St. Paul Catholic Church and Preschool
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, Florida 33618
www.stpaulchurch.com † (813) 961-3023
Décimo quarto Domingo em Tempo Comum

Fique conectado neste
verão!
Junte-se à página do
Facebook da nossa paróquia
em:

Domingo , 7 de Julho de 2019

Meus queridos amigos,
Primeiro de tudo, deixe-me compartilhar minha alegria! Tenho orgulho de anunciar que os
paroquianos Chuck Glass e Dr. Bill Stephen foram selecionados para começar os estudos
formais para o diaconado. Para ambos, este é o fruto de um chamado especial de Deus e de
um longo período de discernimento. Por favor, mantenha eles e suas esposas em oração!
Que Deus abençoe a todos eles!
Em segundo lugar, na semana passada escrevi que estávamos procurando um gerente para a
paróquia. É uma bênção poder relatar que o paroquiano de longa data, Brian Smith, aceitou
graciosamente meu chamado para servir como Gerente da Paróquia. Esta é uma posição
muito importante, gerenciando os recursos da paróquia para que possamos cumprir nossa
missão. Por favor, mantenha Brian e nossa equipe paroquial em oração durante este
período de transição. De uma maneira especial, agradeço aos que ajudaram em nosso
comitê de busca.
Esta semana, nossa paróquia passará por uma auditoria de “Procedimentos Acordados”.
Essa revisão independente é uma parte importante de nossa administração fiscal, que ajuda a
garantir que permaneçamos em total conformidade com as políticas diocesanas e todas as
leis civis aplicáveis, incluindo nossos protocolos de Ambiente Seguro. Nossa última auditoria
foi há três anos. No futuro, a auditoria será realizada todos os anos em cada paróquia da
nossa diocese. Este é outro exemplo de seu árduo trabalho ,as doações da Pastoral Anual .
Enquanto a maioria das paróquias “se acalma” durante o mês de Julho, estamos “em
chamas” com o Espírito Santo! Nesta sexta-feira, estamos promovendo uma missa para
aqueles que perderam um animal de estimação. Este é um momento especial para pedir a
graça de Deus àqueles que estão sofrendo e agradecer a Deus pelo presente de nossos
amigos animais! Começaremos com o rosário às 7 da noite e continuaremos com a Santa
Missa, seguida de uma leve recepção. Por favor venha!
No sábado, nossa comunidade brasileira está oferecendo um “Chá com Maria” para as
famílias a partir das 14h. É uma tarde cheia de pessoas queridas e comida deliciosa. Você não
precisa falar português para participar...você precisa amar a nossa Mãe Santíssima!
No final deste mês, nossos adolescentes estarão participando da Conferência da Juventude
de Steubenville para mergulhar no poder e no amor do Espírito Santo. Os nossos próprios
Apóstolos da Eucaristia acolherão um maravilhoso retiro para jovens adultos “Vivo e Ativo”
com o padre William Fickel, SSS, de São Vicente de Paulo em Holiday e Padre Xavy Castro,
de Nossa Senhora do Rosário, de sexta-feira, 19 de julho, das 16h00 até sábado, 20 de Julho,
às 20h00. Por favor, ligue para o escritório hoje para reservar seu lugar!
Saiba que você e seus entes queridos estão em minhas orações. Que Deus os abençoe!

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
Pe. Bill Swengros
Pastor

info@stpaulchurch.com

Adoração
Eucaristica

MISSA
PARA QUEM
PERDEU UM
ANIMAL DE
ESTIMAÇÃO
SEXTA-FEIRA, 12 DE JULHO

19:00 ROSARIO † 19:30 MISSA
Recepção no Centro da Família após a Missa

NOSSA SENHORA DA BOA SAÚDE
NOVENA & MISSA
SEXTA-FEIRA, 19 DE JULHO
19:00 ROSÁRIO
19:30 MISSA

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.

Recepçāo no Centro da Família após a Missa

Quarta Sexta-Feira

MISSA EM ESPANHOL
Sexta-feira, 24 de Julho
19:00 Rosário
19:30 Missa

Missa em honra ao
Menino Jesus
Primeira Sexta-Feira

SANTO NIÑO

Recepção no Centro Paroquial
Conselho dos Cavaleiros
de Columbus 11211

Para aprender mais como tornar-se um
cavaleiro,por favor envie um email:
kofc@stpaulchurch.com
Saindo de férias? Já viajou para uma nova cidade e se
perguntou onde fica a igreja mais próxima e quando é a
missa? O “Mass Times Trust” fornece informações sobre
locais de igrejas próximas e tempos de missas, adoração,
confissão e devoções. As línguas dos serviços e
acessibilidade para cadeiras de rodas também estão
incluídas. Este serviço é gratuito e está disponível 24 horas
por dia; clique em www.masstimes.org. (Não se esqueça de
nos trazer de volta um boletim! Nós amamos verificar o
que outras paróquias estão fazendo!).

Sexta-Feira,
02 de Agosto
19:00 Novena
19:30 Missa
Recepçāo no Centro da
Família após a missa

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

Interessado em se tornar um catequista?
Aprenda a ensinar sua fé para crianças, adolescentes e
adultos. O Escritório de Formação de Fé convida você
para uma reunião inspiradora na quarta-feira, 10 de
Julho, das 18h30 às 20h30 no Centro Paroquial da Igreja.

Para mais informações contate Sonia Eberhardt
em (813) 961-3023 ext. 3381

TORNANDO-SE CATÓLICO
Se você :
· Nunca foi batizado, mas gostaria de ser
· Foi batizado em uma fé diferente e agora está buscando
a Cristo dentro da Igreja Católica.
· Foi batizado católico, mas nunca recebeu os
sacramentos da Santa Eucaristia e da Confirmação.
.

Venha para o RCIA
(Rito de Iniciação Cristã de Adultos)

Uma jornada de fé, onde você pode construir seu
relacionamento com Cristo e Sua Igreja!
.
Por favor, planeje participar de uma das seguintes
reuniões informativas nas Quartas-feira às 19:00 no
Centro Paroquial da St. Paul ( St. Paul Parish Center):
3 de julho, 17 de julho ou 31 de julho
.
Orientação RCIA começará em
Domingo, 18 de agosto, às 10h, no Centro da Família
(St. Paul Family Center.)
.

Para mais informações, entre em contato:
Maria Costa, coordenadora do RCIA.
Telefone: 813-961-3023 ext. 3305
Email: mcosta@stpaulchurch.com

Você pode ajudar?

O Ministério do Batismo precisa de coordenadores para
ajudar as famílias, os sacerdotes e os diáconos nos
Batizados Infantis em nossos serviços de inglês e espanhol!
A ajuda é necessária nas manhãs de sábado, das 9:00 às
11:00, uma ou duas vezes por mês. O treinamento está
disponível e os coordenadores trabalham juntos em equipes.
Bilingue em inglês e espanhol é um plus. Também
precisamos de professores para nossas aulas de preparação
batismal para preparar nossos pais e padrinhos para este
importante primeiro passo na jornada de fé de seus filhos.
Junte-se a nós para servir neste lindo Sacramento! Para mais
informações e / ou para participar do Ministério do
Baptismo, entre em contato com Maria Mendez no
escritório da Paróquia pelo telefone 813-961-3023 ou por email mmendez@stpaulchurch.com

Papa Francisco diz "Sim à Vida!"
Nosso Santo Padre, o Papa Francisco, está liderando o
mundo ao exigir um respeito renovado por toda a vida
humana. Recentemente, ele falou na Conferência
Internacional “Sim à Vida! Cuidar do precioso dom da vida
em sua fragilidade ”. Ele falou da nossa necessidade de
reconhecer o valor e a dignidade de toda a vida, até mesmo a
vida que é limitada pela doença ou incapacidade no menor
dos pacientes - aqueles no útero.
Ele está desafiando todos os profissionais de saúde,
incluindo médicos, enfermeiros, professores, terapeutas,
técnicos e outros, para honrar sua missão e comprometer-se
a defender os pacientes mais vulneráveis que não têm voz.
Saiba mais em: www.vaticannews.va/en/pope/
news/2019-05/pope-francis-yest-to-life-conferencespeech.html.
Se você é um membro da comunidade médica, considere a
possibilidade de se juntar ao Ministério Respeito à Vida para
ajudar o Santo Padre, cumprir sua missão e apoiar as famílias
que estão passando por gravidezes difíceis. Contate Carol
Breland, RRT em respectlife@stpaulchurch.com.
Nós comemoramos! Um dos momentos mais profundos
da missa é quando recebemos o Santíssimo Sacramento. Ao
se aproximar do ministro, esteja atento ao que você vai
receber. Prepare o seu coração para entrar em comunhão
com o seu Criador! Como sinal de nossa grande reverência e
profunda devoção pelo Santíssimo Sacramento, inclinamos
nossas cabeças um pouco antes de nos aproximarmos do
ministro para receber a Eucaristia. A maioria das pessoas se
curva antes de dar um passo à frente para receber. Então
estenda claramente sua língua ou levante e estenda suas
mãos, uma colocada sobre a outra, de modo que o ministro
possa facilmente lhe dar a Sagrada Comunhão. Se você não
está recebendo o Precioso Sangue, você é encorajado a fazer
uma pausa e se curvar ao passar pelo cálice. Lembre-se que
contém o Senhor Eucarístico! Também não deixe de
permanecer na Igreja até que o padre tenha saído. Que nossa
participação ativa nas Sagradas Liturgias reflita sempre nosso
amor pelo Senhor!
Nāo se sente bem? Se você, um membro da sua família ou
um amigo estiver doente e não puder comparecer à missa
semanal, informe-nos ligando para Barbara no escritório da
paróquia. Nenhum católico deve ser privado da
oportunidade de recepção freqüente da Comunhão. Além
disso, se você tiver uma cirurgia futura, receba o
Sacramento da Unção dos Doentes antes da admissão.
Devido às leis do HIPPA, é imperativo que você informe
ao hospital que você gostaria de uma visita de um padre
católico. Além disso, ligue para o escritório da paróquia para
nos informar também.

"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".

Conferência
Nacional Católica da
Juventude
Indianápolis, Indiana
21 a 23 de Novembro de 2019

Em um cenário distintamente católico,
a Conferência Nacional Católica da Juventude
(NCYC) convida os participantes a
encontrarem Cristo, experimentarem a igreja,
e serem capacitados para o discipulado.
Esta é uma oportunidade incrível para o seu adolescente se
afastar do estresse e das pressões do ensino médio e se juntar
a outros 23.000 adolescentes católicos de todo o país para se
concentrar e celebrar sua fé sem medo de rejeição ou
julgamento. Depois de experimentar totalmente o NCYC,
seu filho adolescente voltará para casa com uma sensação
renovada e revigorada de como é maravilhoso ser católico e
estar preparado para sair para o mundo e viver sua fé com
orgulho. Durante a conferência eles experimentarão música,
oraçoes, oficinas, liturgia e oportunidades para participar do
Sacramento da Reconciliação. Há também concertos, danças
e um clube de comédia.
Esta peregrinação inspiradora custará aproximadamente US $
800, dependendo dos custos das companhias aéreas. O preço
incluirá passagem aérea, hotel, taxas da conferência,
transporte de ônibus enquanto estiver participando do
NCYC, duas (2) camisetas de manga longa, um moletom, 4
refeições e itens de troca. Os alunos precisarão de dinheiro
para comida adicional e / ou lembranças. Voaremos muito
cedo na manhã de quinta-feira e retornaremos na tarde de
domingo.
Como você sabe, a arrecadaçāo do “Pumpkin Patch” Venda
Anual de abóboras são designadas para atividades do
Ministério da Juventude. Pais e adolescentes que trabalharem
na venda Anual de abóboras podem ganhar US $ 10 por hora
e usar pra descontar do custo total do NCYC. Se um pai e
seu filho adolescente trabalharem 5 horas por semana,
ganhariam $ 400 para descantar do total de US $ 800.
Para garantir a vaga do seu aluno, um depósito de US $ 125
deve ser feito até domingo, 21 de Julho (por favor faça o
cheque nominal para St. Paul).
Para mais informações, por favor envie um email para Andy
Gotsch em agotsch@stpaulchurch.com

Venha juntar-se a diversão!
.

O Grupo da Juventude da Igreja Católica de St. Paul
se reunirá no domingo, 14 de Julho e 28 de Julho no
Centro da Família às 18h30.
.

Traga um amigo e deixe os bons tempos começarem!
.

Contate o nosso Ministro da Juventude, Andy Gotsch,
para mais informações em: agotsch@stpaulchurch.com

Intolerante a glúten? Se você tem uma reação adversa ao
glúten encontrado no pão, incluindo a Santa
Eucaristia, você tem várias opções. Primeiro,
você é bem-vindo para receber o Senhor no
Precioso Sangue. Lembre-se, Ele está
totalmente presente na menor gota de seu
Precioso Sangue, assim como na menor partícula da
Hóstia. Segundo, existem pães de altar com baixo teor de
glúten ou “sem glúten”, que contêm menos de 0,00042%
de glúten. Se você gostaria de saber mais sobre o
procedimento que usamos na Igreja Católica de St. Paul
para distribuir as hóstias com baixo teor de glúten, veja
Father Bill ou ligue para Elizabeth em (813) 961-3023.
MINISTÉRIOS: Existem mais de 80 ministérios na Igreja
Católica St. Paul. Nós somos uma paróquia amorosa e
solidária, alcançando todos os nossos paroquianos. Assista
ao boletim para mais informações sobre como você pode
se envolver na vida da paróquia e fortalecer sua jornada
espiritual para se aproximar de Deus.
Ministérios Litúrgicos: Por favor, deixe-nos saber se
você está interessado em voluntariado destas formas:
Servidores do Altar, Artes & Meio Ambiente, Ministros
Eucarísticos da Sagrada Comunhão, Planejamento Funeral,
Hospitalidade, Leitores e Sacristãos. Por favor, entre em
contato com Elizabeth Hays pelo e-mail:
ehays@stpaulchurch.com ou ligue para (813) 961-3023.
Fé em Ação: “Ele disse a eles: 'A colheita é abundante,
mas os trabalhadores são poucos…'” (Lc
10:2). Como católicos, somos todos
chamados a servir. No entanto, muitos de
nós não temos certeza de quais são os
nossos carismas ou dons do Espírito
Santo para ajudar a edificar a Igreja de
Deus. Através da oração somos capazes
de discernir como Deus está nos chamando. Na próxima
vez em que seu padre ou paroquiano lhe pedir para
participar de um comitê, pergunte a Deus primeiro, se é
isso que Ele quer que você faça com seus dons.

