdivel!  Veja o boletim para obter 
detalhes. 

Apelo PASTORAL ANUAL (APA) 2020 
  

Obrigado * Obrigado * A todos que generosamente 
fizeram um presente de sacrifício para o Apelo Pastoral 
Anual 2019. Seu fiel apoio ajudou tremendamente nossa 
paróquia e aproximou milhares de pessoas de nossa 
diocese de Deus através dos ministérios, programas e 
serviços financiados através da APA. E, claro, através 
de sua participação, nossa paróquia alcançou o objetivo! 
  
Este ano o Apelo Pastoral Anual é temático: SOMOS 
SALT & LIGHT, Vivendo o Evangelho através do 
Apelo Pastoral Anual, uma mensagem que afirma quem 
Deus pretende que sejamos, uma fonte de esperança e 
vida um para o outro e pessoas necessitadas aqui e 
agora , e no futuro. Juntos, vamos rezar para que o 
Espírito Santo guie nossa jornada e nos conceda sua 
graça enquanto servimos aos outros. Que Ele 
concederá sucesso do nosso apelo, que vai além de nós 
mesmos e da nossa paróquia, e dá esperança a milhares 
através dos ministérios, programas e serviços que 
enriquecem um modo de vida centrado em Cristo. 
Vamos também orar por nossa paróquia e nossa 
diocese, que aqueles que precisam de caridade, serviço, 
formação e educação serão assistidos com a promessa 
de amor e misericórdia de Deus e que por nossa 
testemunha e resposta corajosa, aqueles necessitados 
saberão o mesmo conforto e esperança de que nós  ter 
em nossos corações e vidas. 
  
Em breve você receberá um convite pessoal do Bispo 
Parkes para participar do Apelo Pastoral Anual de 2020. 
Por favor, revise o folheto que vem com ele e saiba 
mais sobre as boas obras da nossa Igreja local 
possibilitadas pela APA.  Lembre-se que a APA não só 
auxilia nossa paróquia no cumprimento do nosso 
compromisso financeiro com os ministérios, programas 
e serviços da nossa Igreja maior, mas também ajuda a 
fornecer as necessidades físicas, educacionais e 
espirituais de milhares que não poderíamos servir de 
nossa paróquia sozinho. Sua promessa ou presente à 
APA em nome de nossos fundos paroquiais financia 
esses serviços que são essenciais para avançar a missão 
de Cristo e ajudar os necessitados. Nosso fim de 
semana de compromisso da paróquia na próxima 
semana.  Enquanto reflete sobre suas próprias bênçãos, 
considere como você pode trazer a alegria de Jesus 
Cristo para alguém necessitado. 

2020 Diaconate Discernment Sessions: Beginning this 
September, our diocesan Diaconate Office will offer a series 
of discernment sessions for those men who are considering a 
calling to ministry as a permanent deacon.  These sessions 
are required preparation for, and an integral part of, the 
application and evaluation process which will occur during 
the first half of the following year.  Before participating in 
the discernment sessions, inquirers will meet with the 
director of the program to learn about the discernment 
process, the requirements of the formation program, and the 
ministry of the deacon.  If you are interested, please contact 
Sue Huertas in the Diaconate Office: (727) 341-6826 or by 
email: smh@dosp.org. 

Sendo discípulo hoje!  
 

Junte-se a nós para nossa Missão Lenten anual com o Padre 
Frank DeSiano, CSP, 1 a 3 de março às 19:00.  Esta será uma 
missão que você definitivamente não vai querer perder!  
Marque seus calendários e convide seus amigos! 

MATTHEW KELLY 

15 de dezembro 
19:00 - 20h30 

. 
Paroquianos de St. Paul... encomende seus ingressos 

online para este próximo evento hoje em:  
DynamicCatholic.com/Tampa  

mailto:smh@dosp.org
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=pt-br&a=DynamicCatholic.com/Tampa

