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XIII DOMINGO DO TEMPO COMUM              28-6-2020 

Crescendo juntos em Cristo! 
Meus queridos amigos, 
 

Bem-vindos a quem está voltando para Saint Paul desde que a pandemia Covid-19 começou.  Sejam bem-
vindos!  Obrigado por lavar as mãos antes e depois da missa, usar uma máscara e manter uma distância 
física apropriada.  Neste boletim e em nosso site, postamos o número de pessoas que compareceram às 
missas na semana passada, Missa por Missa.  As missas com menor frequência têm necessariamente uma 
maior distância física entre as famílias.  Espero que essas informações ajudem você a escolher uma missa 
que é mais confortável para você e sua família.  Por favor, compartilhe a informação.  Somos abençoados 
por adorar a Deus aqui na Saint Paul! 
 

Enquanto olhamos para trás nestes dias difíceis da pandemia, é importante contar nossas bênçãos e não 
apenas nossas aflições.  Foi realmente inspirador ver como o Padre Bob, o Padre Ambrose, e agora o 
Padre Peter superaram os desafios que enfrentamos ao servir o Senhor através da pandemia.  Todos nós 
tivemos que ir além de nossas zonas de conforto para ministrar durante esses tempos difíceis.  O mesmo 
com nossa equipe.  Nada na vida nos preparou para atender às necessidades de mudança da paróquia 
enquanto enfrentamos essa ameaça global. 
 

Mas fiquei muito impressionado com tantos de vocês... os catequistas que ministravam aulas através do 
Zoom e os ministérios que continuaram a atender "virtualmente".  Foi uma bênção ouvir quantos líderes 
de ministérios regularmente verificavam seus integrantes, e todos aqueles que se voluntariaram para ligar 
para os colegas paroquianos para ter certeza de que estavam bem.  Fiquei comovido com a fidelidade de 
todos aqueles que vieram adorar o Senhor noite e dia em nosso Santuário Santo Niño, que vieram para o 
Sacramento da Reconciliação, ou que passaram por aqui para nossas bênçãos.  Foi humilhante 
testemunhar sua generosidade com a paróquia enquanto você passava ou enviava doações ou doava 
online.  Graças a você, nossa Sociedade de São Vicente de Paulo tem sido capaz de atender um número 
crescente de famílias necessitadas.  Obrigado! 
 

Em outra nota, todos os anos pedimos aos alunos do 5º e 8º ano que façam a Avaliação da Educação 
Religiosa Infantil/Jovem (ACRE).  Esta é uma ferramenta importante que nos ajuda a garantir que nossas 
crianças e jovens estejam recebendo a melhor qualidade da Formação da Fé.  Este ano, nossos alunos da 
5ª série tiveram uma pontuação significativamente melhor do que no ano passado.  Em todas as áreas, eles 
superaram a média paroquial nacional para crianças que frequentam programas de Formação da Fé 
Paroquial.  Em "Conhecimento da Fé" superaram a média nacional (todas as crianças).  Em "Formação 
Moral", eles superaram a média nacional de crianças frequentando escolas católicas!  O ACRE também 
apontou áreas em que podemos melhorar, especialmente o vocabulário católico.  Os alunos do 8º ano 
também se saíram bem, embora tenham pontuado abaixo das médias paroquiais nacionais em três 
categorias (alunos da Formação da Fé). 
 

A segunda parte da ferramenta ACRE avalia a relação das crianças com Deus e como elas vivem sua 
fé.  Nossas crianças desfrutam de uma relação muito saudável com Deus e amam sua fé.  Infelizmente, 
muitos não rezam com a família, não leem a Bíblia regularmente, e se sentem desconfortáveis em 
compartilhar sua fé com seus amigos. Eles expressaram uma preocupação com xingamentos, bullying e 
falta de honestidade.  Foi angustiante ver como poucos pensam em uma vocação para o sacerdócio ou 
vida religiosa e apenas 18% dos nossos alunos do 8º ano desaprovavam a coabitação pré-
matrimonial.  Estamos ansiosos para poder ajudar nossas crianças e famílias a abordar essas questões no 
próximo outono. 
 

Meu objetivo é que cada um de nós desenvolva uma paixão ao longo da vida por nosso Senhor e Sua 
noiva, a Igreja!  Por favor, mantenham nossas crianças e suas famílias em suas orações enquanto 
caminhamos juntos na 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 

 

 



Ambiente Seguro 
É responsabilidade de todos que nossa paróquia 
permaneça um ambiente seguro.  Por favor, certifique-se 
de que seus filhos são supervisionados o tempo todo, 
incluindo o banheiro e o pátio.  Todos os adultos que 
trabalham com crianças ou adultos vulneráveis como 
parte de seu ministério devem completar o Treinamento 
de Ambiente Seguro e as verificações de antecedentes 
necessárias (para mais informações, entre em contato 
com Barbara Gray no  bgray@stpaulchurch.com 
(813) 961-3023.   
 

Denuncie todas as atividades suspeitas diretamente à 
polícia  (813) 247-8000,  bem como ao escritório da 
paróquia.  Em casos de suspeita de abuso, ligue para a 
polícia e o Ministro de Assistência às Vítimas Diocesana 
(ligação gratuita 1-866-407-4505).  Se você tiver alguma 
dúvida ou preocupação, consulte qualquer membro da 
nossa equipe. 

CALENDÁRIO DO GRUPO DE 
JOVENS DA SAINT PAUL 

 

 1 de julho (quarta-feira) 

Passeio em família de caiaque 

  

3 de julho (sexta-feira) * 

Lectio Divina, 13h às 14h 

  

10 de julho (sexta-feira) * 

Lectio Divina, 13h às 14h 

  

11 de julho (sábado) 

Retiro "Conte sua História" em  

Mary Help of Christians 

9h30 às 19h 
 

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 

Deo Gratis 
Agradecemos a Deus por todos aqueles que 
receberam os Sacramentos do Batismo, Confirmação 
e Santa Comunhão na semana passada, bem como 
seus padrinhos, catequistas e famílias.  Que Deus 
abençoe a todos!  Também agradecemos a Deus por 
todos aqueles que generosamente doaram à nossa 
paróquia na última semana.  Estamos honrados pelo 
seu apoio à sua família paroquial.  Que Deus te 
abençoe por sua fidelidade e generosidade!! 

NOSSA SENHORA  
DA BOA SAÚDE 

 

NOVENA E MISSA NA  

SEXTA-FEIRA 

17 DE JULHO 

19:00 Novena † 19:30 Missa 

DÊ O PRESENTE DA VIDA! 

DOE SANGUE NO CAMPUS 
DE SAINT PAUL  

NO DOMINGO, 12 DE JULHO  

DAS 8H ÀS 13H 

Missa da Primeira 
Sexta-feira 

em Homenagem à 
Santa Criança 

SANTO NIÑO 
Sexta-feira, 3 de julho 
19:00 Novena † 19h30 

Devoções da Primeira Sexta-feira 
 

Esta sexta-feira é a primeira sexta-feira do mês, uma 
bela oportunidade para desenvolver seu relacionamento 
com Deus.  Este é um bom momento para examinar 
sua consciência e participar do Sacramento da 
Reconciliação.  Além das missas diárias de sexta-feira 
normais, oferecemos uma missa especial de sexta-feira a 
partir das 19h com um Rosário em comemoração ao 
Santo Niño e ao Sagrado Coração de Jesus.  Também 
oferecemos Adoração Eucarística após a missa das 
7h30 até a missa de sábado às 8h30.  Por favor, venha e 
traga um amigo! 

mailto:bgray@stpaulchurch.com
mailto:lwendt@stpaulchurch.com


 
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*   

• Leite enlatado 
• Frutas Enlatadas 
• Cereal 

• Mistura de panqueca 
• Manteiga de Amendoim 
• Xarope 

 

Adoração  

Eucaristica 
 
 

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

Santos de Deus: Santos Pedro e Paulo 
Na segunda-feira celebramos as solenidades dos Santos Pedro e Paulo.  Ambos 
foram levados para Roma e colocados em prisão domiciliar.  Lá eles continuaram a 
exercer seus ministérios, servindo ao Senhor e sua jovem Igreja até seus 
martírios.  Já no ano 258, há evidências de que seus dias de festa foram celebrados 
no mesmo dia e seus túmulos eram locais de culto.  O testemunho de suas vidas, 
bem como suas cartas moldaram o cristianismo ao longo dos tempos.  Em um 
sermão no ano de 395, Santo Agostinho observou: "Vamos abraçar o que eles 
acreditavam, sua vida, seus trabalhos, seus sofrimentos, sua pregação e sua 
confissão de fé."  Amém! 

Oração do Dia da Independência 
Neste Dia da Independência, lembro-me de todos aqueles que se sacrificaram pela 
minha liberdade, seguindo o exemplo de seu Filho, Jesus Cristo. Não deixe-me 
tomar minha liberdade, tanto física quanto espiritual, como garantida. Posso 
sempre lembrar que minha liberdade foi comprada por um preço muito alto. Minha 
liberdade custou a vida dos outros.  Senhor, hoje, abençoe aqueles que serviram e 
continuam a dar suas vidas pela minha liberdade. Com favor e recompensa, 
atendam às suas necessidades e cuidem de suas famílias.  Ajude-me a viver minha 
vida de uma forma que o glorifique, Senhor. Dê-me a força para ser uma bênção na 
vida de outra pessoa hoje, e me conceda a oportunidade de levar os outros para a 
liberdade que pode ser encontrada em conhecer Cristo.  Amém. 

SANTA MISSA HORÁRIO DE TRANSMISSÃ LIVE  
Missa diária às 12:15 - Sábado às 8:30 - Domingo às 10:45 e 14:00 (Espanhol) 



"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. 

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! 

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! 

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. 

PRÉ-ESCOLA 
CATÓLICA DE 
SAINT PAUL 

 
Deixe as crianças brincarem!  Pesquisas nos dizem 
que o trabalho de uma criança é brincadeira.  As 
crianças adoram criar e se expressar através da 
brincadeira e isso faz parte do desenvolvimento 
saudável.  Estimula-os física e mentalmente e ensina 
habilidades linguísticas e de alfabetização.  Brincar 
com outras crianças lhes dá a oportunidade de 
desenvolver suas habilidades sociais e emocionais ao 
mesmo tempo em que ganham confiança.  Também 
ajuda na comunicação, empatia e cooperação, sem 
mencionar aprender a compartilhar, revezar e fazer 
amigos.  Durante um dia típico da pré-escola, haverá 
períodos de brincadeiras estruturadas e não 
estruturadas para permitir que as crianças aprendam 
por conta própria. 
  
Ainda temos algumas vagas em nossos programas de 
3 e 4 anos.  Para mais informações, ligue para o 
telefone (813) 264-3383. Mindy Geer, Diretora 

Oração pela Proteção dos Furacões 
Deus, nosso Pai, Senhor do Céu e da Terra.  Nós o 
louvamos e agradecemos por sua proteção durante a 
temporada de furacões.  Mantenha-nos e todos os seus 
filhos a salvo de desastres naturais e artificiais.  Abençoe 
nossas famílias e traga paz a todas as nações.  Pedimos 
isso através de nosso Senhor Jesus Cristo que vive e reina 
com vós e o Espírito Santo, um só Deus para sempre e 
sempre. Amém. 

www.facebook.com/stpaultpa 

mailto:baptism@stpaulchurch.com
mailto:bulletin@stpaulchurch.com

