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 DOMINGO DA QUARESMA            28-02-2021 

Meus queridos amigos,  
Um dos segredos mais bem guardados em 
nossa família paroquial é o Rito de Iniciação 
Crista (RCIA). Durante meses, grupos de 
adultos e crianças vêm explorando os 
mistérios de nossa fé, discernindo seu 
chamado para serem batizados, confirmados 
e receberem a Mais Santa 
Eucaristia.  Outros, já batizados em outras 
religiões ou batizados católicos, mas não 
criados na fé, gostariam de ser plenamente 
recebidos em nossa Igreja.  
  
No outono passado, eles formalmente 
escolheram começar sua jornada de fé em 
nossa Igreja através dos Ritos de Aceitação e 
Acolhimento.  Foi muito comovente vê-los 
aceitando o Evangelho e sendo assinados 
com a cruz.  Após meses de formação 
espiritual com uma equipe de paroquianos 
dedicados sob a liderança de Maria Costa, 
Carmen Cayon e nossas equipes do RCIA, 
eles começaram o segundo passo para a 
Iniciação Cristã há duas semanas, quando 
participaram do Rito da Eleição e da 
Chamada para a Conversão 
Contínua.  Durante este rito, a Igreja fez sua 
"eleição", que é a escolha de receber essas 
crianças, adolescentes e adultos para entrar 
em nossa Igreja na Vigília de Páscoa e 
Domingo da Divina Misericórdia.  Também 
marcou o início de um período de intensa 
purificação ou iluminação, pois nossos eleitos 
ou illuminandi são desafiados a purificar suas 
mentes e corações com um conhecimento 
mais profundo e uma relação mais profunda 
com Cristo nosso Salvador. 
  
Hoje, celebramos o primeiro de três 
"Escrutínios", ritos de auto-busca e 
arrependimento.  Eles são feitos para 
"descobrir, então curar tudo o que é fraco, 
defeituoso ou pecaminoso nos corações dos 
eleitos; para trazer para fora, em seguida, 
fortalecer tudo o que é vertical, forte e 
bom.  Pois os escrutínios são celebrados a 

fim de retirar os eleitos do poder do pecado e 
de Satanás, para protegê-los contra a 
tentação, e para dar-lhes força em Cristo, que 
é o caminho, a verdade e a vida.  Esses ritos, 
portanto, devem completar a conversão dos 
eleitos e aprofundar sua determinação de 
manter-se firme a Cristo e levar nossa decisão 
de amar a Deus acima de tudo"(OCIA, 141). 
  
O Escrutínio consiste em oração silenciosa, 
intercessões para os eleitos, e um rito de 
exorcismo para ajudá-los a libertá-los dos 
efeitos do pecado e das tentações do 
diabo.  Desta forma, rezamos para que eles 
possam ser fortalecidos em sua jornada 
espiritual e que possam estar melhor 
dispostos a abrir seus corações para receber 
os dons de nosso Salvador.  Este período de 
purificação espiritual e iluminação chegará ao 
seu cumprimento na celebração dos 
Mistérios da Páscoa em nossa Vigília de 
Páscoa, que começará às 20h do dia 3 de abril 
(Por favor, venha!).  Aqueles que já estão 
batizados entrarão em nossa Igreja através de 
uma profissão de fé e dos Sacramentos da 
Confirmação e eucaristia no domingo da 
Divina Misericórdia, 11 de abril. 
  
Na página 10 deste boletim, listamos todos 
aqueles que estão entrando na 
Igreja.  Rezemos para que Deus continue 
abençoando-os e atraindo-os cada vez mais 
fundo em Seu Coração Sacratíssimo.  Que o 
bom trabalho que eles começaram seja 
concluído em Jesus Cristo! 
  

Crescendo juntos em Cristo, 
 
  

  
Padre Bill Swengros,  Pastor 

 

 

MISSAS DO FIM 
DE SEMANA 

 

Missas de Sábado 
8h30  missa 

 

Missas da Vigília do Sábado: 
17h30 

 

Missa em Português: 19:30 
 

Missas dominicais 
7h30, 9h00, 10h45, 

12h30, 17h30 
Misa en Español: 14h00 

 

MISSAS DURANTE 
A SEMANA 

 

Segunda a sexta 
7h30 e 12h15h 

 
Primeira Sexta-feira às 19h30 

Terceira Sexta-feira às 19h30 

*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  
a Quinta-feira  
8h00 às 20h30 

 

24 Horas 
Sexta-feira, 8h30 às  

Sábado, 8h30 
 

 Oração matinal 
Segunda a sexta-feira às 7:00h 

Sábado 8:00h 
  

Unção dos Enfermos 
Todo segundo sábado 

do mês às 8h30 
 

Horário de Atendimento  
da Igreja: 

 

Segunda a sexta-feira das  
9:00h às 16:00h 

 

www.stpaulchurch.com 
 

info@stpaulchurch.com 

 

 
 
 

NOTÍCIAS ▪ FOTOS ▪ EVENTOS 
Junte-se à página da  

St. Paul no Facebook hoje! 
www.facebook.com/stpaultpa 

Crescendo juntos em Cristo! 



ESTA LUZ ESTÁ ACESA PARA 

VOCÊ! 

Nossos padres da paróquia estarão disponíveis 

na quinta-feira, 11 de março na igreja principal 

das 17h às 20h para oferecer o Sacramento da 

Reconciliação. (Confissão). 

www.stpaulchurch .com  

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, rezaremos as Estações 
da Cruz às 15h e às 19h seguidas de rosário e novena 
em homenagem ao Santo Niño.  A noite continua com 
o Sacrifício da Santa Missa.  Também oferecemos 
Adoração Eucarística após a missa das 7h30 até a 
missa de sábado às 8h30.  Por favor, venha e traga 
um amigo! 

OLHANDO PARA 
FRENTE!  

5 de março:  15h e 19h Estações da Cruz; 11 de 
março:  Esta luz está acesa para você - Confissões 
das 17:00 às 20:00; 12 de março: 15:00 e 19:00 
Estações da Cruz; 17 de março:  Dia de Saint 
Patrick; 19 de março:  Consagração a São José 
após as missas das 12h15 e 19h30; 19 de março:  
15h e 19h Estações da Cruz; 23 de Março:  Serviço 
de Penitência Comunitária; 27 de março:  Domingo 
de Ramos; 1 º de abril:  19:00 quinta-feira santa; 2 
de abril:  15h, 17h (espanhol) e 19h Serviço da 
Sexta-Feira Santa; 3 de abril:  20h00 Vigília de 
Páscoa; 4 de abril:  Domingo de Páscoa!     

REUNIÃO DA PARÓQUIA 
DE PERGUNTAS E 

RESPOSTAS COM O 
PADRE BILL 

 
As Reuniões paroquiais de Perguntas e 
Respostas (Formato de audiência pública), 
organizadas pelo Padre Bill Swengros, serão 
realizadas na quarta-feira,

 
3 de março, às 13h 

e às 19h, no Parish Center.  Todos são bem-
vindos para participar deste evento!  O 
Encontro das 13h do dia 3

 
de março será 

transmitido ao vivo em nossa página da 
paróquia no Facebook:  facebook.com/stpaultpa 

MINISTÉRIO DA 
VOCAÇÃO  

O novo Ministério da Vocação está procurando aqueles 
homens, de 16 a 40 anos, que estão contemplando uma 
carreira como padre diocesano.  O ministério se reunirá 
na primeira quarta-feira do mês das 18h às 19h30 no 
Pavilhão da Saint Paul.  A primeira reunião será 
realizada na quarta-feira, 3 de março.  Para obter mais 
informações, envie um e-mail para: 

vocation@stpaulchurch.com 

Liturgia Viva: No evangelho, uma voz da 
nuvem diz: "Este é o meu amado Filho.  Ouça-
o.  Como você usa seu tempo em oração não 
só para falar, mas também para ouvir Jesus?  

CONSAGRAÇÃO A  
 SÃO JOSÉ  

 

Convidamos você a participar da preparação e 
consagração a São José, a partir de 15 de fevereiro, até 
a Solenidade de São José, em 19 de março de 2021. 

Dias da semana: Fins de semana:  

Após a missa das 12:15 
na igreja principal. 

Junte-se a nós às 13h, no 
Santuário Santo Niño 

Dia da Consagração (19 de março):  
A consagração terá lugar nas Missas das  

12h15 e das 19h00. 

Para se inscrever para a consagração e ter seu certificado 
preparado para 19 de março, acesse: 

stpaulchurch.com/stjosephconsecration  
 

Para mais informações, entre em contato com a Maritza 

em: igniteyourfaith@stpaulchurch.com 

Primeira Sexta-Feira Missa em 
Honra ao Menino Jesus 

 

Sexta-feira, 5 de março 
 

▪19h00 Estações da Cruz  

▪ 19h30 Novena e missa  

mailto:vocation@stpaulchurch.com
mailto:igniteyourfaith@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 

 

Adoração  
Eucaristica 
 

 
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira  
a Quinta-feira  
8h00 às 20h30 

 
24 Horas 

Sexta-feira, 8h30 às 
Sábado, 8h30 

MISSA 

2021 

Intenções da Missa para as mis-
sas de 19:30h no sábado: A Mis-
sa é a mais poderosa de todas as 
orações, pois é uma participação 
no ato redentor de Jesus Cris-
to.  Ao longo da história, tem 
sido exaltado como um meio 
seguro de ajudar os vivos e os 
mortos a alcançar a salvação 
eterna.  Cada missa é oferecida 
para as intenções de todos os 
presentes.  Temos muitas datas 
para preencher, em nosso livro 
de missa paroquial, para a missa 
das 19h30 (em português) nas 
noites de sábado.  A doação sug-
erida, para a missa de sábado às 
19h30, é de $ 20.  Para marcar 
uma intenção para este horário 
de missa, por favor passe na sec-
retaria da paróquia. 

 LENTEN FOOD DRIVE 
Semana da Coleta de Sacos 

27 e 28 de fevereiro 
 

Não se esqueça!  Esta é a segunda semana do 
nosso Lenten Food Drive anual!  Se você levou 
uma bolsa vazia para casa na semana passada, 
por favor, traga suas doações de volta à igreja 
neste fim de semana, 27 a 28 de fevereiro. Os 
membros de São Vicente de Paulo estarão na 
porta da igreja para agradecer e pegar sua 
bolsa.  Se você esqueceu sua bolsa, por favor, 
devolva-a nas cestas marcadas no Narthex da 
igreja, em sua primeira oportunidade. Juntos, 
podemos ajudar a alimentar todos aqueles que 
vêm à nossa despensa toda semana.  Obrigado 
por sua generosidade! 

 

~Sociedade São Vicente de Paulo 

AMBIENTE 
SEGURO 

 

Nossa paróquia segue 
protocolos de Ambiente 

Seguro.  Todo adulto que 
supervisiona crianças é 
obrigado a completar o 

Treinamento de Meio Ambiente 
Seguro e verificações de 

antecedentes necessárias. Além 
disso, ao longo do ano 

ensinamos nossas crianças e 
adolescentes sobre 

comportamentos adequados e 
formas de evitar e denunciar 
abusos.  Também oferecemos 
oficinas para ajudar os pais a 

protegerem seus filhos.  Se você 
quiser mais informações sobre 

nossos programas, entre em 
contato com nosso escritório de 

Formação de Fé.  Se você ou 
alguém que você ama sofreu 

abuso, entre em contato com a 
polícia e nosso Ministério de 

Assistência às Vítimas (ligação 
gratuita 1-866-407-4505).  
Segurança é preocupação de 

todos. 

Palavras de Sabedoria: 
"[Quaresma] é um período de 'combate' espiritual 
que devemos experimentar ao lado de Jesus, não 
com orgulho e presunção, mas usando os braços 
da fé: oração, ouvir a palavra de Deus e 
penitência. Desta forma, poderemos celebrar a 
Páscoa na verdade, prontos para renovar as 
promessas do nosso Batismo."  

– Papa Bento XVI 

Oração da Quaresma 
 

Deus da Eternidade, agradecemos o dom da 
salvação.  Enquanto caminhamos pelo deserto 
neste tempo quaresmal, sedentos pelas águas 

curativas do seu amor.  Dê-nos a força para 
superar a tentação do pecado.  Limpe nossos 
corações e mentes para que possamos nos 

preparar com grande alegria para a ressurreição 
de seu Filho, Nosso Senhor, Jesus 

Cristo.  Amém.  

Deo Gratias!   
Agradecemos a Deus pelo 
presente do Padre Kevin 
Mac Donald nos guiou em 
nossa Missão da Quaresma 
anual e por todos os 
voluntários que ajudaram a 
fazer deste evento um sucesso!  Que Deus te 
abençoe!  Agradecemos a Deus por nossos 
padres, funcionários e voluntários que nos ajudam 
todas as quintas-feiras com nossa "car line" das 
14h.  Você é o melhor!  Por último, mas não 
menos importante, por favor, não se esqueça de 
compartilhar os boletins de suas viagens 
conosco.    



Santos de Deus: Saint Katharine Drexel, filha de um rico 

banqueiro e filantropo, nasceu na Filadélfia em 1858.  Seus pais 
incutiram nela um amor pelo Senhor e pelos pobres.  Em uma 
viagem para o oeste, ela ficou impressionada com a situação dos 
nativos americanos e ex-escravos.  Mais tarde, ao visitar o Papa 
Leão XIII em Roma, ela pediu-lhe para enviar mais missionários.  Ele 
pediu-lhe para considerar ser missionária.  Ela fez isso e dedicou 
sua vida ao caso dos nativos americanos e afro-americanos, 
fundando 60 escolas e missões, incluindo a Xavier University em 
Nova Orleans.   
  

Ela não hesitou em se manifestar contra a injustiça, tomando uma 
posição pública sempre que a discriminação racial estava em 
evidência.  Qual era a fonte do poder dela?  A Eucaristia e uma vida 
de oração.  Em 1935 ela sofreu um ataque cardíaco grave e passou 
os últimos vinte anos de sua vida em oração ardente.  Ela voltou 
para casa do Senhor em 3 de março de 1955.  Este sábado é a festa 
de Santa Catarina Drexel.  Rezemos por todos aqueles que 
continuam sentindo o ferrão do preconceito e da discriminação e por 
todos os professores.  

Padre Bob Romaine  
convida todas as crianças, jovens,  
adultos e idosos para se juntar ao  

 

CONFRARIA DA ADORAÇÃO 
EUCARÍSTICA PELA VIDA 

(CEAL) 
 

O que é essa Confraria? 
  

É uma Associação Católica independente e internacional de 
leigos, clérigos e religiosos que, por sua própria vontade, 
prometem passar um certo número de horas por ano na 
Adoração Eucarística em suas próprias paróquias e institutos 
para orar pelos objetivos da Confraria como: 
  
1. Proteção do não nascido contra o aborto 
2. Proteção de crianças e jovens contra o tráfico humano 
3. Proteção dos idosos contra eutanásia 
4. A proteção dos aflitos contra o suicídio compartilhando as 
indulgências ligadas à Adoração Eucarística.  
 
Inscreva-se visitando nosso site: www.cealservants.com 
ou através do link de inscrição:  
http://bit.ly/CEAL_Enrollment 

SUBMISSÕES DE 
BOLETINS 

Os ministérios são incentivados a enviar 
informações sobre as próximas reuniões e 
eventos para: bulletin@stpaulchurch.com.    
 
Por favor, certifique-se de incluir a palavra 
"Boletim" na linha de assunto do seu e-
mail.  As submissões devem ser feitas ao 
Diretor de Comunicações pelo menos 10 dias 
antes da data da cobertura frontal.  Para 
receber o prazo, envie e-mail para o endereço 
acima.  

"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". 

 
A aula de ESL (Inglês 
como Segunda Língua) 
para adultos se reúne 

todas as quartas-feiras à noite às 19h30 na Sala 
F/G no Parish Center.  Todas as línguas são 
bem-vindas!  Serão fornecidos lanches.  Traga 
um lápis ou caneta!  Para obter mais 
informações sobre a classe ESL, envie um e-mail 

para: esl@stpaulchurch.com 

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. 

ATENÇÃO ESTUDANTES  
DO ENSINO MÉDIO!!! 

Precisamos de estudantes do Ensino Médio 
para ajudar e participar das Estações da Santa 
Cruz na Sexta-feira Santa na Igreja Católica 
Saint Paul. O programa será realizado na sexta
-feira, 2 de abril ao meio-dia. 
 

Voluntários são necessários para atuar e 
cantar, bem como para criar cenários, obras 
de arte e slides. As reuniões serão realizadas 
todas as sextas-feiras, de 26 de fevereiro a 26 
de março, das 17h às 18h, na área do 
Santuário Mariano.   

 

Para mais informações, entre em contato 
com  

Laura Wendt pelo 
lwednt@stpaulchurch.com ou ligue para 

(813) 961-3023 

ESTAÇÕES DA CRUZ 
TODA SEXTA-FEIRA DURANTE A QUARESMA 

15:00 E 19:00 

http://www.cealservants.com
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FCEAL_Enrollment&data=02%7C01%7C%7Cadd4ed102fcd420a0ace08d86543e27d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637370689616214441&sdata=sAV5ZCxzorndXjUw31nOC5SdnS88JzF%2FGSTJaqCivdU%3D
mailto:bulletin@stpaulchurch.com
mailto:esl@stpaulchurch.com

