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Quinto Domingo do Tempo Comum                    9 de fevereiro de 2020 

Meus queridos amigos, 
 

Neste fim de semana, vamos receber o "lar" Sr. Corazon Salazar dos Missionários da Rainha do 
Céu de Maria para nossa paróquia. Irmãs se juntam a nós todos os anos para nos convidar para 
apoiar suas "irmãs cor-de-rosa" trabalhando para resgatar jovens que vivem na rua ou presas no 
tráfico humano. Por favor, visite o Narthex e agradeça pelo trabalho delas. Se puder ajudar com um 
apoio financeiro também, sei que elas ficariam agradecidas. 
. 
Falando em ajudar os necessitados, gostaria de agradecer pelo apoio generoso contínuo ao nosso 
apelo Pastoral Anual diocesano. Este recurso financia centenas de ministérios em nossa diocese 
que ajudam centenas de milhares de pessoas em toda a nossa diocese do condado. Os fundos são 
usados para pagar a educação e formação de nossos seminaristas, moradia para pobres, idosos e 
deficientes, serviços para aqueles com gravidez inesperada ou indesejada, ajuda às famílias 
migrantes e cuidados com os sem-teto. St Paul se beneficia de muitas maneiras do Recurso, pois 
dependemos da experiência contínua da diocese para nos ajudar a fornecer a mais alta qualidade 
de cuidados pastorais. Recentemente fiz meu compromisso online (www.dosp.org/give). Demorou 
menos de cinco minutos. Certifique-se de notar que você é um paroquiano de St. Paul TAMPA para 
que sua doação seja creditada à nossa avaliação. Obrigado. 
. 
Esta sexta-feira é dia de São Valentim. Este é outro feriado cristão cujo significado foi banalizado 
pela Madison Avenue e aqueles que têm medo de qualquer coisa religiosa. Enquanto há vários 
namorados reconhecidos como santos por nossa Igreja, o povo de Terni, uma pequena cidade a 
cerca de seis milhas de Roma, reivindicam-no como seu próprio. Valentim foi o Bispo de Terni que 
foi açoitado, preso, chapado, e depois decapitado neste dia em 350 por causa de seu desejo de 
casar jovens casais contra a vontade do Imperador Aurélio. O Imperador sentiu que homens 
casados faziam pobres soldados... então ele baniu os jovens do casamento. O Bispo Valentim 
acreditava que o casamento era parte do plano e propósito de Deus para o mundo e se recusou a se 
curvar às exigências do Estado. Hoje, mais do que nunca, precisamos apoiar aqueles que 
abraçaram o Sacramento do Casamento. 
. 
Neste sábado, 15 de fevereiro, estamos em campo para receber o renomado estudioso bíblico e 
orador internacionalmente renomado, Dr. Scott Hahn. Venha para a missa às 8:30 da manhã. 
Depois, ele falará em "A Estrada para Emaús e Conversão Contínua" e "Cavaleiro Silencioso, 
Cavaleiro Sagrado: São José e a Sagrada Família". Os ingressos só estão disponíveis online 
na https://stpaulcenter.com/product/tampa/. 
. 
Olhando para o futuro, a Quarta-feira de Cinzas está chegando. Por favor, marque seus calendários 
e não deixe de se juntar a nós para o nosso Festival Anual de St. Paul na terça-feira antes de quarta
-feira de cinzas ou 25 de fevereiro das 18:00 às 21:00! Estamos felizes com uma paróquia 
multicultural. Nesta noite, os paroquianos são convidados a compartilhar seus pratos favoritos de 
seu país de origem. A noite também apresenta música e dança das diversas culturas representadas 
em nossa paróquia. Participe da diversão e se você pode fornecer comida ou música, entre em 
contato com Laurie no escritório da paróquia. 
. 
Por último, mas não menos importante agora é a hora de devolver suas palmas velhas ao Escritório 
paroquial para serem queimadas. Estas cinzas são usadas para marcar o início de nossa jornada de 
Lenten na Quarta-feira de Cinzas, 26 de fevereiro. Obrigado! 
. 
Sei que está em minhas orações enquanto continuamos a crescer corajosamente juntos na fé,   

  
 

 
 

Padre Bill Swengros, Pároco 

 

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 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=pt-br&a=https://stpaulcenter.com/product/tampa/.


Celebre a Semana 

Nacional do 

Casamento! 
 

O Ministério da Vida 

homenagear todos os 

casais no fim de 

semana de 15 a 16 de 

fevereiro. Depois de 

todas as missas, por 

favor, pare pelo nosso 

lindo arco decorado no 

Pátio para tirar sua foto, 

receber um presente e 

aprender sobre 

recursos para fortalecer 

seu casamento.  

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 

NOSSA SENHORA DA 
BOA SAÚDE & NOSSA 

SENHORA DE LOURDES 
 

MISSA DE CURA 
 

SEXTA-FEIRA, 21 DE 
FEVEREIRO 

19:00 NOVENA & 
ROSÁRIO 

19:30 MASSA 

11 DE FEVEREIRO: DIA 
MUNDIAL DOS DOENTES 

  

11 de fevereiro é o Dia Mundial dos Doentes, uma 
observação introduzida pelo Papa João Paulo II como 
uma forma de os crentes oferecerem orações para aqueles 
que sofrem de doenças. O dia coincide com a 
comemoração de Nossa Senhora de Lourdes e é uma 
oportunidade importante para quem atua no Ministério 
da Saúde Católico refletir sobre o cuidado com aqueles 
que estão doentes, bem como aqueles que prestam 
cuidados a eles. 
  

Uma oração para todos aqueles que trabalham em 
cuidados de saúde católicos no Dia Mundial dos Doentes 
  

Amando Deus, você nos criou com a capacidade de curar, 
restaurar e oferecer paz através do nosso papel no Ministério 
da Saúde Católico. Ajude-nos a ser sinais de amor e 
compaixão no mundo hoje — honrando cada pessoa que 
conhecemos que precisa de cura. Quando nossos fardos são 
pesados, nos renove, lembre-nos da bênção de nosso chamado e 
desperta nosso compromisso com o ministério da cura. Amém. 

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 
10:45  “Cavaleiro Silencioso, Cavaleiro Sagrado: São José e a Sagrada   
     Família", de Scott Hahn 
11:45  Fechamento, livros disponíveis para venda 

Santos de Deus: Na segunda-feira nos lembramos de 
São José Sánchez del Río.  De 1926 a 
1929, os católicos mexicanos há muito 
oprimidos tomaram em armas contra 
seu governo.  Os Cristeros foram 
nomeados por seu grito distinto, "Viva 
Cristo Rey!" Viva Cristo Rei.  José 
Sánchez tinha apenas 14 anos quando 
implorou à mãe para se juntar a eles: 
"Mamãe, não me deixe perder a 

oportunidade de ganhar o céu tão facilmente e tão cedo".  
Ela finalmente cedeu.  José tornou-se o porta-bandeira.  
Em junho de 1928, ele foi capturado e preso em uma 
sacristia da igreja próxima.  Ele passou seus dias em 
oração e escrevendo para suas famílias.  Em 10 de 
fevereiro, ele foi brutalmente torturado e antes de ser 
executado teve mais uma chance de se reencontrar.  Ele 
bravamente proclamou: "Viva Cristo Rey!"  Ele então 
traçou uma cruz no chão, ajoelhou-se e beijou-a antes de 
ser morto a tiros.  
  

Deus gracioso, através da intercessão de São José Sánchez 
del Río, protege todos aqueles que são perseguidos por 
professar o nome de Cristo Rei.  Amém. 



 
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. 

PARCEIROS NO MINISTÉRIO 

DE ORAÇÃO 

Para participar ou enviar uma 

solicitação de oração, envie um email: 
‘ 

partnersinprayer@stpaulchurch.com 

Apelo PASTORAL ANUAL 
(APA) 2020 

Hoje é nosso Fim de Semana de 
Compromisso para o Apelo Pastoral 
Anual 2020: SOMOS SALT & LIGHT, 
Vivendo o Evangelho através do Apelo 
Pastoral Anual.  Todos estão convidados 
a se juntar ao Bispo Parkes e a todas as 
paróquias e missões em toda a nossa 
diocese para assumir um compromisso 
em benefício de cada paróquia, e mais 
importante, para os muitos necessitados 
em todos os cinco condados de nossa 
diocese. Cada oferta é valiosa. Às vezes é 
difícil imaginar como um dom poderia 
fazer a diferença em uma organização do 
tamanho da nossa diocese, mas faz. 
Todos os católicos em cada paróquia, 
quando unidos, podem avançar na 
missão de Cristo, amar e servir uns aos 
outros e devemos lembrar que Deus 
abençoa cada um de nós todos os dias e 
não há limite para Sua misericórdia. 
Ninguém pode fazer tudo, mas todos 
podem fazer alguma coisa. Nosso foco 
não é o mesmo dom, mas o sacrifício 
igual. Ser Seu “Sal e Luz” nos chama a 
transformar a vida dos outros para o 
bem. Obrigado antecipadamente por 
continuar apoiando, de todas asmaneiras, 
nossa paróquia e nossa família diocesana 
de fé. 

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 

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 

Oração matinal: Senhor, eu vos 
pertenço, e devo pertencer apenas a vós.  
Minha alma é vossa e deve viver apenas 
através de vós.  Minha vontade é a vossa 
vontade.  Devo amá-lo como minha 
primeira causa, já que sou vosso, como 
meu objetivo e descanso.  Devo amá-lo 
mais do que meu próprio ser, já que meu 
ser vem de vós.  Devo amá-lo mais do 
que eu, já que sou todo vosso e tudo 
mais em vós. 
 

Amén.                                                     
 

                               – St. Francis de Sales 

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. 

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! 

ASSOCIADOS DO SANTÍSSIMO 

SACRAMENTO 
St Paul Igreja Católica 

  

COMEÇA, QUINTA-FEIRA, 20 DE 

FEVEREIRO 
 

Hora da Adoração na Capela 

13:00 - 14:00 
  

Bolsa e Formação no Centro Paroquial – 

Sala H das 14h às 15h 

 
Faça 2020 o ano para aprofundar seu amor e 
relacionamento com Deus. Discerna o chamado da 
santidade tornando-se um associado do 
Santíssimo Sacramento. 
  
Reserve a terceira quinta-feira do mês para uma 
Vocação Leiga Canônica dedicada a Jesus 
Eucarístico após o Carisma de São Pedro Julian 
Eymard, o apóstolo da Eucaristia. Discerna a 
Regra da Vida dos Associados em doze sessões. O 
Programa de Formação Inicial consiste em um 
currículo de doze temas separados projetados 
para introduzir uma Comunidade Eucarística 
Fraternal de Adoração e Missão com uma breve 
introdução à sua história e santo padroeiro. Entre 
no programa no dia 20 de fevereiro. 
  
Desejamos colocar a eucaristia no centro de nossa 
vida familiar comprometida com os deveres dos 
adoradores. A diocese nos desafia a ser discípulos 
missionários, a viver como membros do Corpo de 
Cristo. Em orações e serviços, nossa vida se 
inspira na Eucaristia em adoração e obras 
apostólicas. A Associação Leiga busca um apelo à 
santidade vivendo uma vida centrada na 
Eucaristia como Evangelizadores Eucarísticos 
engajados com Jesus Eucarístico e dedicados a 
esses encontros em nossa vida diária. 
  

Expresso Interesse & Contato: 
Gloria Jung, Líder Da Servidora   

gfjung@tampabay.rr.com ou (727) 372-1792 
 

Diretor da Paróquia diocese: 
Reverendo Bill Fickel, S.S.S. 

(727) 938-1974 

AA Meetings: Você sente que sua vida está fora de 
controle?   O álcool está arruinando sua vida?  A ajuda 
está aqui!  Nossa paróquia sedia reuniões semanais de 
Alcoólicos Anônimos todas as quartas-feiras às 20h15 na 
Capela de São Miguel.  Para mais informações, ligue para 
813-933-9123.  Que Deus te abençoe! 

mailto:smh@dosp.org

