
Quarenta horas de adoração eucarística!
Voce está  convidado a se juntar a nós para as quarenta horas comecando na quinta-feira,
16 de junho,  com a Santa Missa às 7:30 na Igreja Católica Saint Paul ate o  sábado, 18 de
junho com a  missa de vigília as 17.30. É um momento importante de muita graça para a
nossa paróquia inteira!
 
Por que quarenta horas?  Lembramos os quarenta dias que Jesus jejuou e orou no deserto,
em preparação para seu ministério. Recordamos as quarenta horas que passou na tumba
entre sua paixão e morte às 15:00 na sexta-feira até sua ressurreição no domingo de Páscoa.
E lembramos os quarenta dias que o Senhor ressuscitado habitou  a Terra antes de sua
ascensão ao céu na quinta-feira.
 
As Quarenta horas começaram no século XVI  como parte de uma profunda devoção à
presença Real de Cristo no Santíssimo Sacramento.  nós cremos que Jesus vem ate nós na
Sagrada Eucaristia. Ele está verdadeiramente presente, corpo, sangue, alma e divindade.
Como Jesus disse: "Eu sou o  pão vivo que vem  do céu.  Quem comer deste pão, viverá 
eternamente"(Jn 06:51).  Inumeros santos incentivaram esta devoção, incluindo St Felipe Neri e Santo Inácio
de Loyola. Aqui nos Estados Unidos, St John Neumann (1811-60), o quarto Bispo da Filadélfia, era um forte
promotor  da Devoção das Quarenta horas.
 
Quarenta  horas tem sido invocada especialmente em reparação pelos pecados.  Eu rezo para que a devocao das
quarenta horas seja  um momento especial de renovação espiritual para nossa paróquia. Este ano nós rezamos
de modo especial para a cura em nossa  Igreja e uma devoção renovada ao Senhor eucarístico. Que todos  nós
possamos  reconhecê-lo na fração do pão.
 
As Quarenta Horas começarao com uma solene Missa de exposição que termina com a exposição do Santíssimo
Sacramento e uma procissão. Depois, a Eucaristia será exposta exceto durante a missa quando ficara guardada
no Tabernáculo. Cada paroquiano, cada família e cada ministério é convidado para "reservar" uma hora para
vir e orar com o senhor no "Jardim de Gethsemani." Durante cada hora, haverá uma oração curta, liderada por
um Ministério paroquial, seguido por 45 minutos de silêncio. No fim das Quarenta Horas de adoração,  havera
uma missa de reposicao, concluindo novamente com uma procissão, a bênção e a última reposição do Santíssimo
Sacramento.
 
Que Deus nos abençoe durante essas quarenta horas de oração, começando quinta-feira, 16 de junho, com  a
missa as 7:30  e terminando com a missa as 17:30 no sábado, 18 de junho. Vinde e adorai o senhor!


