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Sétimo Domingo do Tempo Comum                           23 de fevereiro de 2020 

Meus queridos amigos, 
 

Esta quarta-feira é quarta-feira de cinzas, o início de nossa peregrinação anual da quaresma em 
preparação para a celebração dos Mistérios paschal e o retorno de Cristo em glória no final dos 
tempos.  Para nos ajudar a nos preparar, nosso Bispo proclamou este domingo ser o domingo de 
Porto Seguro.  Esta é uma oportunidade para nos tornarmos mais conscientes da epidemia de 
pornografia em todo o mundo e nos esforçarmos para proteger a nós mesmos e às nossas famílias 
e amigos de seus efeitos devastadores.  Não se engane sobre isso...  A pornografia é uma das 
maiores indústrias e é uma forma de tráfico humano.  Afeta homens e mulheres.  É altamente 
viciante e tem efeitos adversos no desenvolvimento de mentes e corpos jovens e na formação de 
relações saudáveis.  A pornografia é uma forma de adultério e é um pecado mortal.  Nosso 
ministério sos está nas portas com informações importantes para ajudá-lo a garantir que sua casa 
seja um "Porto Seguro". 
 

Nosso Festival Anual de St. Paul acontece nesta terça-feira das 18h às 21h.  É um evento noturno 
que mostra a diversidade de nossa comunidade multicultural com comida caseira de todo o mundo e 
música e dança maravilhosas de nossas diversas culturas.  Venha mais cedo, pois a comida de 
alguns países tende a acabar rapidamente!  Além disso, não deixe de trazer seus sapatos de dança! 
 

Esta quarta-feira é quarta-feira de cinzas!  Nós literalmente marcamos o início de nossa 
peregrinação anual da quaresma usando cinzas do Domingo da Palma do ano passado como um 
sinal de nossa humildade e dependência total de Deus. Através da oração, jejum e obras de 
caridade, esperamos nos aproximar mais do Senhor e estar melhor preparados para celebrar os 
Mistérios de Paschal e seu retorno à glória no final dos tempos.  O Santo Sacrifício da Missa é 
celebrado na Quarta-feira de Cinzas às 7h30, 9h, 12h15, 14h (novo horário para ajudar a reduzir a 
corrida do meio-dia!), 16h, 17h30, 18h em português no Centro de Família, 19h00 em inglês 
(LifeTeen) e 20h en español en el Centro de la A família.  Todos (incluindo não católicos) podem 
receber cinzas.... então não deixe de convidar seus amigos não católicos para se juntar a você!  
(Última chance de trazer suas velhas palmas para serem queimadas!) 
 

No próximo fim de semana, vamos receber o Padre Frank DeSiano, que nos levará em nossa 
Missão anual da quaresma.  O Padre Frank é um renomado especialista na nova evangelização 
proposta por São João Paulo II, Papa Bento e agora Papa Francisco.  Ele falará em todas as missas 
e nas noites de domingo, segunda e terça-feira a partir das 19h (1 a 3 de março), sobre Oração e 
Adoração, Palavra de Deus na minha Vida e Uma Comunidade de Serviço.  Por favor, marque seus 
calendários e convide amigos! 
 

Por fim, gostaria de agradecer a todos aqueles que já completaram e devolveram seus formulários 
de promessa para o nosso Apelo Pastoral Anual ou APA.  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.  Se você não conseguir dízimo 10%, 
aumente gradualmente o seu dízimo a cada ano até atingir a meta de 10%. Lembre-se, Deus não é 
superado em generosidade! 
 

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 



AVISO: Devido ao número de missas na Quarta-
feira de Cinzas, não teremos adoração eucarística 
nem O Sacramento da Reconciliação (Confissão) 
oferecido na quarta-feira, 26 de fevereiro. 

Ambiente Seguro: É responsabilidade de todos que 

nossa paróquia continue sendo um ambiente seguro.  Por 

favor, certifique-se de que seus filhos são sempre 

supervisionados, incluindo o banheiro.  Todos os adultos 

que trabalham com crianças ou adultos vulneráveis como 

parte de seu ministério devem completar o Treinamento de 

segurança e as verificações de antecedentes necessárias (para 

mais informações, entre em contato com Barbara Gray no 

bgray@stpaulchurch.com, 961-3023).  Denuncie todas as 

atividades suspeitas diretamente à polícia (247-8000) e ao 

escritório da paróquia.  Em casos suspeitos de abuso, ligue 

para a polícia e o ministro diocesano de assistência à vítima 

(ligação gratuita 1-866-407-4505).  Se você tiver alguma 

dúvida ou preocupação, por favor, consulte qualquer 

membro da nossa equipe. 

INSCRIÇÃO NA FORMAÇÃO DE FÉ 
 

Se seu filho não frequenta uma escola católica, ele ou ela 
deve estar registrado no programa de educação religiosa 
de nossa paróquia. Se seu filho tiver mais de 7 anos e não 
começar a se preparar para a Primeira Comunhão ou se 
tiver mais de 13 anos e não começar a se preparar para a 
Confirmação, entre em contato! Podemos ajudá-lo a 
iniciar o processo de preparação. Ligue para (813) 961-
3023. 

Quarta sexta-feira 

MISSA ESPANHOLA 
 

Sexta-feira, 28 de fevereiro 

19:00 Estações da Cruz 

19h30 Missa 
 

Nenhuma recepção após a missa 

Junte-se a nós nesta terça-feira, 
25 de fevereiro, das 18h às 21h para celebrar nossa diversidade cultural na 

Igreja Católica de St. Paul! 
Comida grátis de mais de 20 países e ainda entretenimento gratuito, música e dança de todo o mundo! 

Safe Haven Sunday: 
Tendo conversas críticas 

A ferramenta mais poderosa que temos quando se trata 
de ensinar aos nossos filhos sobre a beleza de sua 
sexualidade na era digital é a conversa. Conversas reais, 
honestas, "olhem nos olhos" sobre suas profundas 
perguntas. Na era digital, a paternidade passiva não é uma 
opção — a internet nunca descansa. A Diocese de São 
Petersburgo está se preparando neste fim de semana, 22 a 
23 de fevereiro de 2020 para celebrar nosso segundo 
domingo anual de Porto Seguro.  Em nossa paróquia, o 
Ministério do Tráfico Humano do SOS está fornecendo 
recursos gratuitos para ajudá-lo a conversar com seus 
filhos com confiança sobre os perigos da internet, bem 
como suas escolhas online e offline.   Por favor, certifique
-se de passar na mesa do Ministério do Tráfico Humano 
do SOS depois da missa de hoje. 

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! 



 
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. 

Ofertas da Missa: A missa é a mais 
poderosa de todas as orações, já que é 
uma participação no ato redentor de 
Jesus Cristo.  Ao longo da história, tem 
sido elogiado como um meio certo de 
ajudar tanto os vivos quanto os falecidos 
a alcançar a salvação eterna.  Cada missa 
é oferecida para as intenções de todos 
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 15 a 20 dólares, dependendo do dia.  
Você também pode solicitar uma missa 
"não anunciada".  Esta missa será 
celebrada durante uma celebração 
privada.  Pode ser celebrado por um dos 
sacerdotes da paróquia que não estão 
agendados para a missa naquele dia ou 
por um padre aposentado, missionário 
estrangeiro ou um padre que não é 
designado para uma paróquia.  A oferta 
sugerida é de 10 dólares.  Para mais 
informações, por favor, entre em contato 
com o Escritório paroquial. 

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. 

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 da Quaresma em 2020!   
Nota: A área das crianças estará abert durante esses 
eventos. 
 

CRONOGRAMA DA MISSÃO DA QUARESMA 
 

Domingo, 1 º de março às 19h 
Introdução - O Chamado para Serem Discípulos Missionários 

 

Segunda-feira, 2 de março às 13:00: Discípulado 
Segunda-feira, 2 de março às 19:00: Discípulado 

 

Terça-feira, 3 de março às 13:00: Evangelização 
Terça-feira, 3 de março às 19:00: Evangelização 

Primeiros socorros: O kit de primeiros socorros da igreja e o AED estão localizados na 

sala do ministro. O Centro Paroquial tem um kit de primeiros socorros na cozinha e o 
AED está localizado nos banheiros. O kit de primeiros socorros do Centro da Família e 
AED estão na cozinha. Se você usá-los, por favor, avise uma pessoa da equipe para que 
eles possam ser estocados e protegidos. Isso também nos ajudará a garantir que nossa igreja 
seja sempre um ambiente seguro. 

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


"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. 

VOCÊ SABIA? 
 

Os números da oferta caíram novamente esta 
semana em mais de US $ 4.000 em comparação com 
o ano passado na mesma semana US $ 25.558 este 
ano contra US $ 29.676 no ano passado).   Essa 
tendência e quantidade atuais devem ser alarmantes 
para todos nós. Não poderemos crescer e atender às 
necessidades da paróquia se este curso continuar. 
  

A grande maioria de todos os nossos 108 ministérios 
são autofinanciados e não recebem apoio financeiro 
do nosso ofertorio. Apenas aqueles que são iniciados 
pela paróquia recebem fundos (Alpha é um bom 
exemplo). 
  

Suas generosas doações são o que mantêm esta 
paróquia crescendo!  Obrigado por tudo que você doa. 

Igreja Católica de St. Paul receberá o Autor 
best-seller do New York Times... 

 

MATTHEW KELLY 

15 DE DEZEMBRO 
19:00 - 20:30 

. 
Peça seus ingressos online 

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

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 

Diocese de São Petersburgo ▪ Escritório de Adoração 
  

REGULAMENTOS DA QUARESMA 2020 
 

As disciplinas de jejum e abstinência têm uma 

longa história na Igreja Católica.  Voltando para a 

Igreja primitiva, o propósito por trás do costume de 

auto-negação não é punição; é simplificar nossos 

estilos de vida para que criemos um certo vazio.  

Desta forma, libertadodes de todas as distrações, 

somos capazes de ouvir e responder ao chamado 

contínuo de Deus à conversão e santidade. 
  

1. Jejum deve ser observado na Quarta-feira 

de Cinzas e sexta-feira santa por todos os 

católicos entre 18 e 59 anos.  Em dias de jejum, 

uma refeição completa é permitida.  Duas 

refeições menores, suficientes para manter a 

força, podem ser tomadas de acordo com as 

necessidades, mas juntas não devem igualar 

outra refeição completa.  Comer entre as 

refeições não é permitido, mas líquidos são 

permitidos. 
  
2. A abstinência da carne deve ser observada 

por todos os católicos com 14 anos ou mais.  

Quarta-feira de Cinzas e todas as sextas-feiras 

da Quaresma são dias de abstinência. 
  
Nota: Se uma pessoa não puder observar as 

regulamentações acima devido a problemas de 

saúde ou outras razões graves, ela é instada a 

praticar outras formas de autonegação 

adequadas à sua condição. 
  
Jejum, doação e oração são as três disciplinas 

tradicionais da Quaresma.  Os fiéis e categormens 

devem empreender essas práticas seriamente em 

um espírito de penitência e de preparação para o 

batismo ou de renovação do batismo na Páscoa. 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=pt&a=DynamicCatholic.com%2FTampa

