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Quinto Domingo de Páscoa                                     Domingo, 19 de Maio de 2019                                                                                                                              

 
Meus queridos amigos, 
 
Este é um momento de novos começos para muitos dos nossos paroquianos. Muitos de 
nossos estudantes universitários se formaram ou voltaram para casa para começar suas 
aventuras de verão. Nossa faculdade e alunos do último ano da High School logo se 
formarão e começarão o próximo capítulo de suas vidas. Esta também é a última semana 
de aulas para nossa pré-escola, bem como nossas aulas de Formação de Fé. Vamos oferecer 
uma oração pelos nossos jovens, suas famílias e todos aqueles que estão envolvidos em sua 
formação e educação. Que eles sempre conheçam o amor e a misericórdia do nosso bom e 
gracioso Deus! 
 
Na quarta-feira, 29 de maio, às 19 horas, nosso bispo Gregory Parkes invocará o Espírito 
Santo e confirmará mais de 80 dos nossos jovens. Este é um momento incrivelmente 
importante no desenvolvimento de sua fé, uma vez que eles completam sua iniciação cristã, 
são enriquecidos pelos dons do Espírito Santo, e são fortalecidos, comissionados e 
capacitados para seguirem como discípulos de Cristo. Será tarefa deles ser testemunhas de 
Cristo por palavras e atos e espalhar e defender nossa rica fé! 
 
No entanto, eles precisam de nossas orações. Por favor, junte-se a mim para oferecer uma 
novena para eles! Vamos orar todos os dias para que eles estejam abertos a todos os dons 
que Deus graciosamente lhes conferirá através da unção do Crisma Sagrado e da imposição 
de mãos! Postarei orações em nossa página da Web e em minha página do Facebook, mas 
você também pode simplesmente orar essa oração todos os dias, de agora até 29 de maio: 
 

“Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis  
e acendei neles o fogo do Vosso amor.  
 

Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado  
e renovareis a face da terra. 
 

Oremos: 
Ó, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis,  
com a luz do Espírito Santo,  
fazei que apreciemos retamente todas as coisas  
segundo o mesmo Espírito e gozemos  
da sua consolação. 
Por Cristo Nosso Senhor. Amém” 

 
Se você estiver no 8º ano ou mais e não tiver sido confirmado, ligue para o Escritório de 
Formação de Fé no telefone (813) 961-3023 para que possamos ajudá-lo a se preparar. 
Oferecemos o sacramento da Confirmação para adultos várias 
vezes ao longo do ano, por isso não há necessidade de esperar 
um ano. O Espírito Santo é um dom que nunca é recusado! 
 
Vivendo corajosamente nossa fé! 

 
  
  
 
 

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 



Por favor ajude 
A Missão do Panamá no 
próximo fim de semana! 

 

Estamos a menos de um mês de nossa viagem à 
nossa igreja irmã no Panamá! 

 

Os membros do Ministério da Missão do Panamá 
estarão no Narthex depois de todas as missas no 
próximo final de semana, 25 e 26 de maio, para aceitar 
suas doações. Nenhuma quantidade é pequena demais! 
Todos os rendimentos vão ao ministério da missão 
Panamá que apoia nossa igreja irmã (igreja de San Jose) 
em Montijo, Panamá. 
 

Contate-nos em panamamission@stpaulchurch.com 
 

Obrigado pela sua generosidade! 

American Heritage Girls Troop 147  
 

AHG Tropa 147 gostaria de agradecer a todos os 
paroquianos que apoiaram os esforços de arrecadação de 
fundos do First Aid Kit nas últimas semanas! 
 

Para mais informações sobre as American Heritage Girls, 
por favor envie um email para: ahg@stpaulchurch.com 

Inscrições para o Retiro de Jovens 
Adultos em breve 
St. Paul Catholic Church  

Vivo e Ativo no Corpo de Cristo 
Retiro de Jovens Adultos 

Idade máxima 27 
Sexta-feira, 19 de julho, 16 h 

Sábado, 20 de julho, 20 h 
U$ 50.00 

St Paul Catholic Church, Tampa  
12.708 N Dale Mabry Hwy, Tampa, Fl 33.618 

Para dúvidas contate Merimee@verizon.net 

Nuestro Fiat (manto de Maria) 
Celebração de aniversário 
Quarta-feira, 22 de maio 

19:00 Terço   †   19h30 missa 
Recepção no Family Center após a missa 

 

Você está convidado a se juntar ao “Nuestro Fiat” 

para sua Missa anual. Nuestro Fiat é um ministério 

incrível que ajuda as pessoas a desenvolver um 

relacionamento mais próximo, tendo como 

modelando o “sim” de Maria para Deus através da 

oração e da ação. 

Missa Pan-Africana 
Sexta-feira, 31 de maio, 19h30 h 

Junte-se a nós nessa celebração especial para dar  

graças por todas as bênçãos que recebemos! Nossa 

miss africana promete música incrível, cantoria e uma 

viva celebração da nossa fé. Recepção no Parish Center 

após a missa. 

CONFIRMAÇÃO 
 

Você está convidado a se juntar a 
nós para a missa na quarta-feira, 
29 de maio de 2019, às 19:00 h, 
enquanto oramos por um 
derramamento do Espírito Santo 
sobre 80 candidatos à 
Confirmação. Nossos jovens e 
adultos aceitaram o chamado do 
Senhor para servir como 
discípulos e se tornar 
completamente iniciados na Fé 

Católica. Por favor, venha enquanto o bispo Gregory 
Parkes invoca o Espírito Santo e confirma-os em nossa fé! 
 
Em preparação para a Confirmação na quarta-feira, 29 de 
maio, por favor, ore a Novena para o Confirmandi a partir 
de 20 de maio. O padre Bill terá uma Novena especial em 
sua página no Facebook, a partir de 20 de maio, para que 
você seja encorajado a rezar. A Missa de Confirmação será 
realizada no dia 29 de maio às 19:00 h, com o Bispo 
Gregory Parkes presidindo (Nota: Por favor veja a página 7 
para propaganda). Você também pode escolher dizer a 
oração do Espírito Santo abaixo para o nosso Confirmandi: 
 

“Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis e 
acendei neles o fogo do Vosso amor. Enviai o Vosso Espírito 
e tudo será criado e renovareis a face da terra. 
 
Ó, Deus, que pela luz do Espírito Santo instruístes os 
corações dos Vossos fiéis, concedei que pelo mesmo Espírito 
Santo, possamos ser verdadeiramente sábios e sempre desfrutar 
de Suas consolações, por Cristo Nosso Senhor, Amém. ” 

MISSA EM ESPANHOL 
DA 4ª SEXTA-FEIRA 
Sexta-feira, 24 de maio 

19:00 Terço 
19h30 missa 

Recepção no Parish Center  



 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

Deus nos alcança de todas as formas. O 
desejo em seu coração de batizar seu 
filho é um deles. As promessas que você 
faz para seu filho neste dia começarão a 
formar seu filho em um fiel seguidor de 
Cristo. No entanto, o dia do batismo é 
apenas o começo dessa jornada. O 
batismo é um evento que muda a vida! 
  
O Sacramento do Batismo na Igreja Católica St. Paul acontece nos três primeiros 
sábados de cada mês em inglês e no quarto sábado de cada mês em espanhol. Se seu 
filho precisar ser batizado, entre em contato com nossa coordenadora de batismo, 
Maria Mendez, pelo telefone (813) 961-3023 ou por e-mail: 
mmendez@stpaulchurch.com. Os pais e padrinhos serão convidados a participar 
de uma aula de preparação batismal. 

Ask It Basket: “Qual é o processo de se casar 
na Igreja? Boa pergunta! Primeiro de tudo, 

parabéns. Embora todas as dioceses tenham regras 

ligeiramente diferentes, elas são semelhantes. 

Geralmente exigimos pelo menos seis meses de 

preparação para o casamento. Isso normalmente 

consiste em completar um perfil interpessoal, 

participar de um retiro / workshop e de se reunir 

regularmente com nosso coordenador de 

casamentos. Por favor, marque uma consulta para 

ver Maria Costa pelo menos 6 meses antes do 

casamento. Isso deve ser feito antes de reservar um 

local para a sua recepção. Antes de qualquer data ser 

marcada, devemos primeiro confirmar que você está 

livre para se casar ... que nem você nem seu noivo 

foram previamente casados em um casamento 

religioso, civil ou de direito comum. Também 

precisaremos de cópias de seus certificados de 

batismo (emitidos recentemente se você for 

católico). Muitas dioceses também podem exigir 

prova de confirmação. Com poucas exceções, o 

casamento deve acontecer dentro de uma igreja, 

nunca em uma praia ou em um parque. Quanto às 

taxas, somos flexíveis. A ninguém é negado um 

casamento devido à falta de fundos. Eu espero que 

isso ajude! (Se você tiver uma pergunta para o Ask It 

B a s k e t ,  e n t r e  e m  c o n t a t o  c o m 

FrBill@StPaulChurch.com.) 

Oração de São Bernardo de Siena: “Jesus, nome cheio de glória, graça, amor e 
força! Vós sois o refúgio daqueles que se arrependem, nossa bandeira de guerra nesta 
vida, o remédio das almas, o conforto daqueles que amanheceram, o deleite daqueles 
que crêem, a luz daqueles que pregam a verdadeira fé, o salário daqueles que 
labutam, a cura dos enfermos. A ti nossa devoção aspira; por Vós nossas orações são 
recebidas; nos deleitamos em contemplá-lo. Oh nome de Jesus, Vós sois a glória de 
todos os santos para a eternidade. Amém." 



O Grupo de Oração de Nossa Senhora 
da Rosa Mística (língua portuguesa) 

se reúne todas as sextas-feiras na 
Igreja.  

A pessoa de contato é a Nilda Moraes 
(813) 857-1995 para maiores 

informações. 

"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". 

Jantar Anual da  
Saint Paul de  

APRECIAÇÃO 
DO 

MINISTÉRIO 
 

Sábado, 1 de junho, às 18h30 
no Family Center 

 

Por favor confirme presença com Laurie pelo 
número (813) 961-3023 ou 

lerickson@stpaulchurch.com até 27 de maio 

2019 Escola Bíblica de Férias 

“SET SAIL WITH  
THE TRINITY” 

. 
17 a 21 de junho de 2019 

9:00 - 12:00 

US $ 35,00 por criança 
Registre-se agora em: www.stpaulchurch.com 

Fé em Ação: “Eu lhes dou um novo mandamento: amai-
vos uns aos outros. Assim como eu vos amei, também vós 
deveis amar-vos uns aos outros ”(Jo 13:34). É fácil amar 
alguém quando eles te amam de volta. Mas é preciso força e 
coragem para amar alguém quando nos sentimos 
desvalorizados, usados ou sentimos que nossa opinião não 
importa. É preciso coragem para "amar meu próximo" 
quando ele pode ser alguém de quem não gosto, alguém 
que não conheço ou alguém que não se parece comigo. 

Destaques da Formação de Fé 
 

· A última semana de aulas é de 19 a 22 de maio de 2019 
· Por favor, certifique-se de que seu filho tenha reservado o       
      lugar dele para o próximo ano, registrando-se cedo para    
      a Formação da Fé. 
· As aulas de outono começam de 18 a 21 de agosto de 2019 
· Questões? Por favor, ligue para (813) 961-3023 

Você está convidado! Lembra quando Jesus estava no 
Jardim do Getsêmani e simplesmente queria que seus 
apóstolos permanecessem acordados e orassem com ele? 
Ele está pedindo para você fazer o mesmo! Venha adorar 
o Senhor todos os dias úteis das 8h às 20h30 e todas as 
sextas-feiras começando na missa das 7h30 da manhã e 
concluindo na missa do sábado às 8h30 da manhã. 
Mesmo que você só possa fazer uma pequena visita, não 
se arrependerá! 

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. 


