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PENTECOSTES                    31-5-2020 

Venha Espírito Santo, Venha! 

Meus queridos amigos, 

Bem-vindo ao lar!!!  Eu senti muito a sua falta!  Hoje é uma resposta às minhas orações 
por mais de dois meses!  Finalmente, podemos nos reunir para a celebração da Santa 
Missa.  Na verdade, este Domingo de Pentecostes é uma celebração do Nascimento da 
Igreja!  Graças a Deus!!!   

Como os apóstolos do primeiro Pentecostes, esperamos em oração, trancados de medo, 
enquanto a pandemia do Copia-19 se espalhou pelo mundo.  Testemunhamos centenas 
de milhares de pessoas morrerem e milhões de pessoas adoecerem.  Vimos os sistemas 
de saúde ficarem sobrecarregados e as economias falharem.  Tem sido um tempo muito 
difícil para todos nós.  Também foi um momento de grande graça, pois vimos as pessoas 
se levantarem para o desafio e fazerem tremendos sacrifícios a serviço de quem 
precisa.  Esta pandemia nos mostrou quem somos como povo.  Rezo para que tenha nos 
ajudados a nos aproximarmos do Senhor, fortalecer os laços de família e amizades, 
tornar-nos cada vez mais sensíveis aos necessitados e sermos ainda mais gratos pelas 
bênçãos recebidas. 

À medida que nos reunimos, é bom lembrar que há muitos que permanecem vulneráveis 
ao Covid-19.  Por essa razão, é imprescindível que se você estiver doente ou tenha 
estado em contato com alguém que está se sentindo mal, permaneça em casa.  Se você 
está vulnerável ou se sente particularmente ansioso para se reunir com os outros, por 
favor, permaneça em casa.  Se você não está disposto a cumprir as seguintes diretrizes, 
por favor, permaneça em casa.  Nós entendemos e Deus também!  Continuaremos a 
transmitir ao vivo a missa e outros eventos para você.  Nós nos importamos! 

Quando você vier para St. Paul lembre-se de lavar as mãos quando entrar na igreja, bem 
como quando você sair, usar uma máscara ou cobertura facial, e observar o 
distanciamento físico.  Queremos que você permaneça saudável e queremos que aqueles 
que são vulneráveis ao Covid-19 se sintam confortáveis.  É uma coisa boa e cristã a se 
fazer!  Obrigado! 

Junho promete ser um mês muito movimentado, pois celebraremos todos os Batizados, 
Primeiras Comunhões, Confirmações e Casamentos que foram adiados durante esta 
crise.  Também agendaremos uma missa especial em sufrágio para as almas de todos 
aqueles que morreram desde o início do ano.  Por favor, veja este boletim ou assista  
www.stpaulchurch.com  ou  StPaul  Tampa Parish Facebook para todos os detalhes. 

Antes de encerrar, por favor, deixe-me dizer o quanto estou profundamente grato por 
todo o apoio orante e generoso que você ofereceu à nossa paróquia durante este 
momento difícil.  Dependemos de você para nosso apoio financeiro.  Estou em dívida 
com todos aqueles que doaram online ou que enviaram ou deixaram doações.  Que Deus 
te abençoe!  Parabéns a todos aqueles que doaram tão generosamente à nossa Sociedade 
de São Vicente de Paulo para cuidarmos dos pobres em nossa área.  Muito obrigado! 

Mais uma vez, obrigado por adorar conosco hoje.  Você é uma 
resposta à nossa oração.  Por favor, compartilhe a Palavra com seus 
amigos e vizinhos: Jesus ressuscitou e Seu Espírito Santo está vivo e 
trabalhando na Igreja Católica Saint Paul! 

Em Sua paz, 

  
  

Padre Bill Swengros, Pastor 

 

MISSAS DO FIM 
DE SEMANA 

 

Missas de Sábado 
8h30  missa 

 
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: 14:00 

 

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 11:00 - Meio-dia 
Sábados 10:00 - 11:00 e 16:00 - 

17:00 ou a pedido 
 

Adoração Eucarística 
Segunda-feira sexta - feira  

8:00 às 16:00 
 

 Oração matinal 
Segunda a sexta-feira às 7:00 

Sábado 8:00 
  

Unção dos Enfermos 
Todo segundo sábado 

do mês às 8h30 
 

Horário de Atendimento da 
Igreja: 

 
Segunda a sexta-feira das  

9:00 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 



INSCRIÇÕES ABERTAS PARA 
AS AULAS DE FORMAÇÃO DE 

FÉ 2020-21 

Pais, vocês são os principais educadores de seus filhos 
na fé católica.  Nosso Programa de Formação da Fé está 
aqui para ajudar e complementar a educação religiosa 
que você começou em sua família.  Temos a opção de 
estudo domiciliar online, bem como um excelente 
programa de currículo católico semanal, baseado em 
sala de aula.   Convidamos você a registrar seus filhos 
(idades de 5 a 18 anos) em nossas Aulas de Formação 
da Fé para o Outono.  As classes se enchem rápido.  
Não se atrase! 

Primeira Santa Comunhão 
As crianças que estão preparadas para a Primeira Santa 
Comunhão e foram adiadas devido à pandemia foram 
convidadas a receber o sacramento em uma das cinco 
missas especiais em junho via Sign Up Genius.  Entre 
em contato com o escritório de Formação da Fé pelo 
telefone (813) 961-3023  ou envie um e-mail  
ccayon@stpaulchurch.com se você ainda não 
selecionou a missa para seu filho. 

 

www.facebook.com/stpaultpa 

MINISTÉRIO DO BATISMO 

O mundo pode ter parado por alguns meses, mas 
louvado seja Deus muitos bebês estão nascendo e as 
famílias estão desejando o batismo para eles em nossa 
fé católica e estamos aqui para ajudá-lo a prepará-los! 

Todos os nossos batizados seguem os protocolos de 
segurança recomendados pelo CDC e pelo escritório 
do Bispo.  Se você deseja o batismo para o seu bebê, 
ou simplesmente informações sobre batizados, entre 
em contato com o Escritório de Formação da Fé por 
e-mail em baptism@stpaulchurch.com  ou ligue 
para  (813) 961-3023. Estamos felizes em ajudá-lo a se 
preparar para batizar seu filho! 

Buquê Espiritual do Dia dos Pais 

Por favor, não deixe de pegar um cartão da 
Novena do Dia dos Pais disponível agora no 

Narthex.  Por favor, devolva-o à caixa localizada 
no Narthex para que possamos lembrar de seu 

pai em cada missa durante o mês de 
junho.  Você também pode inscrever esses pais, 
vivos e/ou falecidos, em nossa Novena do Dia 

dos Pais on-line em: 

www.stpaulchurch.com/fathersday 

ATUALIZAÇÕES IMPORTANTES 

O Sacramento da Reconciliação (Confissão) está 
sendo oferecido nos confessionários da igreja.  A 
confissão está sendo realizada de segunda a sexta das 
11:00 às 12:00 e aos sábados às 10:00-11:00 e 16:00-
17:00. Adicionamos um confessionário adicional na 
sala de estudo do Sacerdote para que cada padre tenha 
o seu próprio confessionário para ajudar a fornecer 
um ambiente mais seguro para você e nossos padres 
até o fim da pandemia.  

A Adoração Eucarística está disponível no Santuário 
Santo Nino 24 horas por dia, 7 dias por 
semana.  Venha e adore o Senhor! 

A Exposição Eucarística é realizada na igreja de 
segunda a sexta-feira das 8h às 16h (exceto das 12h às 
13h para a celebração da Santa Missa às 
12h15).  Todos são bem-vindos! 

Atualizamos o Aplicativo Móvel da Igreja Católica 
de São Paulo!  O aplicativo contém a Ordem da 
Missa, Hinos, Leituras diárias de missa, orações 
matinais e outras informações relevantes a serem 
utilizadas durante a missa ou durante o seu tempo de 
oração. Baixe o aplicativo gratuitamente na Apple App 
Store ou na Google Play Store do Android hoje! 

Confirmação 

Adolescentes que estão preparados para a Confirmação 
e foram adiados devido à pandemia foram convidados a 
receber este Sacramento em uma das duas missas 
especiais em junho via Sign Up Genius. Entre em 
contato com o escritório de Formação da Fé pelo 
telefone (813) 961-3023  ou envie um e-mail para:  
confirmation@stpaulchurch.com se você ainda não 
selecionou a missa para o seu adolescente ou se você 
precisa de informações.   

Escola bíblica de férias  
de 2020 cancelada 

 
Devido à pandemia e aos atuais riscos à saúde, estamos 
tristes em anunciar que cancelamos nossa Escola Bíblica 
de Férias de Verão que estava planejada para junho. Por 
favor, veja nosso Site de Formação da Fé para obter 
ideias divertidas e maneiras de compartilhar sua fé e se 
divertir com segurança neste verão! 



 Pais, vocês sabiam? 

Um estudo recente indicou que cerca de um terço (1/3) dos adolescentes 
tenha visto pornografia quando tinham 10 anos ou menos (Fonte: 
"Psychologies"). De acordo com o Journal of Health, o uso de pornografia 
leva a danos emocionais e psicológicos profundos aos nossos filhos. 
 

Passos para proteger sua família da pornografia 
 

1. Proteja todos os dispositivos de internet. Existem softwares para proteger seus 
dispositivos, tais como:  CovenantEyes.com; BarkOmatic.com; NetNanny.com; 
OPENDNS.COM 
2. Monitore todos os sites de mídia social de seus filhos (Facebook, Instagram, 
Twitter,  TicTok,  tumblr,etc.).  Conheça seu nome de usuário/senhas para e-mails 
e todos os sites. 
3. Educar seus filhos em tempos apropriados sobre o perigo e os danos da 
pornografia. 
4. Filmes de tela e TV's segura e rádio via satélite. Bloqueie todo o conteúdo 
"maduro" na TV, bem como canais que tenham conteúdo inadequado. 
5. Conheça os amigos do seu filho e seus pais.  Encoraje-os a tomar essas medidas 
de segurança. Muitas crianças são expostas à pornografia por seus amigos. 
6. Crie uma experiência positiva e encorajadora no jantar com seu filho. Passem 
muito tempo juntos, afirmem-nos! Rezem juntos regularmente.  

 
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 
 
 

Segunda-feira sexta - 
feira  

8:00 às 16:00 

BEM-VINDO AO PAI PETER OKOJIE! 
 

Vamos dar as boas-vindas ao nosso novo 
padre ... Padre Peter Okojie! 
 
O padre Peter é de Abuja, Nigéria. Foi 
ordenado em 6 de janeiro de 2018, na 
Arquidiocese Católica Romana de Abuja. 
Antes de sua ordenação, o padre Peter 
estudou em Roma. Após sua ordenação, o 
padre Peter serviu como pároco na África por 
oito meses. Em seguida, ele se matriculou na 
Universidade Loyola em Chicago, obtendo 
um mestrado em comunicação e narrativa em 
maio de 2020. 

DOAÇÃO ONLINE! 
Inscreva-se para doar online!  É rápido, simples e conveniente. 

 
Ir para stpaulchurch.com 
e clique no link Doando 

Online ou escaneie o 
código QR à direita com 
seu telefone para obter 
mais informações sobre 

como se inscrever. 



"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". 

Primeiros socorros: O kit de primeiros socorros da 

igreja e o DEA (Desfibrilador Externo 

Automático) estão localizados na sala 

do ministro. O Centro Paroquial tem 

um kit de primeiros socorros na 

cozinha e o DEA está localizado nos 

banheiros. O kit de primeiros socorros do Centro da 

Família e o DEA 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. Obrigado. 

Deus está te chamando hoje? 

Quem é Jesus para você e como é sua 
relação com ele? 

O programa Rito de Iniciação Cristã para 
Adultos (RCIA) pode ser apenas para você! 

Se você estiver interessado em descobrir sobre a Fé 
Católica ou se você está precisando completar seus 
Sacramentos de Iniciação, entre em contato conosco. 
Temos diferentes opções para oferecer durante esses 
tempos desafiadores.  Ou, se você é um católico ativo 
disposto a compartilhar sua fé, por favor, considere se 
juntar à nossa equipe!  
 

Você pode visitar nosso site em 
www.stpaulchurch.com 

 

ou entre em contato com Maria Costa por 
mcosta@stpaulchurch.com  ou ligue para   

813-961-3023 ramal 3305 

LIVRO DE MISSAS 2020 
O Livro de Missas de 2020 está aberto. Para agendar 
dias e horários para a lembrança de seus entes 
queridos e / ou intenções, visite o Centro Paroquial 
da St. Paul durante a semana entre as 9:00 e as 16:00. 

Você sabia? Uma mensagem do 
nosso Gerente paroquial  

Durante os últimos dois meses da Pandemia do Covid-
19, a Paróquia Saint Paul foi afetada como inúmeras 
outras pessoas, empresas e comunidades ao redor do 
mundo.  Todos nós sofremos espiritualmente quando 
as portas foram fechadas e não pudemos realizar 
missas públicas. Quando as missas públicas pararam, 
sofremos espiritualmente e nós, como consequência 
não intencional, imediatamente caímos em uma crise 
financeira também. 
 

Nas últimas semanas nos tornamos humildes e tão 
gratos por inúmeros paroquianos que intensificaram e 
continuaram apoiando a igreja através de seu tempo, 
talento e dinheiro. Não poderíamos ter sobrevivido 
como uma igreja sem você! 
 

Com sua ajuda, bondade, generosidade e seu apoio 
financeiro, estamos prontos para começar um "Novo 
Normal" à medida que o país e a igreja avançam. 
 

Continuaremos a tomar decisões financeiras e ajustes 
prudentes quando terminarmos nosso ano fiscal 
financeiro em junho. À medida que estamos ansiosos 
para este próximo ano fiscal, faremos o nosso melhor 
para atender às suas necessidades e às necessidades dos 
outros com os recursos que estamos muito gratos em 
receber. 
 

Muito obrigado por tudo que você faz!   
Deus abençoe!  

 

— Brian Smith, Gerente da Paróquia 

Missa de Bacharelado 
14 de junho de 
2020 
17h30 Missa 
 

Todos os formandos do ensino médio que gostariam 
de participar desta missa em sua homenagem e ser 
reconhecidos na Missa de Bacharelado 2020, enviem 
um e-mail para Laura Wendt, Ministra da Juventude do 
Ensino Médio, em: lwendt@stpaulchurch.com com 
o seguinte anexo e informações solicitadas: 
 

• Uma foto sua 

• Nome da escola de ensino médio que você se 
formou 

• Seus planos futuros (ou seja, faculdade, militar, e/
ou trabalho etc.) 


