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Quinto Domingo do Tempo Comum

Domingo, 10 de fevereiro de 2019

Meus queridos amigos,
É difícil expressar todas as bênçãos que recebi na Jornada Mundial da Juventude no Panamá. Para ser
honesto, foi uma semana tão incrível que nos levará um pouco de tempo para processar todas as graças
que o Senhor derramou sobre nós! Certamente, um dos destaques para mim foi simplesmente
testemunhar como Deus estava tocando os corações e mentes de nossos jovens paroquianos que
foram comigo. Todos nós concordamos que foi realmente uma bênção estar em uma reunião de cerca
de 600.000 jovens de todo o mundo, reunidos em torno de um altar para cantar os louvores de nosso
único Deus! Fomos inspirados a encontrar e conversar com pessoas de diferentes idades, culturas e
estilos de vida e a ouvir como Deus estava se movendo em suas vidas. E, claro, foi uma bênção
especial ver e adorar o Senhor com o Santo Padre! Você pode se surpreender ao saber que para muitos
de nossos jovens, o maior destaque da semana foi o nosso tempo diante do Senhor na adoração
eucarística na quarta-feira e sábado à noite! Deus é tão bom!
Também fomos abençoados ao ouvir muitos palestrantes maravilhosos, incluindo a irmã Bethany
Madonna e o bispo Robert Barron. O Bispo Barron deu um dos melhores ensinamentos que já ouvi
no Gospel de hoje, você pode ver no YouTube (https://youtu.be/FtVwMJxgZcc). Ele aponta que
Lucas 5: 1-11 fornece insights maravilhosos em nossa jornada de fé. Nosso encontro com o Senhor
começa com uma “invasão da graça”. Jesus entra em nosso “barco” e nos convida a sair da margem.
Este encontro com o Senhor nos muda. Em outras palavras, a vida espiritual não começa com o nosso
valor, começa com a graça.
Jesus nos ensina um pouco e depois nos chama para sair da segurança das águas rasas e “ir ao fundo”.
Dependendo totalmente Dele, nós nos movemos para além da nossa zona de conforto e coisas
maravilhosas começam a acontecer ... não menos importante de tudo. é a conversão do coração.
Lembre-se, Pedro trabalhou a noite toda e não pegou nada. Por mais que tentemos, nossos esforços
são igualmente infrutíferos. Nós precisamos de Jesus. Precisamos estar abertos à Sua "Invasão da
Graça". "Não foi você quem me escolheu, fui eu que te escolhi!"
É então que experimentamos o terceiro movimento espiritual: a missão. Para Pedro, era para ser
Pescador de Homens, deixar tudo e segui-lo. O que Deus está chamando você para fazer? qual é a sua
missão?
É para ser mais intencional em compartilhar sua fé com os outros? Convidar os outros para embarcar
com você na fé? É tornar-se mais ativo em compartilhar seu tempo e talento, participando em um de
nossos muitos ministérios maravilhosos ou em organizações de serviço locais? Será que Deus o está
chamando a compartilhar mais generosamente os recursos financeiros que Deus lhe confiou com o
Apelo Anual Pastoral, a paróquia ou outras causas dignas?
Como você está passando pela "Invasão da Graça" hoje? Qual é a sua resposta ao convite do Senhor
para “ir ao fundo!” Abra seu coração para as possibilidades de mudança e aceite Seu desafio para a
missão ... a missão de trazer Seu amor e misericórdia para todo o mundo!
Vamos crescer corajosamente no Senhor!

Pe. Bill Swengros
Pastor

"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".

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
parishcommunications@stpaulchurch.com

O Dia de São Valentim é outro feriado cristão cujo
significado foi banalizado pelo comércio e por aqueles
que temem qualquer coisa religiosa. Embora existam
vários namorados reconhecidos como santos por nossa
Igreja, o povo de Terni, uma pequena cidade a cerca de 10
quilômetros de Roma, afirma que ele é seu. Valentine era
o bispo de Terni que foi flagelado, aprisionado,
apedrejado e depois decapitado neste dia em 350 por
causa de seu desejo de casar jovens casais contrariando os
desejos do imperador Aurelius. O imperador sentiu que
os homens casados faziam soldados pobres, por isso
baniu os jovens do casamento. O bispo Valentine
acreditava que o casamento fazia parte do plano e do
propósito de Deus para o mundo e se recusou a aceitar as
exigências do estado. Hoje, mais do que nunca,
precisamos apoiar aqueles que abraçaram o sacramento
do matrimônio.

MISSÃO PANAMÁ
Junte-se a nós em nossa próxima viagem missionária
5 de junho a 12 de junho de 2019
Para aprender mais sobre doar seu talento e tempo,
junte-se à nossa próxima reunião.
12 de fevereiro às 19:30
Parish Center, Sala E
Entre em contato conosco em:
panamamission@stpaulchurch.com

Junte-se a nós na terceira sexta-feira deste mês,
15 de fevereiro, para a Novena e a Missa em
homenagem a Nossa Senhora da Boa Saúde!
Novena às 19:00 + Missa às 19h30

Renovação de votos dos Cavaleiros de Colombo
durante todas as missas no próximo final de semana, de
16 a 17 de fevereiro.
St. Paul Catholic Preschool

JANTAR DE ESPAGUETES
Sábado, 23 de fevereiro
18:00 - 21:00

ST. PAUL FEST

Comida e música multicultural
Junte-se a nós na 6º St. Paul Anual Fest com comida,
música e dança de todo o mundo!
Terça-feira, 5 de março
(Sim... o dia antes da Quaresma começar)
Ajude-nos a celebrar nossa diversidade cultural na St. Paul
exibindo a comida, os trajes, musica, dança e a cultura de
seu país.
Ligue para Patti hoje e informe seu país (ou estado dos
EUA) que você representará e se você gostaria de
preparar e / ou fornecer alimentos de seu país. 813-7846225
e-mail: pscash@verizon .net

Missão Quaresmal Anual com o Padre Larry Richards
será realizada de 25 de março a 28 de março de 2019,
das 19:00 às 21:00, todas as noites. Esta será uma
missão que você definitivamente não vai querer perder!

Grupo Jovem
SUPER ALIMENTADO AINDA
FAMINTO
HIGH SCHOOL
RETIRO CAMPING
29 A 31 DE MARÇO
16:30 SEXTA-FEIRA - 17:30 DOMINGO
Local do Retiro: Camp Nossa Senhora do Bom Conselho
8888 E Gobbler Drive Floral City, Fl 34436
Custo $65
Inscrições até sexta-feira, 01 de março
Para inscrever-se, entre em contato com Stephen em:
swatkins@stpaulchurch.com
O Escritório da Paróquia estará fechado na segundafeira, 18 de fevereiro de 2019, em observância do feriado
do dia do presidente. O Escritório reabrirá na terça-feira,
19 de fevereiro de 2019, às 8:00 da manhã.

O Congresso Eucarístico será realizado de 29 a
30 de março de 2019, em Jacksonville, Flórida.

Esperamos alugar um ônibus e visitar Saint Augustine
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! Mais informações
serão fornecidas nos próximos boletins.

Grupo de Apoio ao Diabetes

Quarta-feira, 13 de fevereiro às 19h30
Parish Center - Sala E
Tópicos: Nutrição e Açúcares Sanguíneos
diabetes@stpaulchurch.com

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 813-9613023 ou por e-mail mmendez@stpaulchurch.com

Casamento: Feito por uma razão!
Vamos celebrar a Semana Nacional do Casamento! Aqui na Igreja Católica St. Paul,
estamos homenageando casais no fim de semana de 16 a 17 de fevereiro de 2019.
Depois de todas as missas, o Respect Life Ministry convida todos os casais a parar no
nosso arco lindamente decorado no pátio para tirar sua foto, receber um presente e
encontrar recursos para fortalecer seu casamento.
O tema deste ano é "Casamento: feito por uma razão", enfatizando a importância do
casamento como uma união fiel, exclusiva e vitalícia entre um homem e uma mulher.
Todos os anos, nos Estados Unidos, desde 1983, as paróquias celebram a Semana
Nacional do Casamento de 7 a 14 de fevereiro. O Papa João Paulo II deu ao evento
sua Bênção Apostólica em 1993. Informe-se sobre mais eventos acontecendo em
todo o país em http://www.usccb.org/issues-and-action/marriage-and-family/
national-marriage-week.cfm
NOSSA SENHORA DE LOURDES e
DIA MUNDIAL DO DOENTE
Cento e sessenta anos atrás, a Abençoada
Virgem Maria apareceu em 18 ocasiões a Bernadette Soubirous, uma menina muito pobre
de 14 anos, em uma caverna situada nos arredores da Vila de Lourdes. A primeira das
aparições aconteceu no dia 11 de fevereiro, dia
em que celebramos a festa de Nossa Senhora
de Lourdes.
Nesse mesmo dia, há vinte e seis anos, o Papa
João Paulo II declarou o dia 11 de fevereiro o
Dia Mundial do Doente. Este dia é uma forma
para os fiéis oferecerem orações para aqueles
que sofrem de doenças. O dia coincide com a
comemoração de Nossa Senhora de Lourdes.
As pessoas de todo o mundo reservam tempo
neste dia para orar pelos enfermos e por
aqueles que trabalham arduamente para aliviar
os sofrimentos dos enfermos. As organizações
de fé marcam este dia especialmente para fornecer medicamentos, alimentação e orientação
espiritual aos doentes.

"Belong" Teen Conference

19 a 21 de julho de 2019
Rosen Shingle Creek Resort
Orlando, Flórida
Este tema falará sobre o relacionamento com Deus como filhos e filhas, um com o outro como irmãos e irmãs em Cristo,
com a Igreja e o mundo. Através
deste tema, esperamos abordar
duas tendências específicas na
cultura jovem hoje: a falta de relacionamentos verdadeiros e
autênticos, especialmente como
resultado do uso de mídias sociais, levando a sentimentos de
solidão e isolamento. Queremos
que os jovens conheçam sua
verdadeira identidade como filhos
e filhas do Pai e o vínculo que
temos uns com os outros como
Corpo de Cristo.
Para mais informações, entre em
contato com Stephen Watkins
em: swatkins@stpaulchurch.com

APELO PASTORAL ANUAL
Este ano, o Apelo Pastoral Anual é temático: SEJA CORAJOSO Viva o
Evangelho através do Apelo Pastoral Anual. Uma mensagem que nos chama a
permanecer firmes em nossa fé católica e ser uma fonte de esperança e vida uns
para os outros e para as pessoas necessitadas aqui e agora, e no futuro. Juntos,
oremos para que o Espírito Santo guie nossa jornada e conceda Sua graça a nós
enquanto servimos aos outros. Por favor, orem pelo sucesso de nosso apelo, que
vai além de nós mesmos e de nossa paróquia, e dá esperança a milhares de pessoas
através dos ministérios, programas e serviços que enriquecem um modo de vida
centrado em Cristo. Nosso fim de semana de compromisso da paróquia é em
16/17 de fevereiro. Por favor traga o seu cartão de intenção de casa ou pegue um
envelope na Missa e venha preparado para participar e corajosamente ser parte das
Boas Obras de nossa diocese.

VALENTINE’S
PARTY

Casado há 5 anos ou menos?
Venha comemorar com a gente!

Sexta-feira, 15 de fevereiro às
19:00 h
Family Center
RSVP: Maria Costa
813-961-3023 ext. 3305 ou
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

Bem-vindo!
Gostaríamos de dar uma calorosa saudação aos que se mudaram recentemente para nossa paróquia e para
aqueles que nos visitam pela primeira vez. Esperamos que você se sinta em casa!

O Grupo de Oração de Nossa Senhora da
Rosa Mística (língua portuguesa) se reúne
todas as sextas-feiras na Igreja.
A pessoa de contato é a Nilda Moraes 813857-1995 para maiores informações.

