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

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

 

XII DOMINGO DO TEMPO COMUM              21-6-2020 

Crescendo juntos em Cristo! 
  
Meus queridos amigos, 
 

Obrigado por sua paciência e compreensão enquanto continuamos nossa jornada de fé através 
desta pandemia Covid-19.  Sou muito grato por suas orações e apoio generoso!  Paróquias de 
todo o país relataram uma taxa de atendimento de 25% ou menos quando reabriram após o 
bloqueio.  Fomos abençoados com uma taxa de 37% de atendimento no primeiro fim de 
semana e nossa frequência tem crescido constantemente desde então.  Deus é bom! 
 

Muitos de nossos paroquianos são vulneráveis ao Covid-19 e compreensivelmente não se 
sentem confortáveis em voltar à missa.  É por isso que eu insisti para lavarmos as mãos antes 
e depois de assistir à missa, usar uma máscara ou cobertura facial enquanto estiver dentro de 
um prédio da igreja, e manter uma distância física segura de outros que não vivem com você 
na mesma casa.  Estamos postando no boletim e online um relatório do “Covid-19".  Ao 
postar nossos registros diários de presença em massa, nossa esperança é que aqueles que 
estão mais vulneráveis possam optar por participar da missa em um momento em que o 
atendimento é menor e, portanto, o risco de infecção é menor.  Enquanto escrevo isso, 
nossa capacidade de assentos permaneceu em torno de 25% da nossa capacidade total de 880 
lugares na igreja.  Esta doença ficará conosco por um longo tempo, então precisamos nos 
ajudar em nossa jornada de fé.  Obrigado por sua paciência e compreensão!  
 

Como resultado das mudanças em nossas leis fiscais, as contribuições para organizações de 
caridade diminuíram no último ano.  A pandemia tornou a situação ainda mais grave.  Como 
sabem, dependemos completamente de suas doações para cumprir nossa missão e pagar 
nossas contas.  Durante o confinamento e continuando até hoje, me senti verdadeiramente 
pequeno e inspirado pelo seu apoio à nossa paróquia.  As doações online dobraram e as 
doações de correio ou retiradas aumentaram dez vezes.  Embora não correspondesse ao 
dinheiro que normalmente coletamos na oferta de domingo, conseguimos cortar nossas 
despesas e, portanto, pagar nossas contas.  Desde que reabrimos para as liturgias de fim de 
semana, sua generosidade aumentou.  Isso nos permitiu convidar a maioria dos nossos 
funcionários dispensados de volta ao "trabalho".  Obrigada! 

 

Enquanto agradeço às pessoas, deixe-me expressar minha gratidão a todos aqueles que 
fizeram as Primeiras Comunhões Sagradas da semana passada, as 40 Horas, e nossa 
celebração Corpus Christi tão significativa.  Que Deus te abençoe!   Também gostaria de 
parabenizar aqueles que se tornarão católicos através dos Sacramentos da Páscoa nesta 
quarta-feira, bem como os 100 que serão confirmados nesta sexta-feira e sábado!  Você me 
inspira por sua fé!  Também agradeço aos seus padrinhos, pais, catequistas e nossas equipes 
de Formação de Fé e Liturgia.  Que Deus abençoe a todos vocês! 
 

Gostaria também de parabenizar o Monsenhor David Toups, ex-reitor do Seminário 
Regional de São Vicente de Paula, por sua nomeação como bispo eleito da Diocese de 
Beaumont, Texas.  David é um querido amigo e um Padre irmão e ele será realmente uma 
bênção para o povo de Deus de Beaumont.  Rezemos por ele, assim como pelo nosso 
pastor, Bispo Parkes...  que Deus os abençoe em seu serviço apostólico! 
 

E meus amigos, que Deus os abençoe e guardem vocês e aqueles que amam santos, 
saudáveis, felizes e crescendo corajosamente em Cristo! 

  
  
  
 

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 

 
 
 



CALENDÁRIO DE JUNHO DO 
GRUPO DE JOVENS DA SAINT PAUL 

 

17 de junho (quarta-feira) 
14:00 - 17:00, Treehoppers 

 

 19 de junho (sexta-feira) 
13:00 -14:00, Lectio Divina* 

 

21 de junho (domingo) 
17h30, Missa adolescente 

18h30, noite de filme* 
 

 26 de junho (sexta-feira) 
13:00 - 14:00, Lectio Divina* 

 

 28 de junho (domingo) 
17h30, Missa dos Jovens 

18h30, Decoração de Asilo (projeto de serviço) * 
  

Para mais informações, entre em contato com 

Laura Wendt, Ministra da Juventude do Ensino Médio, 
em: lwendt@stpaulchurch.com 

  

Nota: Eventos com um * encontro no Pavilhão da Saint Paul 

O SACRAMENTO DO BATISMO 
 

Louvado seja Deus que muitos bebês estão nascendo e 
as famílias estão desejando batismo para eles em nossa 
fé católica. Estamos aqui para ajudá-lo a se preparar! 
  
Todos os nossos batismos seguem os protocolos de 
segurança recomendados pelo CDC e pelo escritório do 
nosso Bispo.  Se você deseja o batismo para o seu bebê, 
ou simplesmente informações sobre batizados, entre em 
contato com o Ministério de Formação da Fé por e-
mail baptism@stpaulchurch.com  ou ligue para  
(813) 961-3023. Estamos felizes em ajudá-lo a se 
preparar para batizar seu filho! 

SACRAMENTOS DE  
INICIAÇÕES RCIA 

 

Na quarta-feira, 24 de junho às 19:00, 
faremos uma missa para celebrar os sacramentos de 
iniciação dos eleitos e candidatos à Igreja Católica! 

 

Os 21 eleitos receberão os Sacramentos do Batismo, 
Primeira Santa Comunhão e Confirmação.  Os 20 
candidatos receberão os Sacramentos da Primeira 

Santa Comunhão e Confirmação. 
Por favor, junte-se a nós! 

Pré-Escola Católica 
de St. Paul 

 

De acordo com o The Florida Early Learning e 
Development Standards, as crianças sofrem mudanças mais 
rápidas e dramáticas em seu desenvolvimento físico durante 
seus primeiros cinco anos, do que em qualquer outro 
momento de suas vidas. Mudanças na proporção, 
coordenação e força do corpo ocorrem, assim como o 
desenvolvimento cerebral cada vez mais complexo. As 
crianças desenvolvem capacidades físicas, motoras e 
sensoriais notáveis que  melhoram a exploração e o 
domínio do meio ambiente. As crianças da nossa pré-escola 
têm muitas oportunidades ao longo do dia para 
desenvolver suas habilidades motoras grosso fora e dentro 
durante a música e o movimento. 
 

Ainda temos algumas vagas em nossos programas de 3 e 4 
anos.  Para mais informações, ligue para o nosso escritório 
no 813-264-3383. 

O SACRAMENTO 
DA CONFIRMAÇÃO 

 

SEXTA-FEIRA, 26 DE 
JUNHO às 19:00 

SÁBADO, 27 DE JUNHO 
às 14:00 

  

Por favor, junte-se a nós para duas missas na sexta-
feira, 26 de junho às 19:00 e no sábado, 27 de junho 
às 14:00, em que mais de 90 indivíduos receberão o 

Sacramento da Confirmação! 

 

30 anos do Grupo de Oração Amor de 
Jesus e a Festa de Jesus de las Maravillas 

Quinta-feira, 26 de junho 
19h30 

Dia dos Pais Novena das  
Missas de Junho 

  

Não é tarde demais para pegar seus cartões de Novena 
do Dia dos Pais disponíveis agora no Escritório da 
Paróquia e no Narthex.  Por favor, devolva-o no 

nosso escritório ou na caixa localizada no Narthex 
para que possamos rezar pelo seu pai em cada missa 

durante o mês de junho.   
 

Você pode inscrever os pais, vivos e/ou falecidos, no 
Dia dos Pais Novena online em:  

www.stpaulchurch.com/fathersday 

mailto:lwendt@stpaulchurch.com
mailto:baptism@stpaulchurch.com
http://www.stpaulchurch.com/fathersday


 
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 

Sociedade São Vicente de Paula 
 Horário de atendimento 

Segunda e quinta-feira das 9:00 às 12:00 
Linha de Assistência: (813) 264-3325 

 

A Sociedade São Vicente de Paula continua ajudando os necessitados em nossa 
comunidade.  Além de ajudar os paroquianos com suas necessidades 
monetárias, atualmente estamos atendendo 70-80 famílias por semana em nossa 
Despensa de Alimentos.  Não poderíamos fazer isso sem suas generosas 
doações semana após semana! 
  
Se você quiser ajudar, as doações de alimentos para a Despensa de Alimentos de 
São Vicente de Paula podem ser deixadas nas cestas marcadas localizadas no 
Narthex.  Doações monetárias podem ser colocadas na Caixa dos Pobres, também 
localizada no Narthex. Certifique-se de especificar o SVDP na linha de memorando 
para doações de cheques ou você pode usar um envelope de oferta para doações 
em dinheiro e rotulá-lo como SVDP.  Obrigado por sua generosidade! 
 

Lista de desejos de despensa esta semana: 
 
 
 

 
Obrigado por sua generosidade! ~ Sociedade SVdP 

*Por favor, note que não podemos usar itens vencidos*   

• Sopa Enlatada 
• Carne Enlatada 
• Massa  

• Molho de Macarrão  
• Bolachas Salgadas 
• Atum  

 

Adoração  

Eucaristica 
 
 

Segunda-feira  
a Sexta-feira  
8:00 às 16:00 

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. 

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. 

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". 

Igreja Católica de St. Paul receberá o Autor best-seller 
do New York Times... 

 

MATTHEW KELLY 

15 DE DEZEMBRO 
19:00 - 20:30 

Adquira seus ingressos online 
para este próximo evento ainda hoje em: 

DynamicCatholic.com/Tampa 

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. 

Anúncios nos Boletins 
Os Ministérios são incentivados a enviar informações 

sobre as próximas reuniões e eventos para:  
 

bulletin@stpaulchurch.com 
  

Os anúncios para serem publicados no boletim devem 
ser entregues 10 dias antes da data da capa do 

boletim.  Por favor, inclua a palavra "Boletim" na 
linha de assunto do seu e-mail.  Obrigado! 

SANTA MISSA HORÁRIO DE TRANSMISSÃ 
LIVE Missa diária às 12:15 
Diretamente Sábado às 8:30 

Domingo às 10:45 e 14:00 (Espanhol) 

Ministérios Litúrgicos: A Paróquia da Saint 

Paul é um ótimo lugar porque muitas pessoas fazem 
parte disso! OBRIGADO  por compartilhar seus 
excelentes dons de tempo e talento! Nossos 
voluntários não têm preço! Ore e entre em contato 
conosco se puder ajudar desta forma: Coroinhas, 
Ministro Eucarístico da Santa Comunhão, 
Ministro da Hospitalidade, Leitor e Sacristão. 
 

Entre em contato com Laurie Erickson, pelo telefone 
(813) 961-3023 ou envie um e-mail para: 
lerickson@stpaulchurch.com 

Santos de Deus: São João Fisher 
 

Segunda-feira é a festa de São João Fisher, bispo e 
mártir.  Nascido em Yorkshire, Inglaterra, em 1469, 
ele foi para Cambridge aos quatorze anos e 
eventualmente tornou-se vice-chanceler da 
universidade.  Um homem de oração profunda, João 
foi ordenado padre e aos 35 anos foi nomeado bispo 
de Rochester pelo rei Henrique VII.  Ele argumentou 
a favor da dissolubilidade do casamento entre 
Henrique VIII e Catarina de Aragão.  Quando ele se 
recusou a dizer que Anna era a rainha legítima, ele foi 
preso na Torre de Londres por 14 meses.  Um mês 
antes de sua execução, ele foi nomeado Cardeal.  Ele 
foi decapitado em 22 de junho de 1535.  Sua cabeça 
foi exibida na Ponte de Londres como um aviso para 
todos aqueles que concordaram com a 
indissolubilidade do casamento e separação da igreja e 
do Estado.  St. John Fisher, rogai por nós! 

Súplica na Missa: Em todas as Escrituras 

Sagradas, o Senhor está claro que ele está mais 

interessado no estado de nossos corações do que em 

nossas oferendas queimadas ou nosso dinheiro.  Na 

verdade, Jesus nos orienta a nos reconciliar com nosso 

vizinho  antes  de oferecermos adoração (Mt 5:23-

25).  Fazemos isso através da renovação do nosso 

Batismo ou Ato de Penitência.  O Ato de Penitência 

pode ocorrer de uma das três maneiras: 1) o  Kyrie  ou 

Senhor, tende misericórdia com invocações curtas 

dirigidas a Cristo que são inseridas pelo padre, diácono 

ou outro ministro, 2) o Confiteor ("Confesso a Deus 

todo-poderoso ..."), ou 3) uma invocação de dois versos 

"Senhor pecamos contra você:  Senhor, tenha 

misericórdia.  Mostre-nos sua misericórdia e amor.  E nos 

conceda sua salvação.".”  
 

Independentemente de qual ato de Penitência seja 

usado, o Padre conclui com uma oração de absolvição: 

"Que Deus todo-poderoso tenha misericórdia de nós, 

perdoe os nossos pecados e nos traga a vida 

eterna".  Se a aspersão da água for celebrada, a oração 

é "Que Deus todo-poderoso nos limpe de nossos 

pecados, e através da celebração desta Eucaristia, nos 

torne dignos de compartilhar na mesa de seu 

Reino."  Enquanto essas orações de absolvição 

perdoam pecados veniais, lembre-se que os pecados 

mortais devem ser confessados e são perdoados através 

do Sacramento da Reconciliação. 

mailto:bulletin@stpaulchurch.com
mailto:lerickson@stpaulchurch.com

