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Sexto Domingo do Tempo Comum                            16 de fevereiro de 2020 

Meus queridos amigos, 
 
Em homenagem a São Valentim, convidamos todos os casais casados na Igreja Católica a renovar 
seus votos, lembrando que todos devemos tomar uma decisão diária para seguir a vontade de 
Deus, amando-o e uns aos outros enquanto cumprimos nossa vocação, seja como pessoas 
casadas. , pessoas solteiras, ou padres ou religiosos.  Agradeço aos nossos Cavaleiros de 
Colombo e ao Ministério da Vida e respeito por apoiar fielmente nossa renovação anual dos votos. 
 
Como seu sacerdote, estou muito preocupado com o número de casais vivendo juntos em uniões 
civis ou sem sequer se casar.  Toda semana, uma grande e crescente porcentagem de nossas 
crianças tem pais que não são casados na Igreja Católica.  Em primeiro lugar, deixe-me afirmar 
que todos os estudos confiáveis confirmaram que as pessoas casadas e seus filhos são mais 
saudáveis e felizes a cada medida.  A taxa de divórcio entre casais católicos que vivem ativamente 
sua fé... orando juntos todos os dias, participando da missa todos os fins de semana, e que 
modelam a fé para seus filhos é incrivelmente baixa.  Como católicos, acreditamos que o 
casamento foi ordenado por Deus no início da criação e elevado à dignidade de um Sacramento 
pelo próprio Cristo (Jn 2).  Se você ou alguém que você conhece gostaria de se casar ou ter seu 
casamento "abençoado" ou convalidado na Igreja, entre em contato com Maria no escritório da 
paróquia ou com padre ou diácono de sua escolha.  Que Deus abençoe nossos casamentos! 
 
Se você está separado ou divorciado, não se desespere.  Nós também te amamos!  Nossa 
paróquia tem um belo ministério para os separados e divorciados.  Além disso, pedi à Maria para 
ajudar aqueles que buscam uma "anulação" ou Declaração de Nulidade.  Vamos ajudá-lo!  O 
processo é gratuito (graças ao Apelo Pastoral Anual) e deve ser um momento de cura.  Ligue para 
Maria no escritório da paróquia para mais informações. 
 
Falando do Apelo Pastoral Anual ou da APA, agradeço a todos que já completaram e devolveram 
seus formulários de penhor.  Que Deus te abençoe!  Nossa meta de $446.998 é elevada, mas 
certamente alcançável.  Se cada família oferecesse um dízimo bíblico 10% ao Senhor (5% para a 
paróquia, 3% para a APA, e 2% para outras instituições de caridade), não só cumpriríamos nosso 
objetivo, mas poderíamos fazer muito mais para ajudar nossas famílias jovens, idosos, pobres e os 
deficientes que vivem em nossa área.  Poderíamos fazer muito mais para compartilhar as Boas 
Notícias de Cristo aos necessitados.  Por favor, considere oramente aumentar suas doações de 
anos anteriores até que pelo menos tenha cumprido a meta de 10%. Lembre-se, Deus não é 
superado em generosidade! 
 
Olhando para frente, a Quarta-feira de Cinzas é na próxima quarta-feira.  A programação da missa 
está neste boletim.  Ajuste sua agenda.  Tragam suas velhas palmas .  Pense no que fará nesta 
Quaresma para ficar mais perto do Senhor e, por favor, junte-se a nós para o nosso Festival Anual 
de St. Paul na próxima terça-feira, 25 de fevereiro das 18:00 às 21:00!  Estamos mais agitados 
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.  
 
Que possamos 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 



Junte-se a nós na oração 
do Rosário em latim 

 

Domingo de manhã 
10:15 

Prayer Room 

Oração da Noite: Ó Deus, faça-nos mais como Jesus.  
Ajude-nos a suportar dificuldade, dor, decepção e tristeza, 
sabendo que em seu trabalho perfeito você pode usar 
experiências tão amargas para moldar nossos personagens e 
nos tornar mais parecidos com nosso Senhor.  Olhamos com 
esperança para esse dia, quando seremos totalmente como 
Cristo, porque o veremos como ele é.  Amém.    
                                                                                                    
            – Santo Inácio de Antioquia 

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 

BREAKING OPEN THE WORD 
Atenção Famílias de Formação da Fé! 

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

  

Domingo, 16 de fevereiro: 10:15 - 11:30 
Terça-feira, 18 de fevereiro: 18:00 - 19:15 

CELEBRE O CASAMENTO!   
O Ministério da Vida irá homenagear todos os casais após 
todas as missas neste fim de semana. Por favor, pare pelo 
nosso  seu lindo arco decorado no Pátio para tirar sua 
foto, receber um presente e aprender sobre recursos para 
fortalecer seu casamento.  

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 

NOSSA SENHORA DA 
BOA SAÚDE & NOSSA 

SENHORA DE LOURDES 
 

MISSA DE CURA 
 

SEXTA-FEIRA, 21 DE 
FEVEREIRO 

19:00 NOVENA & 
ROSÁRIO 

19:30 MASSA 



 
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. 

Quinto ano - Ajuda 
alimentar  

29 de Fevereiro - 1 de Março & 
7 de março - 8 de março  

 
É hora do 5º Passeio Anual de Comida da 
Quaresma de St. Paul!  Ajude-nos a 
alimentar as muitas famílias carentes 
que vêm à nossa Food Pantry toda 
semana.  Os membros de São Vicente de 
Paulo distribuirão bolsas vazias após as 
missas nos dias 29 e 1º de março.  
Preencha com itens da lista de desejos 
anexados e devolva sua bolsa no fim de 
semana seguinte, 7 e 8 de março.  Por 
favor note que não poderemos usar 
itens abertos ou vencidos.  Obrigado! 
 

Voluntários são necessários para ajudar 
a classificar a comida depois de todas as 
missas nos dias 7 e 8 de março no Centro 
familiar, Seção 3.  Todos são bem-
vindos! 

Apelo PASTORAL ANUAL 
(APA) 2020 

Obrigado a todos que responderam ao 
pedido de participação no Apelo Pastoral 
Anual de 2020. Seu presente é recebido 
com muita humildade, agradecimento e 
gratidão pelas milhares de pessoas 
apoiadas através de sua doação. 
Enquanto viajamos juntos, vamos 
agradecer pelas Boas Obras sendo feitas 
em nome de Jesus em toda a nossa 
diocese. A APA é uma oportunidade de 
conhecer mais sobre os mais de 50 
ministérios, programas e serviços 
disponíveis em toda a nossa diocese. Se 
você tiver alguma dúvida sobre a APA, 
os serviços que financia, ou como 
beneficia nossa paróquia, ligue para 
nosso escritório paroquial ou visite nosso 
site diocesano no https://
www.dosp.org/ e descubra algo novo 
sobre nossa divulgação local da Igreja. Se 
você ainda não respondeu, por favor, 
saiba que queremos e precisamos de sua 
participação! Cada dom, cada oração e 
cada sacrifício traz esperança para 
alguém que busca o amor e a 
misericórdia de Cristo. 

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 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=pt&a=https%3A%2F%2Fwww.dosp.org%2F
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". 

VOCÊ SABIA? 
  

O offertory da semana passada foi de $23.473,00 
Enquanto isso soa como uma coleção generosa, a oferta 
do ano passado no mesmo domingo foi de US $ 
27.523,00  Portanto, coletamos US$ 4.000,00 a menos 
este ano do que no ano passado na mesma data. (A 
paróquia terá dificuldade para aumentar se esses números 
se tornarem tendência).   Além disso, tivemos mais 260 
paroquianos participando das missas deste fim de semana 
ao comparar o ano de 2020 a 2019. 
  

Os números fariam sentido se não fôssemos uma 
paróquia próspera; no entanto, somos uma paróquia 
próspera! Temos mais de 100 ministérios ativos todos 
tentando fazer o trabalho de Deus.  Agradecemos cada 
dom do tempo, talento e tesouro.  Suas contribuições 
mantêm a paróquia.  Obrigado por sua generosidade! 

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. 

Junte-se a outros paroquianos de St. Paul na 

Celebração do 150º Aniversário do 
Congresso Eucarístico 
em Jacksonville, Flórida,  

nos dias 15 e 16 de maio de 2020.  
O custo é de $115 para Ocupação com duas pessoas 

e $175 para Ocupação com uma pessoa.  As taxas 
incluem transporte, hotel e ceia na sexta-feira e 

sábado à noite.  
  

Se estiver interessado em participar da Delegação de 
St. Paul, envie um e-mail para: 

igniteyourfaith@stpaulchurch.com 
.  

O prazo para inscrição é 31 de março de 2020. 

www.stpaulchurch.com 

Cuidado com suas maneiras!  Ultimamente, recebemos 

reclamações de paroquianos sobre a impaciência, a 
inconsideração e geralmente o comportamento não cristão dos 
paroquianos.  Aqui estão algumas dicas.  Primeiro, chegue 
cedo para que você não esteja em pânico para encontrar uma 
vaga de estacionamento ou um assento.  Por favor, não 
estacione em um espaço reservado a menos que você tenha a 
etiqueta apropriada e nunca estacione em pistas de incêndio ou 
na zona marcada com listras azuis.  Se a missa anterior ainda 
estiver acontecendo, espere pacientemente que as pessoas 
saiam da igreja antes de entrar.  Se você mantiver o caminho 
livre, eles serão capazes de sair mais rápido.  Da mesma 
forma, na sua pressa de sair, tenha cuidado com nossos idosos 
e aqueles com crianças pequenas.  Isso é especialmente 
importante no estacionamento!  Às vezes é útil passar alguns 
minutos extras em oração ou ir para o café e donuts para que 
haja tempo para o trânsito fluir melhor.  Obrigado por modelar 
nossa fé dentro e fora da igreja! 

MISSÃO PAROQUIAL DA QUARESMA 
Domingo, 1 º de março -  

terça-feira, 3 de março 

Apresentador: Padre Frank DeSiano, CSP 
.  

O padre Frank DeSiano, CSP, é um notável 

líder da evangelização nos Estados Unidos. 

Escreveu inúmeros livros e artigos sobre 

espiritualidade, liderança paroquial e 

evangelização.    Somos abençoados por tê-

lo liderando nossa Missão De Quaresma da 

Paróquia de 2020 no final deste mês.   Confira 

o boletim da próxima semana para os 

horários e tópicos de suas apresentações.   

GRUPO JUVENIL 
Noites de Domingo ▪ 18h30 às 20h30 

Centro Familiar 
 

Junte-se a nós para Teen Alpha agora até 5 de abril! 
 . 

O próximo encontro será domingo, 16 de fevereiro! 
 . 

Teen Alpha será realizada nas seguintes datas: 
16 de fevereiro; 23 de fevereiro; 1 º de março; 15 de 

março; 22 de março; 29 de março; e 5 de abril.  
Nota: Sem reunião em 8 de março. 

mailto:smh@dosp.org

