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SANTISSIMA TRINDADE                  7-6-2020 

Crescendo juntos em Cristo! 
 
Meus queridos amigos, 
 

Hoje, celebramos o mistério central de nossa fé – o mistério do próprio Deus – a Santíssima 
Trindade.  É nessa fé que somos batizados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo 
(Mt 28:19).  É essa fé que professamos todos os domingos enquanto proclamamos nosso 
Credo – nossa crença em um Deus em três pessoas.  É a fé na qual nos fechamos toda vez 
que fazemos o sinal da cruz.  É essa fé que nos distingue como cristãos de nossos amigos 
judeus, muçulmanos, mórmons, budistas, hindus, testemunhas de Jeová e 
mórmons.  Acreditamos em um Deus, uma unidade de pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo! 
 

Agradeço sua paciência e compreensão contínuas enquanto continuamos a responder aos 
desafios da pandemia Covid-19.  Se parece que estamos constantemente mudando nossas 
políticas e procedimentos é porque estamos!  Por favor, não deixe de visitar 
www.StPaulChurch.com  ou nossa página do Facebook da Paróquia de StPaul Tampa para as 
últimas atualizações.  Eu também agradeço por seu apoio contínuo.  No mês passado, nossas 
despesas foram maiores que nossa renda.  Com sorte, sairemos do vermelho este mês! 
 

Todos os nossos jovens do ensino médio estão convidados a vir hoje à noite (domingo) 
depois da missa das 17h30 para o nosso Summer Kick Off.  Nossa nova ministra da 
juventude, Laura Wendt, e nossa equipe principal têm várias atividades divertidas 
planejadas.  Será muito divertido para todos!  Tragam seus amigos! 
 

Na quinta-feira, começaremos as tradicionais 40 Horas em preparação para a festa do 
próximo fim de semana de Corpus Christi.  As 40 Horas começam com a Santa Missa às 
19h.  Durante esta missa, muitos de nossas crianças receberão sua Primeira Comunhão 
Sagrada.  Depois, teremos uma procissão eucarística à luz de velas.  Exposição Solene do 
Santíssimo Sacramento continuará até meia-noite. 
 

Na sexta-feira, retomaremos a Adoração Eucarística.  Às 19h, celebraremos novamente a 
missa e um segundo grupo de crianças receberá sua Primeira Comunhão Sagrada.  Depois, 
teremos novamente uma procissão eucarística à luz de velas.  Então, vamos adorar 
novamente o Senhor, mas esta noite continuaremos a noite toda!  Por favor, inscreva-se em 
www.StPaulChurch.com!! 
 

No sábado, retomaremos a Adoração Eucarística.  Ao meio-dia e às 14h, celebraremos uma 
missa especial com mais dois grupos de Primeira Santa Comunhão!  Às 17h30, concluiremos 
nossas 40 Horas de Adoração com a Santa Missa e uma Solenidade de nossa paróquia e de 
todos os nossos ministérios. 
 

Finalmente, no domingo à noite, concluiremos nossa celebração de Corpus Christi com uma 
missa de Bacharelado às 17h30.  Esta é a melhor maneira de pedir as bênçãos de Deus a 
todos os nossos graduados.  Se você está se formando ou se formou no ensino médio ou na 
faculdade este ano, entre em contato com Laura no escritório da paróquia para que 
possamos nos preparar para você!  Obrigado! 
 

À medida que nos fechamos, rezamos para que continuemos abertos às lições que o Senhor 
quer nos ensinar através da pandemia.  Que possamos emergir dessa experiência mais 
humilde, mais misericordioso, mais grato, e talvez um pouco mais sábio!  Rezemos também 
pela paz e cura em nosso país e em todo o mundo.  Vamos corajosamente viver nossa fé! 

  
 
 
 

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! Oferecimentos da Missa: A Missa é a mais poderosa 

de todas as orações, uma vez que é uma participação no 
ato redentor de Jesus Cristo.  Ao longo da história, tem 
sido louvado como um meio certo de ajudar tanto os 
vivos quanto os mortos a alcançar a salvação 
eterna.  Cada missa é oferecida para as intenções de 
todos os 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.  Poderá ser 
celebrada 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, passe 
pelo escritório da paróquia. 

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! 



 
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 

Cansado de escrever cheques?  Nossa paróquia oferece um Plano de Oferta 
Automática.  Você pode optar por retirar o dinheiro automaticamente de suas poupanças, 
cheques ou conta de cartão de crédito mensalmente ou semestralmente.  Não há cobrança 
por este serviço e ele pode ser interrompido a qualquer momento com apenas uma semana 
de aviso prévio.  Sem mais envelopes, sem mais cheques escritos, sem mais ter que lembrar 
de trazer seu dinheiro!  Para mais informações, visite  www.StPaulChurch.com ou entre 
em contato com Brian no escritório da paróquia pelo telefone (813) 961-3023 ou envie um 
e-mail para  bsmith@stpaulchurch.com. 

40 HORAS DE ADORAÇÃO EUCARÍSTICA 
 

Você está calorosamente convidado a juntar-se a nós para as Quarenta horas 
de Adoração Eucarística a partir de quinta-feira, 11 de junho, começando com a 
Santa Missa às 19:00 na Igreja Católica São Paulo até o sábado, 13 de junho, 
17:30 encerrando com a Missa de Vigília.  Quarenta Horas é um momento 
importante de graça para toda a nossa paróquia! 
 

Por que quarenta horas?  Lembramos dos quarenta dias em que Jesus jejuou e 
orou no deserto em preparação para seu ministério. Lembramo-nos das 
quarenta horas que ele passou no túmulo entre Sua Paixão e a Morte às 15:00 
na Sexta-feira Santa até sua Ressurreição na manhã de domingo de Páscoa. E 
nos lembramos dos quarenta dias em que o Senhor Ressuscitado caminhou 
pela terra antes de ascender ao céu na quinta-feira da Ascensão. 
 

As Quarenta Horas de adoração começaram no século XVI como parte de uma 
profunda devoção à Presença Real de Cristo no Santíssimo Sacramento. 
Porque acreditamos, Jesus vem até nós na Santa Eucaristia. Ele está 
realmente presente, Corpo e Sangue, Alma e Divindade.  Como Jesus disse:  
"Eu mesmo sou o pão vivo que desce do Céu. Se alguém comer esse pão, 
Viverá para sempre"  (Jn 6:51). Numerosos santos encorajaram esta devoção, 
incluindo São Filipe Neri e Santo Inácio de Loyola. Em nosso próprio país, São 
João Neumann (1811-60), o quarto bispo da Filadélfia, foi um forte promotor da 
Devoção das Quarenta Horas.  
 

As Quarenta horas foram invocadas especialmente em reparação pelos 
pecados. É minha oração que a Devoção das Quarenta Horas seja um 
momento especial de renovação espiritual para nossa paróquia. Este ano 
rezamos de uma forma especial para a cura em nossa Igreja e uma devoção 
renovada ao Senhor Eucarístico. Que todos o reconheçamos na Partida do Pão. 
 

As Quarenta Horas terão início com uma Missa Solene de Exposição na quinta
-feira, 11 de junho, às 19h, que termina com a exposição do Santíssimo 
Sacramento e uma procissão. Depois, a Eucaristia ficará exposta até meia-
noite.  Na sexta-feira, a missa será realizada às 7h30 e a exposição continuará 
até sábado, 13 de junho.  A celebração das 40 horas terminará com a Missa 
da Vigília de Sábado, dia 13 de junho, às 17h30.  O Santíssimo Sacramento 
será exposto durante estas 40 horas, exceto durante os horários em que a 
Santa Missa está marcada. Então, o Santíssimo Sacramento será reposto no 
tabernáculo. Todo paroquiano e toda família são convidados a "adotar" uma 
hora para vir e orar com o Senhor no "Jardim do Getsêmani".  Venha e adore 
o Senhor! 

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. 

http://www.StPaulChurch.com
mailto:bsmith@stpaulchurch.com


"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". 

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. 

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.) 

PRÉ-ESCOLA CATÓLICA  
DA SAINT PAUL 

A missão da Escola Católica da Saint Paul é incentivar o 
crescimento espiritual, intelectual e emocional de cada 
criança usando práticas apropriadas ao desenvolvimento. 
Trabalhando em parceria com os familiares, bem como 
com nossa paróquia e comunidade, proporcionamos um 
ambiente nutritivo, seguro e católico onde as crianças são 
inspiradas a aprender, brincar e crescer. 
 

A pré-escola tem vagas nas turmas de 3 e 4 anos para o 
ano letivo de 2020-2021.  Para mais informações, ligue 
para o escritório da pré-escola no 813-264-3383  ou envie 
um e-mail para  director@stpaulchurch.com 

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 

Cristo Nos Cura!  No segundo sábado de cada mês 
durante a missa das 8:30 da manhã, ofereceremos o 
Sacramento da Unção dos Doentes. Este belo 
Sacramento é para todos aqueles que são avançados em 
idade, bem como para aqueles que sofrem de uma 
doença séria (grave).  Recomenda-se que todos aqueles 
que estão programados para serem internados em um 
hospital para cirurgia ainda este mês sejam ungidos.  Este 
Sacramento pode ser recebido quantas vezes 
necessário.  Venha experimentar o toque curador do 
Médico Divino!  

A temporada de furacões chegou! Agora é a 
hora de se preparar.  Certifique-se de ter rotas 
de evacuação, água, baterias e alimentos não 

perecíveis.  Também faça uma nota de amigos e vizinhos 
que podem precisar de ajuda extra quando uma 
tempestade ameaçar.  Oremos: "Nosso Pai no Céu 
através da intercessão de Nossa Senhora do Pronto 
Socorro, poupe-nos durante esta temporada de Furacões 
de todos os danos.  Proteja a nós e às nossas casas de 
todos os desastres da natureza.  Nossa Senhora do 
Pronto Socorro, apresse-se para nos ajudar.  Pedimos 
isso através de Cristo, nosso Senhor.  Amém." 


