
St. Paul Catholic Church and Preschool 
12708 N. Dale Mabry Hwy.   Tampa, Florida 33618 

www.StPaulChurch.com   †   (813) 961 -3023 

Quinto Domingo Da Quaresma                      Domingo, 7 de abril de 2019 

Amigos, 
 
Enquanto você lê isso, estou no meu retiro canônico. Cada padre e religioso é obrigado a 
fazer um retiro anual, para compartilhar algum tempo de qualidade com o Senhor através da 
oração e reflexão. Para mim, os retiros são oportunidades para eu refletir sobre o meu 
chamado ao sacerdócio, as graças que recebi, minhas muitas falhas e defeitos, e comprometer-
me a servir a Ele e ao Seu povo como sacerdote. Embora eu normalmente não faça meu 
retiro durante a Quaresma, eu pensei que seria o momento perfeito depois de um exaustivo 
Março. Se você puder, eu ficaria muito grato se você se lembrasse de mim em suas orações. 
Elas significam muito mais do que você poderia imaginar! 
 
Esta semana, as paróquias da nossa região estão oferecendo Serviços Penitenciais Comunitários. 
Por favor, não deixe de participar de pelo menos um. Para aqueles que buscam uma indulgência 
plenária na Festa da Divina Misericórdia ou que estão se consagrando à Divina Misericórdia, 
participar de um desses serviços cumprirá a exigência de se confessar em 20 dias. 
 

Segunda-feira às 19:00  Most Holy Redeemer 

Terça-feira às 19:00 St. Paul Church 
Quarta-feira às 19:00 Igreja de Corpus Christi 

Quinta-feira às 19:00 St. Timothy Church 
 
Na sexta-feira, às 19h30, nosso maravilhoso coral de 10:45 oferecerá seu Concerto de 
Quaresma. Convide seus amigos para se juntarem a você para o delicioso Jantar da Quaresma, 
seguido das Estações e do concerto. É a noite perfeita antes da Semana Santa! 
 
Foundations of Life Pregnancy Center fará uma Corrida/Caminhada pela vida neste próximo 
sábado na Ben T. Davis Beach na Courtney Campbell Causeway. A caminhada/corrida de 1 
milha, 2 milhas e 5 km, beneficiará o Foundations of Life Pregnancy Center, Knights 
Women's Center, Project Rachel e Perinatal Comfort Care. O custo é de US $ 10 e você pode 
fazer o pré-registro ligando para 813-631-4393 ou visitando www.foundationsoflife.org. Eu 
me registrei e espero que você também! 
 
E sim, no próximo domingo é o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, o começo da 
Semana Santa. Somos tão abençoados por viver na Flórida. Por favor, venha e traga um ramo de 
palmeira ou oliveira de casa. As crianças serão convidadas a participar da procissão de entrada 
quando acolhermos Jesus na Jerusalém de nossos corações! Depois, o timbre da liturgia mudará 
dramaticamente à medida que refletirmos sobre a Paixão do Senhor, de acordo com Lucas. 
 
Na última noite da Missão da Quaresma, o Padre Larry nos desafiou a iniciar a Adoração 
Perpétua. Como você sabe, isso está no meu coração há muito tempo. Antes de fazê-lo, 
precisamos aumentar o número de pessoas que vêm nos momentos em que atualmente 
oferecemos adoração: das 8h às 20h30 de segunda a quinta-feira e 24 horas na sexta-feira. 
Temos o menor número de adoradores às 10h e 14h às 16h. À medida que desenvolvemos 
uma sede de adoração, espero aumentar as horas. Vamos orar pela graça! 
 
Corajosamente crescendo juntos em Cristo, 

 
 
 

Pe. 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 



Jantar de 
Quaresma  
da St. Paul 
Participe! 

 

Toda as Sextas-feiras durante  
a Quaresma 

5:00pm - 7:00pm 
 

Jante no Family Center ou leve para casa 
Adultos $9.00 
Jovens $6.00 

Crianças com 6 anos ou menos - Grátis 
(Aceitamos Cartão de Crédito) 

 

O Cardápio inclui: 
Peixe Frito, Camarão & Massa Branca, Salada 

Grega OU Pizza de Queijo. 
Extras: Salada Grega, Repolho ou  

Mac & Chese 
 

Sobremesa fornecida pelo: St Paul Council of 
Catholic Women (com um doação adicional). 

Serviço Penitencial Comunitário 
Terça-feira, 9 de abril de 19:00 a 21:00 h 

Venha experimentar a misericórdia de Deus ao celebrar 
o Sacramento da Reconciliação (Confissão) com uma 
dúzia de sacerdotes da nossa área. 

CONCERTO QUARESMAL 
 

Por favor, junte-se a nós na sexta-feira, 12 de abril, 
às 19h30 para um concerto especial da Quaresma, 
com nosso tradicional Coro da St Paul de 10:45 e o 
Handbell Ensemble. 

Você é um veterano? Se você é um veterano e tem 
experimentado física, mental, emocional, espiritual, sexual ou 
qualquer outra forma de trauma durante o curso de seu serviço, 
“Reboot Combat Recovery” pode ajudar. Entre em contato 
com o pe. Gary Fukes (813) 789-9934, gary.fukes@va.gov 
para mais informações. 

MISSÃO PANAMÁ 
 

O Senhor nos chamou para compartilhar Sua bondade para 
ajudar os necessitados ... 
 

Os missionários do Panamá precisam da sua ajuda! Estamos 
coletando itens pessoais e médicos básicos para levar à Igreja de 
São José, nossa paróquia irmã no Panamá. A equipe da missão 
viajará para o Montijo, Panamá, de 5 a 12 de junho de 2019. 
 

Como você pode ajudar? 
 

Veja a lista de compras abaixo com itens que você pode doar. 
Deixe seus itens nas cestas no Narthex de 6 a 14 de abril. 
Doações monetárias também são aceitas. Por favor, faça 
cheques pagáveis à Igreja de Saint Paul e anote “Panama 
Mission” na linha de memorando. 

 Ministério SOS Tráfico Humano da St Paul Apresenta ... 
 

Vanessa Morris 
Especialista em Tráfico  

Anti-Sexual e Diretora de 
Conscientização na Selah 

Freedom 
 

Quinta-feira, 11 de 
abril, 19:00 

Family Center, sala 2 
 

Para mais informações, entre em contato com  
Cathy Hayter (813)843-8969 

Bem vindo Padre Lenin! 
 

A Igreja Católica de St Paul dá as 
boas-vindas ao Padre Lenin 
Fernandez à nossa paróquia! Pe. 
Lenin estará visitando nossa 
comunidade até 1º de junho. 
 

O padre Lenin é da arquidiocese 
latina de Trivandrum. Ele é o pastor 
da Igreja Católica de Santa Maria 
Madalena em Pallidhura, Kerala, Índia. Pe. Lenin também 
trabalha como diretor de pastoral juvenil em sua diocese. 
Estamos animados em ter o Padre Lenin aqui em St. Paul pelos 
próximos dois meses! 

Chamando todos os jovens adultos: Como um jovem adulto, 
você está cordialmente convidado a participar de qualquer um 
de nossos ministérios. Valorizamos seus talentos e 
conhecimentos consideráveis. Se você não tem certeza de como 
se tornar mais ativo, ligue para Laurie em (813) 961-3023. Nós 
também hospedamos três ministérios extraordinários que são 
exclusivamente para jovens adultos: Os Apóstolos da Eucaristia 
se encontram na maioria das noites de sexta-feira 
(merimee@verizon.net), Solteiros para Cristo todas as outras 
quintas-feiras (813) 503-6460, e há um grupo de jovens 
Hispânicos que se reúnem para adoração toda sexta à noite. 
Obrigado por escolher St. Paul como seu lar espiritual! 

O AHG Tropa 147 sediará o Fundraiser Kit de Primeiros Socorros 
nos fins de semana de 27 a 28 de abril e de 4 a 5 de maio. 
 

Se sua filha tem entre 5 e 18 anos e está interessada no AHG, entre 
em contato com Melissa em ahg@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. 

Junte-se a padre Bob Romaine e aos 
paroquianos da St. Paul em uma 
peregrinação em maio ao EWTN e 
ao Santuário do Santíssimo 
Sacramento em Alabama, 13 de 
maio a 16 de maio de 2019. 

 
O custo é de US $ 250 por pessoa e 
inclui tarifa de ônibus de ida e volta, 
hospedagem, refeiçõies e passeios. 
  
Para mais informações, entre em 
contato com Ed e Susan Bilbao 
em (813) 503-6460. 

Oração por uma Quaresma Frutuosa: Senhor Jesus Cristo, você tem poder sobre a vida e 
a morte. Você sabe o que é incerto e obscuro, e nossos pensamentos e sentimentos não são 
segredo para você. Purifica-me das minhas falhas ocultas, porque fiz o mal e você o viu. Dia a 
dia minha vida se aproxima do fim. Você sabe como eu sou frágil, na alma e no corpo. Dá-me 
força, Senhor, em minha fraqueza e sustente-me em meus sofrimentos. Amém. 
                              - Santo Efrém o sírio 

2019 Apelo Pastoral Anual 
 

Obrigado pela sua generosidade!  Estamos nos aproximando rapidamente do nosso 
objetivo para o APA 2019!  Podemos chegar a 100% na Páscoa para que o padre Bill 
não precise mais falar sobre isso? 
 

Para cada dólar que você doa, você está compartilhando seu amor e preocupação 
com os menos afortunados do que nós. Se você ainda não deu, por favor, considere 
uma doação. Nenhuma quantidade é pequena demais. Envelopes de doação estão 
disponíveis no Narthex. 
 

SEJA CORAJOSO e transforme a vida de alguém. Agradeço antecipadamente por 
continuar a apoiar nossa paróquia e nossa família de fé diocesana de muitas maneiras! 

Estações da Cruz 
Toda sexta-feira durante  

a Quaresma 
3:00 e 7:00 

No próximo domingo, 14 de abril 
Domingo de Ramos da Paixão do Senhor 

Você está convidado a trazer um ramo de palmeira, oliveira ou carvalho 
de casa para receber o Senhor em seus corações! A Liturgia começa com 
a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, conduzida por nossas 
crianças e continua com a leitura da Paixão. Continuaremos então com a 
Eucaristia. Chegue cedo e traga um amigo! 

Cristo nos cura! No segundo sábado de cada mês, durante a missa das 8:30 da manhã, 
ofereceremos o Sacramento da Unção dos Enfermos. Este belo sacramento é para todos 
aqueles que estão em idade avançada, bem como aqueles que sofrem de uma grave doença. É 
recomendado para todos aqueles que estão programados para serem internados em um 
hospital para cirurgia no final deste mês para serem ungidos. Este Sacramento pode ser 
recebido quantas vezes forem necessárias. Venha e experimente o toque de cura do Médico 
Divino! 



 

"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". 

VOLUNTÁRIOS NECESSÁRIOS para ajudar na Caça aos 
Ovos de Páscoa!  Gostaria de compartilhar suas idéias ou 
ajudar na organização e implementação da Caça aos Ovos de 
Páscoa? Por favor, entre em contato com Maria Mendez, no 
Escritório de Formação da Fé, através do email 
mmendez@stpaulchurch.com ou (813) 961-3023. 
 
DOAÇÕES NECESSÁRIAS para a Caça aos Ovos de 
Páscoa!  Gostaríamos muito de receber doações de ovos de 
plástico, pequenos doces embalados individualmente, chocolate não 
derretido e brinquedos que caberiam dentro de um ovo de plástico 
padrão. Por favor, deixem suas doações para o Escritório de 
Formação da Fé até a segunda-feira, 16 de abril de 2019. Obrigado! 

Intolerante a gluten?  Se você tem uma reação adversa ao glúten 
encontrado no pão, incluindo a Santa Eucaristia, você tem várias 
opções. Primeiro, você é bem-vindo para receber o Senhor no 
Precioso Sangue. Lembre-se, Ele está totalmente presente na 
menor gota de seu Precioso Sangue, assim como na menor 
partícula da Hóstia. Segundo, existem Hóstias com baixo teor de 
glúten ou “sem glúten”, que contêm menos de 0,00042% de 
glúten. Se você gostaria de saber mais sobre o procedimento que 
usamos na Igreja Católica de St. Paul para distribuir as Hóstias 
com baixo teor de glúten, consulte Father Bill ou ligue para 
Elizabeth em (813) 961-3023. 

GSP 
Projeto Bom Samaritano 

Atenção todos os estudantes da High School 
“Nós fomos feitos para ser corajosos” 

Custo: U$ 200 por pessoa 
Local: Bishop McLaughlin High School 

Spring Hill 
 

Datas: 24-29 Junho, 2019 
Inscrições abertas: 18 de Março 

Vagas limitadas 
 

Como se inscrever: 
Em 18 de março , inscrição on line em 

www.dospgoodsamproject.org 
Inscreva-se na semana 1 e selecione St Paul 

Catholic Church 
Complete todos os formulários e imprima 

Entregue o cheque e todos os formulários de 
inscrição para Stephen no Parish Center. 

 

Se você tiver dúvidas, entre em contato com  
Stephen Watkins, no 

swatkins@stpaulchurch.com 

MISSÃO PANAMÁ 
 

A Equipe Missionária do Panamá está 
realizando um sorteio! Para arrecadar dinheiro 
para a nossa paróquia irmã, a Igreja de São José em 
Montijo, Panamá, estamos realizando um sorteio nos 
fins de semana de 6 a 7 de abril e 13 a 14 de abril. 
Os tickets estarão disponíveis depois de todas as 
missas. Os preços dos ingressos serão 1 por US $ 5 e 
5 por US $ 20. 
 
Prêmios: 
 

· Mola emoldurada impressa (doada por um 
paroquiano) 
· Jesus emoldurado no Jardim do Getsêmani 
(doado por um paroquiano) 
· Redes artesanais (2) 

Grupo de Oração Amor de Jesus 
orgulhosamente apresenta… 

Via Crucis 
Quarta-feira 

17 de abril @ 19:00 

Lembre-se de nós! Resolva agora não estar entre os mais de 
60% dos americanos adultos que morrem sem deixar testamento. 
Se você morrer sem deixar um testamento, o Estado determinará 
como seus ativos serão dispostos. Além de lembrar de seus entes 
queridos, inclua a paróquia em sua vontade ou beneficiários de 
sua confiança ou seguro de vida. Consulte seu advogado para 
obter assistência ou contate Michael Maloney no escritório da 
paróquia em (813) 961-3023; mmaloney@stpaulchurch.com 

Pais da escola primária católica! Se você é um paroquiano da 
Igreja Católica de St Paul e gostaria de matricular seu filho em 
qualquer uma das nossas escolas paroquiais locais (St. Lawrence, 
Christ the King, Incarnation, Corpus Christi, etc.) você é elegível 
para o "in parish" taxa de matrícula, permanecendo um 
paroquiano ativo na St. Paul. A diocese vai compensar a escola 
paroquial. Você só precisa garantir uma carta de nossa paróquia 
confirmando que você é um membro ativo da St. Paul Catholic 
Church. Se seu filho freqüenta a Madre Teresa de Calcutá, a 
escola já está recebendo assistência diocesana. (Desculpe, mas 
Villa Madonna e a Holy Name Academy não são elegíveis.) Se 
você tiver alguma dúvida, entre em contato com Michael 
M a l o n e y  p e l o  t e l e f o n e  ( 8 1 3 )  9 6 1 - 3 0 2 3 ; 
mmaloney@stpaulchurch.com. 

http://www.dospgoodsamproject.org

