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

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

Sexto Domingo de Páscoa                                     Domingo, 26 de Maio de 2019                                                                                                                              

Meus amigos, 
 
Este fim de semana do Memorial Day, nos lembramos em oração de todos aqueles que 
morreram em serviço ao nosso país. Para mim, este feriado tem um significado especial 
quando me lembro do meu tio, um jovem servidor do exército e recente imigrante da 
Irlanda que serviu o nosso país durante a Guerra Civil no Regimento irlandês e morreu na 
batalha de Gettysburg. Também me lembro dos paroquianos que enterrei ao longo dos 
anos que morreram em conflitos recentes no Oriente Médio, bem como de seus cônjuges, 
filhos, pais e irmãos que continuam a lamentar sua perda. Hoje, devemos também orar por 
aqueles que continuam a suportar as cicatrizes físicas, mentais e emocionais de seu serviço 
ao nosso país, bem como a todos aqueles que amam e cuidam deles. Por fim, oferecemos 
orações para aqueles que estão atualmente em serviço. Que Deus os abençoe e que nunca 
nos esqueçamos dos sacrifícios que fizeram e continuam a fazer em nosso favor. Que Deus 
abençoe a América! 
 
Como o Memorial Day é um dia em que as famílias costumam se reunir, haverá apenas 
uma missa às 7h30. Depois, a igreja será fechada. Não haverá nem a adoração eucarística 
nem a missa das 12:15 horas. Obrigado pela compreensão. 
 
Nesta quarta-feira damos as boas vindas ao nosso pastor, o Bispo Gregory Parkes, na nossa 
paróquia para a celebração do Sacramento da Confirmação na noite de quarta-feira às 19:00 
h. Através de uma invocação do Espírito Santo, imposição de mãos e unção com o Crisma 
Sagrado, mais de 80 dos nossos jovens se comprometerão a ser discípulos de Cristo e 
membros plenamente iniciados da nossa Igreja. É um momento incrivelmente importante 
em suas vidas e eu convido TODOS os membros de nossa paróquia a virem e orarem com 
eles e por eles. Eles realmente apreciariam sua presença e suas orações! 
 
Você já desejou ter a oportunidade de conhecer e servir ao Senhor ao lado de Santa Madre 
Teresa de Calcutá? Você já desejou ter a oportunidade de servir os “mais pobres dos 
pobres”? Agora é sua chance! Padre Richard Ho Lung é frequentemente descrito como a 
“Madre Teresa do Caribe”. Como Madre Teresa, ele sentiu o chamado para deixar sua 
ordem e formar uma nova, dedicada a cuidar daqueles que foram descartados pela 
sociedade ... os pobres , idosos, enfermos e deficientes. Sua ordem agora abrange vários 
continentes enquanto ele e seus irmãos Missionários dos Pobres compartilham a 
compaixão e o amor de Cristo com os mais necessitados. Estaremos nos juntando aos 
irmãos de 3 a 9 de fevereiro de 2020 em Kingston, Jamaica. Para mais informações, entre 
em contato com Vanessa em jamaicanmission@stpaulchurch.com. 
 
Estamos limitados no número de pessoas que podem se juntar a nós, por isso é imperativo 
que você reserve seu lugar o mais rápido possível. Lembre-se de que todos somos chamados 
a compartilhar o amor e a misericórdia de Deus para com os mais necessitados. Você não 
precisa ter nenhum talento especial ... apenas um coração amoroso e misericordioso! 
 
Em outra nota, o clero e a equipe da St. Paul frequentemente se encontram com pessoas 
que precisam de aconselhamento ou cuidados de saúde mental. Se você é um profissional 
de saúde mental, por favor me avise. Eu gostaria de marcar uma reunião com o clero e a 
equipe e criar uma lista de profissionais da paróquia que podemos usar ao fazer referências. 
Muito obrigado! 
 
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 



 Missa da primeira sexta-feira 
em honra do Santo Menino 

Santo Niño 
Sexta-feira, 7 de Junho 

19:30 

AVISO: No Memorial Day, segunda-feira, 27 de 

maio, nossa paróquia só celebrará 
a missa das 7h30. Confissões, 
adoração eucarística e a missa 
diária das 12h15 não serão 
oferecidas nesse dia. O escritório 
da paróquia também estará 
fechado no Memorial Day. Todos 
os serviços serão retomados na 
terça-feira, 28 de maio. 

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! 

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 
 

Este é um jantar de potluck (cada um leva uma 
comida). Sugestões sobre o que levar: 
 

Se o sobrenome começa com A - G: 
Caçarola / Batatas; H - M: Salada; N - S: 
Aperitivos; T - Z: Sobremesas 

Fé em Ação: “… não deixes o teu coração perturbado 
nem temeroso” (Jo 14:27). Nosso limitado 
entendimento humano não pode começar a entender o 
imenso poder de Deus. Em vez de confiar em Deus, 
achamos que podemos controlar cada resultado. Você 
quer fazer Deus rir? Diga a ele seus planos. A próxima 
vez que a preocupação, a ansiedade ou o medo 
surgirem, agradeça a Deus por tudo o que Ele lhe deu e 
confie que Ele tem um plano melhor para você. 

USE VERMELHO PARA O 
PENTECOSTES! 

DOMINGO, 9 DE JUNHO 

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 e os jardins. Todos os adultos que 
trabalham com crianças ou adultos vulneráveis como parte 
de seu ministério devem concluir o Treinamento Seguro 
para o Meio Ambiente e as verificações de antecedentes 
necessárias (para obter mais informações, contate Barbara 
Gray em bgray@stpaulchurch.com, (813) 961-3023. 
Reporte todas as atividades suspeitas diretamente à polícia 
(813) 247-8000, bem como o escritório da paróquia.Em 
casos de suspeita de abuso, chame a polícia e o ministro 
diocesano da Assistência às Vítimas (ligação gratuita 1-866-
407-4505). Dúvidas ou preocupações, por favor, consulte 
qualquer membro de nossa equipe. 



 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

FESTA 
JUNINA 

 

Junte-se a nós para esta celebração tradicional 
brasileira com comida, música, jogos e dança! 

 

SÁBADO, 15 DE JUNHO 
MISSA ÀS 17:00 h 

 

6ª FESTA JUNINA ANUAL 
18:30 - 22:30 

 

ST. PAUL PARISH CENTER 

TRÍDUO DA FESTA! 
12 a 14 de junho 

19h30 H 
Santuário SANTO NIÑO  

 

Local em caso de chuva: Prayer Room 
 

Junte-se a nós para três dias de oração lembrando 
nossos santos de junho! 

St. Paul Catholic Church  

Vivo e Ativo no Corpo de Cristo 
Retiro de Jovens Adultos 

Abaixo de 28 anos de idade 
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 

 

www.stpaulchurch.com/aliveandactive 



"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". 

NOSSA SENHORA 

DA BOA SAÚDE 

NOVENA E MISSA 
 

Sexta-feira, 17 de junho 

19:00 Novena 

19h30m Missa 

2019 Escola Bíblica de Férias 

“SET SAIL WITH  
THE HOLY TRINITY” 

. 
17 a 21 de junho de 2019 

9:00 - 12:00 

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

Destaques da Formação de Fé 
 

· As aulas de outono começam de 18 a 21 de agosto de 2019 
· Questões? Por favor, ligue para (813) 961-3023 

Cuide das suas maneiras! Lembre-se, como católicos, 
uma das maneiras pelas quais preparamos nossos corações e 
nossos corpos para receber o Santíssimo Sacramento é 
observando um jejum eucarístico. Isto significa que 
devemos nos abster de comida e bebida (excluindo água e 
remédios) por um período de pelo menos UMA HORA 
antes da Missa da Santa Comunhão. Isto se aplica a todos 
acima de sete anos (exceto aqueles que estão avançados em 
anos ou que têm especiais necessidades médicas) (c. 919). 
Isso significa que NUNCA devemos mascar chiclete na 
igreja. Alguém perguntou se isso significava uma hora antes 
de receber o Santíssimo Sacramento ou uma hora antes do 
início da missa. É vital que não caiamos na mesma 
armadilha dos fariseus e tentemos minimizar e contornar as 
intenções da Igreja que é simplesmente para encorajar todos 
nós a estar bem preparados para receber a Cristo. Outras 
maneiras de mostrar nosso amor e respeito por nosso 
Criador é refletir sobre as Escrituras antes da missa, vestir 
nossa melhor roupa de domingo, deixar nossos telefones e 
beepers em nossos carros e participar plenamente, ativa e 
conscientemente da missa. Obrigado você por tudo que 
você faz para construir o Corpo de Cristo. 

Festa do BOLICHE 
 

Mais de 80 crianças 
completaram seu 
Passaporte para a 

Santidade durante a 
época da Páscoa e 

receberam uma festa 
de boliche organizada 
pelo padre Bill em 15 

de maio! 

Santos de Deus: Esta quarta-feira honramos o nosso 
amado São Paulo VI (1897-1978). 
Giovanni Battista Montini nasceu perto de 
Brescia, na Itália, o segundo de três filhos. 
Após a ordenação em 1920, Giovanni 
graduou-se em literatura, filosofia e direito 
canônico em Roma antes de ingressar na 
Secretaria de Estado do Vaticano em 1924, 
onde trabalhou por 30 anos. Em 1954, pe. 
Montini foi nomeado arcebispo de Milão, 

onde procurou conquistar de volta para a Igreja Católica 
trabalhadores descontentes. Em 1958, ele foi nomeado 
cardeal por São João XXIII e ajudou a preparar o Vaticano 
II. Quando ele foi eleito papa em junho de 1963, ele 
imediatamente decidiu continuar esse Conselho e dedicou 
seu pontificado à implementação da visão do Conselho. Ele 
também é conhecido por seu trabalho ecumênico com os 
ortodoxos, suas visitas internacionais e seu trabalho pela paz 
e justiça, bem como pela defesa da vida. 
 

“Faça-nos dignos Senhor, para servir nossos irmãos e irmãs em todo o 
mundo que vivem e morrem na pobreza e na fome. Dê-lhes, pelas 
nossas mãos hoje, o seu pão de cada dia e, através da nossa 
compreensão, amor, paz e alegria. Amém." 
                                                                      - São Paulo VI 


