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Décimo Quinto Domingo em Tempo Comum     Domingo, 21 de Julho de 2019 

Meus queridos amigos, 
 
No Evangelho de hoje, ouvimos a história familiar da visita de Jesus à casa de Marta, 
Maria e Lázaro. Enquanto Marta estava ocupada servindo ao Senhor, Maria 
simplesmente sentou-se a Seus pés, atentamente ouvindo-O. Muitos de nós podem se 
associar com Marta. É fácil cair na armadilha de um hiperativismo, deixando de lembrar 
que podemos nos tornar tão ocupados que deixamos de estar atentos às coisas mais 
importantes da vida, ao nosso relacionamento com Deus, nossas famílias, nossos 
amigos e até mesmo nossa saúde. Somos gratos pelo convite do Senhor de ser um 
pouco mais parecidos com Maria e desfrutar de algum tempo de qualidade com Ele. 
  
Então quem está certa? Marta ou Maria? A verdade é que devemos ser ambas. Nós 
somos chamados, como Maria, a desfrutar de um tempo de qualidade com o Senhor a 
cada dia através de nossa oração pessoal, participação em nossas belas missas, bem 
como sentados a Seus pés em nossa adoração eucarística diária. 
  
Também somos chamados a arregaçar as mangas e ajudar quem precisa. Podemos fazer 
isso como catequistas e membros da equipe em nossos programas de Formação de Fé, 
ministros litúrgicos na Santa Missa, voluntários em nossos muitos ministérios que 
servem a comunidade e serviços comunitários, ou ajudando com um dos nossos muitos 
Ministérios da Misericórdia! 
  
Lembre-se, Maria não estava apenas sentada na volta. Ela estava oferecendo o dom da 
hospitalidade quando estava atenta às palavras de Jesus. Marta estava oferecendo um 
tipo diferente, mas igualmente importante forma de hospitalidade. 
  
Eu oro para que nós também possamos ser conhecidos pelo nosso amor pelo Senhor e 
pela qualidade do tempo que compartilhamos com Ele, bem como pelo nosso amor e 
preocupação pelos necessitados. 
  
Em outra nota, como parte da iniciativa diocesana Corajosamente  Vivendo o 
Evangelho, estamos discernindo um novo ministério de misericórdia “familiar” para 
ajudar os necessitados em nossa comunidade. Se você gostaria de participar do processo 
de idealizaçāo, entre em contato com Laurie no escritório da paróquia. Poderíamos usar 
sua opinião, especialmente se você tem filhos pequenos. 
  
Além disso, gostaríamos de oferecer uma missa especial de Ação de Graças no dia 16 de 
Agosto, começando com o rosário às 7 da noite para todos aqueles que se tornaram 
cidadãos naturalizados dos Estados Unidos. E no dia 13 de Setembro, uma missa 
especial aos migrantes de todo o mundo começando  com o rosário às 19h. Por favor, 
entre em contato com Laurie no escritório da paróquia para mais informações. 
  
Que Deus abençoe você e seus entes queridos! 

 
  
 
   

Pe. Bill Swengros 
Pastor 

 

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 
 

info@stpaulchurch.com 

 

 

 

 

Fique conectado neste verão! 

Junte-se à página do Facebook 

da nossa paróquia em: 

 www.facebook.com/stpaultpa 

http://www.facebook.com/stpaultpa


Adoração  
Eucaristica 

 
 
 
 
 

 
 

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. 

Quarta Sexta-Feira 

MISSA EM ESPANHOL  
Sexta-feira, 24 de Julho 

19:00 Rosário 
19:30 Missa 

Recepção no Centro Paroquial  

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): 
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 

 
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 

Venha juntar-se a diversão! 
 . 

O Grupo da Juventude da Igreja Católica de St. Paul 
se reunirá no domingo 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 

Missa em honra ao 
Menino Jesus  

Primeira Sexta-Feira 
 

SANTO NIÑO 

 
Sexta-Feira,  
02 de Agosto 
19:00 Novena 
19:30 Missa 

 
Recepçāo no Centro da 
Família após a missa 

REGISTRO DE FORMAÇÃO DE FÉ 
Após todas as missas de 27 e 28 de Julho 

Sala de oração da St. Paul 



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 e-

mail mmendez@stpaulchurch.com 

Conselho dos Cavaleiros  
de Columbus 11211 

Para aprender mais como tornar-se um 
cavaleiro,por favor envie um email: 

kofc@stpaulchurch.com 

CANTO DO SACRAMENTO 
  

▪ Os preparativos para a recepção dos Sacramentos do 
Baptismo, Reconciliação, Primeira Comunhão e 
Confirmação são coordenados pelo Gabinete de 
Formação da Fé. Por favor, ligue para (813) 961-3023. 
  

▪ Para se preparar para receber o sacramento do Santo 
Matrimônio ou para a convalidação, ligue para Maria 
Costa (813) 961-3023. 
  

▪ Para a Unção dos Enfermos, entre em contato com 
Barbara Gray pelo telefone (813) 961-3023. 

Um convite a todos os homens da paróquia de St. 
Paul para fortalecer a sua fé ao lado de outros homens 

católicos! 
  

Venha juntar sen a nós a cada primeiro sábado do mês 
para rezar, desfrutar de um café da manhã quente e crescer 
juntos espiritualmente. Vamos refletir sobre o Evangelho 
do domingo, um livro espiritual cristão ou assistir a um 
filme cristão, e então ter uma discussão aberta. 
  

Nosso próximo café da manhã de oração para os homens 
acontecerá no sábado, 3 de agosto, no centro da Família da 
St. Paul (Seção 1).  
 

Para mais informações, contate Richard Hosein em  
(941) 993-2619 ou envie um email para:  

mens-prayer-breakfast@stpaulchurch.com 

Pergunta do Cesto: “Em 2 Coríntios 12, Paulo 
menciona o “terceiro céu ”e“ um espinho na carne”. 
O que eles querem dizer?” Boa pergunta. Ao longo da 
história, o céu tem sido descrito como tendo vários 
níveis. Enquanto isto não foi definido pela Igreja, 
certamente tem sido atestado como sendo um número de 
santos. Eu acho que São Paulo está simplesmente se 
referindo à sua experiência mística do céu. Da mesma 
forma, embora o “espinho na carne” não tenha sido 
definido, muitos afirmam que foi sua visão fraca ou outra 
enfermidade. O fato de a referência ser imprecisa nos 
permite relacionar melhor com suas lutas em curso. Eu 
espero que isso ajude! (Se você tiver uma pergunta para o 
“Ask It Basket” -“Pergunta do Cesto”, entre em contato 
com frbill@stpaulchurch.com). 

“Shalom” Missa de Cura  
com o Rev. Roy Palatty, CMI, Diretor 

Espiritual, Shalom Media 
  

Sexta-feira, 9 de agosto 
18h30 

  
Padre Roy nasceu na Índia e é sacerdote da 
Congregação das Carmelitas de Maria Imaculada. Ele 
ganhou seu Ph.D. em Filosofia da Universidade Católica 
de Leuven, na Bélgica. Padre Roy é professor de 
Filosofia na University Cristo em Bangalore, Índia, 
desde 2008. Suas primeiras colaborações com Shalom 
foram através de artigos para o jornal Sunday Shalom e 
a revista Shalom Times. Desde 2014, ele atua como 
diretor espiritual da Shalom Media, servindo 
diretamente ao ministério nos Estados Unidos da 
América, Canadá, Austrália, Reino Unido, Irlanda, 
Áustria e Cingapura. O padre Roy tem um grande 
interesse pelos assuntos da Igreja universal. Sua paixão 
por ajudar a Igreja usando a mídia é um chamado 
especial e seu papel como Diretor Espiritual do 
ministério leva a Shalom Media em novas direções 
para seu serviço. Padre Roy é um orador talentoso e é 
um pregador por demanda em todo o mundo, 
liderando vários retiros de língua malaia e inglês para 
sacerdotes, religiosos e fiéis leigos. 

Fé em Ação: “… sou ministro, segundo o comando de Deus a 
mim, para levar a palavra de Deus para vós” (Cl 1,25). Somos 
todos chamados a evangelizar - crescer continuamente 
em nosso relacionamento com Jesus e compartilhá-lo 
com os outros. Podemos não ser chamados a evangelizar 
como São Paulo, mas devemos procurar oportunidades 
de compartilhar nossa fé com as pessoas mais próximas a 
nós, como nossa família, amigos e vizinhos. Ore pela 
coragem de compartilhar sua fé na próxima vez que 
surgir a oportunidade. 

mailto:mmendez@stpaulchurch.com
mailto:kofc@stpaulchurch.com


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. 

"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". 

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. 

Recado: Os ministérios são incentivados a enviar 
informações sobre as próximas reuniões e eventos 

para: bulletin@stpaulchurch.com 

Algo faltando? Há vários casais em nossa paróquia que 

estão vivendo em casamentos irregulares ou casamentos que 

não foram abençoados na Igreja. Lembre-se, não é suficiente 

que os católicos sejam casados no civíl ou casados em uma 

igreja não-católica. Para validade, os católicos devem se casar 

em uma cerimônia reconhecida pela Igreja. Não espere. Nós 

estamos aqui para ajudar! Se você já foi divorciado, entre em 

contato com Maria no escritório da paróquia para que seu 

casamento seja validado (961-3023). É muito fácil e não toma 

muito do seu tempo. Se você ou seu cônjuge já estiveram 

divorciados, entre em contato com Maria ou com o padre ou 

diácono de sua escolha para iniciar o processo de “anulação” 

para que, esperançosamente, seu casamento atual possa ser 

validado. Deixe-nos ajudá-lo! 

Cura pós-aborto - Projeto Raquel 
 
Cura para HOMENS, MULHERES, CASAIS e AVÓS que 
estiveram envolvidos em uma decisão de aborto. Há 
ajuda para se mover em direção à reconciliação - 
consigo mesmo, com seu filho não nascido, sua família, 
sua Igreja e seu Deus. 
  
“Raphael’s Way” Caminho de Rafael -Retiro de um dia,  
3 de agosto de 2019 (Palm Harbor) 
 

“ A son’s Journey” Viagem de um Filho - Retiro de um 
dia  para homens, 7 de setembro de 2019 (Tampa) 
 

“Spanish Rachel’s Vineyard” Vinhedo de Rachel em 
Espanhol -Retiro de fim de semana , 13 a 15 de 
setembro de 2019 (Lutz) 
  

Ligue para o Projeto Rachel - Inglês / Espanhol  
(813-924-4173) para detalhes ou 

visite: projectrachel@ccdosp.org ou 
www.rachelsvineyard.org 

Oração para proteção dos furacões: Deus nosso Pai, 
Senhor do céu e da terra. Nós te louvamos e 
agradecemos a sua proteção durante a temporada 
de furacões. Guarde -nos e a todos os seus filhos 
a salvo de desastres naturais e provocados pelo 
homem. Abençoe nossas famílias e traga a paz a 

todas as nações. Nós pedimos isto através de nosso Senhor Jesus 
Cristo que vive e reina com você e com o Espírito Santo, um 
Deus para todo o sempre. Amém. 

Política Diocesana de Animais: A fim de garantir a 
segurança de todos os nossos paroquianos, assim como de 
seus animais de estimação, é proibido ter animais em 
propriedades diocesanas  exceto os  animais de serviço. 
Obrigado pela sua compreensão! 

 

A Igreja Católica de St. Paul oferece uma assinatura 
gratuita aos nossos paroquianos para o site 
formed.org! 
 

1. Inscreva-se em www.stpaulchurch.formed.org 
2. Clique em Register e insira o código: P33JN2 
3. Desfrute de filmes, livros e muito mais! 


