St. Paul Catholic Church and Preschool
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, Florida 33618
www.stpaulchurch.com † (813) 961-3023
18o Domingo Do Tempo Comum

Domingo, 4 de Agosto de 2019

Meus queridos amigos,
Esta Terça-feira é a Festa da Transfiguração, quando Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu
o Monte Tabor para orar. Como Jesus, todos nós precisamos orar. Enquanto em oração, a
aparência de Jesus mudou; Ele foi transfigurado. Oração faz isso. Nos transfigura. Não,
podemos não brilhar como o sol, mas a oração, no entanto, nos muda. Lembro-me de que
meu irmão me escreveu uma vez: “Bill, eu oro por você. Não porque você precise, mas
porque eu preciso disso. ”Conversar com Deus nos muda.
Lucas registra que Jesus estava conversando com Moisés e Elias sobre o êxodo que seria
realizado em Jerusalém. O termo “êxodo” é carregado, já que se refere à libertação do povo
de Deus da escravidão. Da mesma forma, Jesus estava indo para Jerusalém para sofrer,
morrer e ressuscitar dos mortos, a fim de nos libertar das cadeias do pecado e da morte. Esta
foi Sua missão, Seu propósito aqui na terra. Da mesma forma, nossa oração confirma nossa
missão ou propósito aqui na terra: amar a Deus com todo o nosso coração e alma e
compartilhar Seu amor e misericórdia com os outros.
Os discípulos estavam compreensivelmente distraídos com essa visão e queriam memorizála. Foi então que Deus, o Pai, os lembrou de se concentrar: “Este é o meu Filho escolhido;
ouça a Ele. ”Como é importante para nós mantermos nossas mentes e corações focados em
Jesus ... para ouvi-Lo ... e seguir Sua vontade em nossas vidas e não sermos distraídos por
preocupações ou problemas.

Fique conectado neste verão!
Junte-se à página do Facebook
da nossa paróquia em:
www.facebook.com/stpaultpa

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

Como você pode dizer, eu amo o mistério da Transfiguração. Na verdade, o Monte Tabor é
um dos meus lugares favoritos na terra. Toda vez que eu visito lá, eu mudo. Me transfigura.
Felizmente nós temos um “Monte Tabor” em nossa paróquia ... ou seja, nossa capela
paroquial onde podemos passar tempo de qualidade diante do Senhor Eucarístico e
experimentar a Transfiguração todos os dias.

Reconciliação (Confissão)
Segunda a Sexta 11:30 - Meio-dia
Sábados 10:00 e 16:00 ou a
pedido

O que devemos fazer ou dizer quando chegamos à Adoração Eucarística? Lembre-se, você
não precisa fazer ou dizer nada. De fato, a oração perfeita é simplesmente compartilhar com
o Senhor o que está em seu coração e depois ESCUTAR! OUÇA-O com um coração atento!
ESCUTE seu sussurro quieto. OUÇA!

Adoração Eucarística
De segunda a quinta
8:00 às 20:30
Sexta-feira 8:00 a
Sábado 8h30 Missa

Por favor, venha e ore diante do Senhor Eucarístico pelo menos uma vez por semana, se não
todos os dias! Como Jesus, convide três amigos para se juntarem a você! Nós periodicamente
trazemos as crianças de nossa pré-escola, crianças em nossas aulas da catequese e
adolescentes em nosso grupo de jovens para a adoração eucarística. Eles amam isso! Na
verdade, nossos jovens adultos tem regularmente feito isso parte das suas reuniões. Para
eles, é uma experiência transfiguradora - um encontro com Deus!
Esta Terça-feira é a festa da Transfiguração. A minha oração é que todos nós, nas palavras de
São Paulo, “sejamos transfigurados de glória em glória à sua imagem” (2 Co 3:18).

Oração matinal
Segunda a sexta-feira às 7:10
Sábado 8:10

Que Deus abençoe você e seus entes queridos!

* (en Español)

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
Padre Bill Swengros
Pastor

info@stpaulchurch.com

AVISO: O Escritório da Paróquia da St. Paul estará
fechado na Quarta-feira, 7 de agosto, para o Retiro Anual
dos Funcionários. O Escritório da Paróquia reabrirá às 8h
da manhã de Quinta-feira, 8 de agosto.

“Shalom” Missa de Cura

EXPOSIÇAO DE PEQUENAS EMPRESAS
A comunidade de fé da Igreja Católica da St Paul
convida você cordialmente para a nossa quarta edição
anual da Exposiçāo de Pequenas Empresas ( Small
Business Expo), um evento que homenageia e capacita
pequenos negócios em nossa comunidade. Este evento
será realizado no Centro da Família ( St. Paul Family
Center) no Domingo 11 de agosto das 8:30 às 14:00. A
família St. Paul dará as boas-vindas a mais de 35
pequenas empresas em nossa área e terá o privilégio de
oferecer essa oportunidade a toda a comunidade para
explorar uma variedade de serviços. O evento contará
com brindes gratuitos, amostras de alimentos e diversão
para toda a família!

A FESTA DA ASSUNÇĀO DA BEMAVENTURADA VIRGEM MARIA
Na Quinta-feira, 15 de agosto, celebraremos a festa da
Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria, um santo
dia de obrigação. Nosso calendário de missa será:
Quarta-feira, 14 de Agosto
19:30

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.

As aulas de formação de fé (Catequese)
para 2019-2020 começarão durante a
semana de 18 a 22 de agosto de 2019

Quinta-feira, 15 de Agosto
7:30, 12:15, 17:30 e 19:30 (en Español)

NOSSA
SENHORA DA
BOA SAÚDE
MISSA DA
CIDADANIA E
RECEPÇĀO
A Igreja Católica St. Paul e a Comunidade Indiana
gostariam de homenagear todos os recentes cidadãos
dos Estados Unidos e suas famílias durante a
tradicional Novena e Missa em honra a Nossa
Senhora da Boa Saúde na Terceira Sexta-Feira, 16 de
agosto. A novena inicia as 19:00 seguido de missa às
19:30. Uma recepção será realizada após a missa no
Centro da Família.
Se você obteve recentemente sua cidadania nos
Estados Unidos e gostaria de participar da missa e da
recepção depois, visite o site de St. Paul em:
www.stpaulchurch.com e clique no link na primeira
página para fazer a reserva para este evento(RSPV).
Para mais informações, entre em contato com Laurie
pelo e-mail lerickson@stpaulchurch.com ou ligue para
(813) 961-3023.

Venha para o RCIA
(Rito de Iniciação Cristã de Adultos)
Uma jornada de fé, onde você pode
construir o seu
relacionamento com Cristo e Sua Igreja!
A orientação do RCIA começará no
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

GRUPO DE JOVENS
PRIMEIRO ENCONTRO
E ORIENTAÇÃO AOS PAIS

Adoração
Eucaristica

Domingo, 18 de agosto
18:30 - 20:30
Centro da Família
(St. Paul Family Center)
Para mais informações, entre em contato
com Andy Gotsch ou Kim Smith em
(813) 961-3023 ou via e-mail
agotsch@stpaulchurch.com
ksmith@stpaulchurch.com

ORIENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DA FORMAÇÃO DE FÉ ( CATEQUESE)
O (s) pai (s) / tutor (es) deve (m) participar do evento de orientação com seus filhos
no dia da semana em que o aluno está matriculado:
· Domingo, 11 de agosto, 10h15 - Alunos do Ensino Fundamental (K-5 Elementary Students)
· Domingo, 11 de agosto, 16:00 - Confirmação do Segundo Grau / Jovens e Adolescentes da RCIA ( High School)
· Segunda-feira, 12 de agosto, 16: 15h - Alunos do Ensino Fundamental ( K-5 Elementary Students)
· Segunda-feira, 12 de agosto, 18:00 - Alunos do Ensino Intermediario ( 6-9 Middle School Students)
· Terça-feira, 13 de agosto, 18:00 - Alunos do Ensino Fundamental (K-5 Elementary Students)
· Quarta-feira, 14 de agosto, 18:00 - Alunos do Ensino Intermediario (6-9 Middle School Students)

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.

Para mais informações, entre em contato com o Escritório de Formação de Fé no telefone (813) 961-3023.

Nós celebramos! 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 um sinal de nossa
grande reverência e profunda devoção
pelo Santíssimo Sacramento, nós nos
curvamos 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 aberta sobre a
outra, para 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!

Café e Donuts
Começa oficialmente na Feira de
Pequenos Negócios no dia 11 de Agosto,
então não deixe de passar por aqui. Daqui
menos de um mês!
Você já pensou em ser voluntário no
Coffee & Donuts e fazer parte desse
divertido ministério? Embora nossos
ministérios participam toda semana, eles
sempre podem usar alguma ajuda,
especialmente nossos ministérios
menores. Você tem a chance de conhecer
e cumprimentar muitas pessoas legais e
nos ajudar a continuar a construir
comunidade entre os nossos paroquianos.
Líderes do Ministério - Por favor, não
deixe de entrar em contato com a
D e m i l s a
e m
coffeeanddonuts@stpaulchurch.com
para agendar uma semana ou duas neste
ano. Será ótimo!

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

"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".

Uma Oração pelo Verão: Pai, Criador de tudo, obrigado
pelo verão! Obrigado pelo calor do sol e pelo aumento da
luz do dia. Obrigada pela beleza que vejo ao meu redor e
pela oportunidade de estar do lado de fora e curtir Sua
criação. Obrigado pelo aumento do tempo que tenho para
estar com meus amigos e familiares, e pelo ritmo mais
casual da temporada de verão. Me aproxime de você neste
verão. Ensina-me como posso orar, não importa onde
estou ou o que estou fazendo. Aqueça minha alma com a
consciência da Sua presença e ilumine meu caminho com
Sua Palavra e Seu Conselho. Enquanto desfruto da Sua
criação, crie em mim um coração puro, uma fome e uma
sede por você. Amém.
Cansado de escrever cheques? Nossa paróquia oferece
um plano de oferta automática. Você pode optar por ter
dinheiro automaticamente retirado de sua conta poupança,
conta corrente ou cartão de crédito em uma base mensal
ou semestral. Não há cobrança por este serviço e ele pode
ser interrompido a qualquer momento com apenas uma
semana de antecedência. Sem mais envelopes …sem mais
cheques... sem mais ter que lembrar de trazer o seu
dinheiro! Para mais informações, entre em contato com
Brian Smith no escritório da Paróquia (813-961-3023;
bsmith@stpaulchurch.com).
Cristo nos cura! No segundo sábado de cada mês,
durante a missa das 8:30 da manhã, ofereceremos o
Sacramento da Unção dos Enfermos. Este belo
sacramento é para aqueles que são avançados em idade,
bem como aqueles que sofrem de uma doença séria
(grave). É recomendado para todos aqueles que estão
programados para serem internados em um hospital para
cirurgia no final deste mês para serem ungidos. Este
Sacramento pode ser recebido quantas vezes forem
necessárias. Venha e experimente o toque de cura do
Médico Divino!

SACRAMENTOS
▪ 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, ligue para Maria Costa (813) 961-3023.
▪ Para a Unção dos Doentes, por favor, contate Barbara
Gray (813) 961-3023.

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.
“ 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

Cuidado com mensagens de texto e
golpes de mídia social!
Chegou ao conhecimento da Diocese de ST Petersburg
que os paroquianos têm recebido mensagens de texto
pedindo dinheiro e cartões de presente de pessoas que
fingem ser nossos padres. Nossos padres e funcionários
não entram em contato com indivíduos via mensagem de
texto ou mídia social para pedir dinheiro ou informações
pessoais. Não responda a tais mensagens de texto ou
mídia social e relate-as à sua paróquia e à Diocese. Por
favor, siga este link: https://bit.ly/331W5IW para
obter dicas sobre como se proteger de tais golpes.

Conselho das Mulheres Católicas da St Paul
Você está convidado a participar da primeira reunião, do
ano fiscal, do Conselho de Mulheres Católicas na quintafeira, 8 de agosto, às 19:00, no Centro de Família, Seção
2. Por favor, traga seu prato favorito para compartilhar!
Membros novos e antigos...por favor, tragam US $ 15,00
para anuidades.
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.

