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Domingo, 11 de Agosto de 2019

Meus queridos amigos,
Nesta quinta-feira celebramos a festa da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria, um
dia sagrado de obrigação. Enquanto abraçados pela Igreja durante séculos, o Papa Pio XII
declarou infalivelmente esse dia em 1950: “Pela autoridade de Nosso Senhor Jesus Cristo que
a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, completou o curso de sua vida terrena,
foi assumida corpo e alma na glória celestial. ”Nossa Mãe Santíssima, que foi
imaculadamente concebida livre do Pecado Original, foi assumida de corpo e alma, por Deus
para o céu como Rainha do Universo.
O momento dessa declaração foi uma grande graça. Em 1950, o mundo estava exausto pela
guerra e pela morte de mais de 50 milhões de seres humanos. O valor da vida humana foi a
terrível brutalidade e destruição. Ao afirmar a dignidade de Maria, a Igreja afirmava a
dignidade e o valor de toda vida humana. Toda a vida é preciosa aos olhos de Deus.
Além disso, emprestou esperança a um mundo que havia sido esmagado pelo mal. Deus é
em última análise e inequivocamente vitorioso. Da sepultura, cada um de nós compartilhará
o mistério da Assunção, como o Senhor nos chama para a vida eterna com Ele.
Como você podeParticipar dessa festa como uma família? Primeiro de tudo vem para a
missa! Nosso calendário de missa é o seguinte:
Quarta-feira

19:00 Missa da Vigília

Quinta-feira

7:30 Missa
12:15 Missa

17h30 Missa
19:30 Missa em espanhol

Segundo: Reze os Gloriosos Mistérios do Rosário como uma família. Rosários e folhetos de
como rezar o Rosário estão prontamente disponíveis na paróquia. É só perguntar!
Terceiro: Se você tem um santuário Mariano em sua casa ou em seu jardim, enfeite-o! Ou
traga flores para sua imagem ariana favorita na paróquia! Temos muitos ... Nossa Senhora da
Graça, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, Nossa Senhora
Aparecida, Nossa Senhora da Boa Saúde, Nossa Senhora do Leite, Nossa Senhora dos
Anjos, Imaculada Conceição. .. faça sua escolha! Suas flores são um maravilhoso sinal do seu
amor pela Mãe de nosso Senhor!
A seguinte oração pode ser usada por sua família em casa para estender a alegria de celebrar
este mistério de fé:

“Ao dar à luz você manteve sua virgindade; na sua Dormição você não deixou o mundo, ó Mãe de
Deus, mas se uniu à Fonte da Vida. Você concebeu o Deus vivo e suas orações libertarão nossas
almas da morte ”.
—Liturgia de Bizantino
Que um dia possamos compartilhar a promessa da Assunção!
Que Deus abençoe você e seus entes queridos! Vejo você no dia da festa!

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
* (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
Padre Bill Swengros, Pastor

info@stpaulchurch.com

A FESTA DA ASSUNÇĀO DA BEMAVENTURADA VIRGEM MARIA

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

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:

Uma jornada de fé, onde você pode construir o seu
relacionamento com Cristo e Sua Igreja!

Quarta-feira, 14 de Agosto
19:30
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.

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 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

Ministério de Liderança - Oficina e Jantar
Quinta-feira, 22 de agosto
18:30 - 21:00
Centro da Família da St. Paul ( Family Center )
Todos os líderes do ministério são convocados a comparecer a esse evento para se preparar para o próximo
ano. Para perguntas e / ou informações, por favor
envie um e-mail para Laurie Erickson em
lerickson@stpaulchurch.com

Missa em Espanhol
@ Sexta-feira August 23
19:00 Rosário † 19:30 Missa
Recepçāo no Centro Paroquial após a Missa (Parish Center)
COMUNICAÇĀO POR TECNOLOGIA:
Gostaríamos muito de atendê-lo melhor. O Santo
Padre nos encorajou a aproveitar as modernas
tecnologias para promover o Evangelho. Ajude-nos a
nos comunicar com você de maneira mais rápida e
econômica. Por favor, visite www.stpaulchurch.com e
inscreva-se para receber um jornal semanal. Além disso, por favor, informe a Laurie (813-961-3023, lerickson@stpaulchuch.com) se há mudanças nos nomes ou
número de pessoas que vivem em sua casa, números
de telefone, endereço, etc. Nós ficaremos felizes em
lhe enviar informações em nossos ministérios,
envelopes de oferendas ou doações eletrônicas. Ajudenos a servi-lo melhor! Obrigado!

Ministério do Luto da St. Paul
Nosso ministério oferece o amor curador de Deus através
do conforto emocional, físico, mental e espiritual. Nossa
próxima reunião será na Terça-feira, 27 de Agosto de
2019, das 19h30 às 21h, no Centro Paroquial, Sala H. Para
mais informações, contate Kathy (813) 361-5134.

AVISO: NĀO HAVERÁ REUNIÃO DE
GRUPO DE JOVENS NO DOMINGO,
11 DE AGOSTO,DEVIDO À PEQUENA
FEIRA DE NEGÓCIOS
Interessado em receber mensagens de
texto sobre as atividades e eventos do
Grupo de Jovens? Se sim, por favor
envie:

@ 9bf4c7 para 81010
para o aplicativo de lembretes do
Grupo de Jovens “Remind App”!

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.

As aulas de formação de fé (Catequese) para 2019-2020
começarão durante a semana de 18 a 22 de agosto de 2019
Pergunta do Cesto (Ask It Basket): “No meu país de origem, as crianças só
precisam ser registradas para as aulas de formação de fé (catequese) quando se
preparam para a Primeira Comunhão ou Confirmação(Crisma). Por que é diferente
aqui? ”Boa pergunta! Ao contrário da maioria das Américas Central e do Sul, a cultura nos
Estados Unidos nunca foi católica. De fato, pode-se argumentar que não temos mais uma
cultura cristã. Em todo caso, se seus filhos vierem a conhecer e amar Jesus e Sua Igreja, é
por causa do que você os ensina, não por causa do que aprendem em uma escola pública,
no parque de diversāo ou na televisão. Seus filhos desenvolverão um relacionamento
pessoal com o Senhor porque VOCÊ compartilha sua fé com seus filhos! Estamos aqui
para ajudar. Todas as crianças do jardim de infância até a 12ª série que freqüentam a escola
pública devem estar matriculadas em nosso programa de Formação de Fé. Toda criança
que esta em idade para receber a Primeira Comunhão ou Confirmação também devem ser.
Para aqueles que educam seus filhos em casa, temos materiais para ajudá-lo. Para aqueles
que frequentam escolas católicas, você é muito bem-vindo para se juntar a nós! Se você não
tem condições para registrar seu filho para o nosso programa de Formação de Fé, não se
preocupe! Eu vou pagar por isso! Que seu filho desenvolva uma paixão ao longo da vida
por Cristo e Sua Igreja! (Se você tiver uma pergunta para o Ask It Basket, entre em contato
com frbill@stpaulchurch.com).
Ame seu vizinho! Por favor, verifique seus vizinhos. Se há uma pessoa idosa ou doente
que você possa ajudar? Talvez eles precisem de uma carona para a igreja ou se você estiver
indo para as lojas, você pode pegar algo para eles. Outra idéia é simplesmente chamá-los
diariamente para ter certeza de que estão bem e que eles sabem que alguém se importa.
Lembre-se...todos nós somos chamados para ser o Bom Samaritano!

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".

“AMERICAN HERITAGE GIRLS”
(MENINAS DA HERANÇA AMERICANA)
TROPA 147 NOITE DE BOAS VINDAS
A AHG Tropa 147 está organizando sua Noite de Boasvindas na quinta-feira, 29 de agosto, às 18h30 no Centro da
Família. Nāo é necessáio reservas!! O evento também está
aberto para aqueles interessados em se juntar a Tropa 147.
Para informações sobre como se juntar às American Heritage
Girls, por favor envie um email para:
ahg@stpaulchurch.com
Recarregue sua fé! Você está interessado em se apaixonar
cada vez mais pelo nosso Senhor? Há uma série de
oportunidades especiais nos próximos meses para ajudá-lo a
crescer na fé. Marque seus calendários e planeje vir!
6ª Conferência Anual Católica das Mulheres será
realizada no Sábado, 28 de Setembro de 2019, no Centro de
Eventos Especiais da Flórida State Fairgrounds. Os oradores
deste ano incluem o Pe. Larry Richards, Leah Darrow e
Elizabeth Bunbury. A conferência normalmente é esgotada
cedo,
então
entre
em
contato
com
danielle@myspiritfm.com.

Sirva os pobres com alegria! Venha se juntar a nós
enquanto nos juntamos ao Padre Richard Ho Lung e os
Missionários dos Pobres para juntos cuidarmos dos mais
pobres dos pobres na Jamaica, de 3 a 9 de Fevereiro de 2020.
Para mais informações, por favor escreva para:
jamaicanmission@stpaulchurch.com.
9a Conferência Anual dos Homens Católicos de Tampa
Bay será realizada no Sábado, 2 de Março de 2020, das 8h às
13h, no Higgins Hall. Este ano apresenta Jesse Romero, Gus
Lloyd e Justin Fatica. Para mais informações e ingressos,
visite suncoastcatholicministries.com.
O Congresso Eucarístico será realizado de 15 a 16 de maio
de 2020 em Jacksonville, Flórida. Esperamos alugar um
ônibus e visitar Santo Agostinho antes do início do
congresso na sexta-feira à noite. O congresso tem programas
para crianças, adolescentes, adultos em inglês e adultos em
espanhol. Haverá palestrantes reconhecidos nacionalmente,
músicos e uma exposição católica de produtos e livros. É um
evento anual que você não vai querer perder! Assista ao
boletim para detalhes.
Centro Franciscano. O Centro Franciscano está localizado
no belo rio Hillsborough a poucos minutos de St. Paul. Eles
oferecem retiros ao longo do ano. Visite
www.franciscancentertampa.org.

Você é uma mulher interessada em
participar de um Estudo Católico Feminino?
Junte-se ao Estudo Fundamental “Women of
Grace” na Igreja Católica St. Paul.
O Programa de Estudo “Women of Grace®” é uma
bela revisão da fé católica para as mulheres. Este estudo
tem um foco particular no propósito e missão das
mulheres no mundo de hoje.
Nos reuniremos por nove (9) semanas aos sábados das
10h às 12h no prédio da St. Michael. Nosso primeiro
encontro será no sábado, 14 de setembro, das 10h às 12h.
Se estiver interessada, entre em contato com Allison
Poff em: women-of-grace@stpaulchurch.com

Oração pela 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.
Mantenha a nós e a todos os seus filhos a salvo de desastres naturais e
os 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, Deus para
todo o sempre. Amém.

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

