St. Paul Catholic Church and Preschool
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, Florida 33618
www.StPaulChurch.com † (813) 961-3023
Sétimo Domingo no Tempo Comum

Domingo, 24 de fevereiro de 2019

Meus amigos,
Como católicos, uma das nossas maiores prioridades são nossas famílias. Todos os domingos
fico profundamente tocado ao observar nossas famílias se reunindo em amor para adorar o
Senhor e sou muito grato por tudo o que você faz para promover a dignidade do matrimônio
e da vida familiar. Que Deus os abençoe!
‘

Como seu pastor, uma das minhas preocupações é a epidemia de pornografia. Estudos
confirmaram seus efeitos desastrosos nas mentes jovens, nos casamentos e na sociedade
como um todo. É um choque ouvir que nossas crianças da escola primária estão sendo
expostas em casa e nos parquinhos e muitos dos nossos adolescentes admitem estar viciados
nisso. A pornografia tem uma participação no tráfico de seres humanos e é a objetificação e o
uso de um ser humano apenas para o prazer de alguém. Além disso, é um pecado mortal. E é
uma epidemia: 12% dos sites na internet são pornográficos, 35% de todos os downloads da
internet estão relacionados à pornografia, todos os dias são enviados ou recebidos 2,5 bilhões
de e-mails contendo pornografia, um terço dos espectadores pornográficos são mulheres e é
uma das maiores indústrias dos Estados Unidos.
Em novembro de 2015, os Bispos dos Estados Unidos redigiram uma resposta pastoral
intitulada “Crie em Mim um Coração Limpo”, a fim de oferecer cura e esperança àqueles que
foram feridos pela pornografia, articular a resposta da Igreja e aumentar a conscientização
sobre o assunto, sua difusão e dano.
É tão importante que nos tornemos proativos ao lidar com esse problema. Isto é
particularmente verdadeiro para os pais. Seus filhos são vulneráveis e devemos fazer mais
para protegê-los. Para esse fim, o Bispo Parkes designou no próximo domingo para ser "Safe
Haven Sunday", com o tema "Equipar a Família, Proteger as Crianças". O objetivo é destacar
a conscientização sobre esta epidemia nacional e garantir que as nossas casas são paraísos
seguros para todos.
No próximo fim de semana, o nosso Ministério SOS estará com mesas nos porticos com
informações gratuitas apropriadas para a idade e dicas úteis para todos nós, incluindo como
conversar com seus filhos sobre os perigos da Internet. Mas você não precisa esperar. Você
pode começar a aprender agora juntando-se ao The Equipped 7-Day Challenge: Um Curso
Rápido Digital enviando SMS para 66866 para receber sete dias de dicas digitais enviadas por
e-mail!
A pornografia é verdadeiramente uma crise nacional de saúde. Felizmente, podemos fazer
algumas coisas para proteger nossas famílias. Sugiro instalar firewalls ou softwares como o
Covenant Eyes para bloquear o acesso a sites indesejados, fazer banheiros e quartos zonas
sem telefone e computador, e compartilhar senhas em sites de mídia social com pais e
cônjuges.
Estou ansioso para celebrar o Safe Haven Sunday com você no próximo final de semana.
Que Santa Josefina Margaret Bakhita reze por nós! São Miguel, nos defenda!
Corajosamente crescendo juntos em 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

Pe. Bill Swengros
Pastor

www.StPaulChurch.com
info@stpaulchurch.com

"Safe Haven Sunday": equipando a família,
protegendo as crianças. A casa da família é para ser
um porto seguro. Mas o uso inadequado da tecnologia no
lar o priva desse papel e é a maior ameaça à santidade dos
casamentos e das famílias de hoje. A pornografia e outras
ameaças on-line estão a um clique de distância, e os pais
podem se sentir sobrecarregados por não saberem como
proteger melhor seus filhos em nosso mundo digital
acelerado. No próximo final de semana, 2 e 3 de março de
2019, a Diocese de São Petersburgo está dando um passo
ousado para ajudar as famílias ao celebrar o "Safe Haven
Sunday". Este dia de conscientização fornecerá acesso a
recursos práticos que qualquer adulto atento pode usar
para proteger a si e aos nossos jovens contra os riscos online. Por favor, junte-se a nós com suas orações e
presença enquanto nos preparamos para este evento
único. Para saber mais, visite: http://www.dosp.org/
freedom-from-porn

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. 813-784-6225
e-mail: pscash@verizon .net

Devoções na 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 a sua consciência e
participar no Sacramento da Reconciliação. Além das
missas diárias da sexta-feira, oferecemos uma missa
especial de sexta-feira às 19h30 em comemoração ao
Sagrado Coração de Jesus. Nós também oferecemos a
Adoração Eucarística após a Missa das 7h30 até a missa
do sábado, às 8h30. Por favor, venha e traga um amigo!

Missão Anual de Quaresma com
Padre Larry Richards
25 de março a 28 de março
7:00pm - 9:00pm

O Padre Larry Richards, um palestrante popular de
Erie, PA, realizará uma missão de quatro dias na St.
Paul Catholic Church, Tampa, Flórida. O propósito
da missão é ajudar as pessoas a crescerem em seu
amor por Deus e dar-lhes esperança e direção em
suas vidas diárias.
Cada noite da missão paroquial tem um tema
diferente: a noite de segunda-feira é sobre conhecer o
Amor de Deus e informações práticas sobre como
rezar. Terça à noite, o foco é o dom da missa e a
importância da família. O centro da noite de quartafeira é a paixão de Jesus Cristo e como, por causa
disso, temos a liberdade e o perdão dos nossos
pecados. A noite de quinta-feira é o serviço de cura e
a nova vida como discípulos. Todos são bem-vindos!

Ministérios
Home Makers do Ministério da Esperança
Home Makers do Ministério da Esperança fornece móveis
usados para famílias em crise. Se você estiver interessado
em se juntar a nós para uma entrega na segunda-feira, por
favor, encontre-se em nosso armazém da Ybor City (Gulf
Eagle Supply, 2900 East 7th Avenue, Tampa, FL 33605)
às 9h e veja se este é um ministério para você.
Selecionamos os móveis para entregar, carregamos em um
caminhão e depois entregamos os móveis para pelo
menos duas casas. Se você gostaria de doar móveis, acesse
nosso site e preencha as informações on-line em:
www.homemakersofhope.com

O Young @ Heart Ministry convida aqueles
com 55 anos ou mais a ouvir
O Coral da Basílica do Santuário Nacional de Maria,
Rainha do universo em Orlando, Flórida

Grupo Jovem
SUPER ALIMENTADO AINDA
FAMINTO
HIGH SCHOOL
RETIRO CAMPING

Data: domingo, 10 de março
O coral representa o melhor da música do coral litúrgico.
Por favor, encontre-se no estacionamento do Family
Center às 13:30 para caronas. O concerto começa às 15:00
e é grátis.
Questões? Entre em contato com Jim Demer pelo
(813) 383-6867

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 Ministério de São Francisco de Assis está aceitando
pedidos de oração daqueles que estão lidando com a
perda de um animal de estimação ou lutando com a
doença de seu animal de estimação. Por favor, envie sua
solicitação de oração para:
st-francis-ministry@stpaulchurch.com

Ministério de São Francisco de Assis

Junte-se ao Fr. Bill e outros paroquianos da St. Paul...

Venha adorá-lo!
De segunda a sexta-feira, você é convidado a se unir a
nós para a adoração eucarística, começando depois da
missa das 8h30 e terminando com a Compline and
Benediction, a partir das 20h30. Na sexta-feira, a
adoração continua até a missa de sábado de manhã. Essa
experiência de oração mística realmente enriquecerá sua
vida! Por favor, venha e traga seus amigos!

Março 29-30, 2019 • Jacksonville, Florida

Vamos viajar juntos como uma
comunidade de fé!
Vamos partir da St. Paul Catholic Church na
manhã de sexta-feira, 29 de março e retornar
no início da noite no sábado, 30 de março de
2019.
Custo:

$75 por pessoa para ocupação dupla
$145 por pessoa para ocupação
individual

Custo da viagem inclui: (1) transporte terrestre
de ida e volta (2) entrada para o Congresso
Eucarístico da Flórida (3) visitas a locais
religiosos em Santo Agostinho, Florida (4)
jantar na sexta-feira à noite e (5) uma noite de
alojamento em Hotel.
A inscrição e o pagamento integral deverão ser
feitos até 1 de março de 2019.
Para se inscrever ou para mais informações,
por favor envie um e-mail para:
igniteyourfaith@stpaulchurch.co m

"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.

Reze pelos Sacerdotes! Pai Celestial, por favor, conceda aos seus
servos fiéis a graça e a força para
cumprir sua missão para a Igreja
todos os dias. Mantenha nossos
sacerdotes perto de você e continue a inspirá-los a servir os outros
em seu santo nome. Por favor,
ajudem a inspirar os homens que
são chamados a uma vocação sacerdotal para responder ao seu
chamado e participar da plenitude
que você planejou para eles.
Amém.

Para mais informações, entre em
contato com Stephen Watkins em:
swatkins@stpaulchurch.com

APELO PASTORAL ANUAL (APA)
Obrigado a todos que responderam corajosamente ao pedido de participação no
Apelo Pastoral Anual de 2019. Seu presente é recebido com grande humildade e
gratidão pelas milhares de pessoas apoiadas por sua doação. Ao embarcarmos em
nossa nova visão diocesana, vamos agradecer pelas boas obras que estão sendo
feitas em nome de Jesus em toda a nossa diocese. O APA é uma oportunidade
para aprender mais sobre os 50 ministérios, programas e serviços disponíveis em
toda a nossa diocese. Se você tiver alguma dúvida sobre o APA, os serviços que
financia ou como ele beneficia nossa paróquia, ligue para nosso escritório
paroquial ou visite nosso website diocesano em www.dosp.org e descubra sobre o
alcance local da Igreja. Se você ainda não respondeu, saiba que queremos e precisamos da sua participação! Todo dom, toda oração e todo sacrifício traz esperança a quem busca o amor e a misericórdia de Cristo. Você pode colocar um
selo e enviar seu envelope de compromisso pelo correio ou entrega-lo no Escritório da Paróquia. Por favor, assegure-se de que seu envelope de compromisso contenha: 390 - St. Paul Parish, Tampa.

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".

OBRIGADO, PADRE BHASKAR!
O Padre Bill Swengros, o clero, funcionários e
paroquianos da St. Paul Catholic Church desejam
estender um enorme “OBRIGADA” ao irmão do
Padre Bob Romaine, Padre Bhaskar. Agradecemos seu
serviço na St. Paul durante as últimas semanas e
apreciamos o tempo, energia e preocupação que você
demonstrou. Que Deus te abençoe, Padre Bhaskar!

Jantar de Quaresma
da St. Paul Participe!

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 813961-3023 ou por e-mail mmendez@stpaulchurch.com

"Safe Haven Sunday"
Equipando a família, protegendo as crianças

Toda as Sextas-feiras durante a Quaresma
5pm - 7pm
Jante no Family Center ou leve para casa
Adultos $9.00
Jovens $6.00
Crianças com 6 anos ou menos - Grátis
(Aceitamos Cartão de Crédito)
O Cardápio inclui:
Peixe Frito, Camarão & Massa Branca, Salada
Grega OU Pizza de Queijo.
Extras: Salada Grega, Repolho ou Mac & Chese
Sobremesa fornecida pelo: St Paul Council of
Catholic Women (com um doação adicional).

Tome um passo para criar um refugio seguro na sua casa.
Participe do The Equipped 7-Day Challenge:
Um Curso Rápido Digital enviando o texto SECURE para
66866 e receba sete dias de dicas digitais enviadas
por e-mail!

Descarte Adequado de Palmas e Itens Religiosos:
Em preparação para a Quaresma, por favor, traga as
palmas velhas para o Escritório da Paróquia. As palmas
do ano passado serão queimadas para as cinzas da
quarta-feira de cinzas deste ano. Além
disso, por favor, traga qualquer artigo
religioso indesejado e / ou quebrado
para o Escritório da Paróquia. Artigos
religiosos indesejados e / ou
quebrados incluem mas não estão
limitados a: estátuas e rosários. Esses
itens antigos e inutilizáveis serão
descartados adequadamente pelo
nosso clero. Obrigado!

