St. Paul Catholic Church and Preschool
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, Florida 33618
www.StPaulChurch.com † (813) 961-3023
Primeiro Domingo de Quaresma

Domingo, 10 de Março de 2019

Meus amigos,
Estou muito empolgado com a jornada da Quaresma deste ano. Com o Senhor como nosso
Pastor, sei que seremos abençoados de muitas maneiras! Como está indo até agora? Quartafeira de Cinzas foi certamente um momento de graça com um número recorde de pessoas
que vieram para marcar o início da sua peregrinação quaresmal anual com a recepção das
cinzas. Como você tem ido com suas resoluções da Quaresma? Se você não está indo tão
bem, meu palpite é que você definiu uma meta muito alta ... lembre-se de começar aos
poucos, pequenos passos. Escolha uma meta que o ajudará a se aproximar de Deus através de
sua oração, jejum ou atos de caridade.
O tema deste ano para a Quaresma é Perdoar e Renovar (em latim: Remissione et Renovatio).
O tema tem duas partes. O primeiro é o perdão. Como Deus está chamando você para ser
mais aberto ao perdão? Quem você precisa perdoar? Quem você precisa pedir perdão? A
segunda parte é a renovação. Como Deus está chamando você para a renovação? Como você
pode participar de Sua renovação da igreja e do mundo? Estas são questões muito
importantes para nós contemplarmos ao longo de nossa jornada.
Espero que você também esteja gostando de nossos presentes da quaresma, o livro de
Connie Clark, "Our Path of Life", ou de Joseph Sica, "Dejen Que Dios Obre Maravillas!".
Estou conduzindo uma discussão no Facebook sobre o livro de Connie. Todos os meus
"amigos" são convidados a participar!
Esta sexta-feira vamos oferecer um serviço especial de oração de Taizé, com início às 19h na
nossa capela. Taizé foi fundada em 1940 por um grupo de jovens cristãos que perceberam
que a chave para a paz mundial é que as pessoas se unam para dialogar e rezar. Ao longo dos
anos, foi desenvolvida uma oração única que convida pessoas de todas as diferentes línguas,
nacionalidades e estilos de vida à união com Deus. É verdadeiramente profundo. Por favor,
venha e aproveite a paz de Cristo!
Além disso, não se esqueça da nossa Missão Quaresmal anual, de segunda a quinta-feira, de
25 a 28 de março, a partir das 19h. Este ano, pedi ao palestrante e autor notável, Pe. Larry
Richards, para nos liderar. O Padre Larry tem um estilo de pregação muito dinâmico e
realista, que certamente nos encantará e desafiará você. Eu prometo que aqueles que vierem
na primeira noite, não vão querer perder as demais! Por favor, certifique-se de convidar seus
amigos, colegas e vizinhos para acompanhá-lo!
Por último, mas não menos importante, agradeço a sua fidelidade em completar sua promessa
ao Apelo Anual de Pastoral. O dinheiro arrecadado através deste Apelo é fundamental para
nos ajudar a fornecer a mais alta qualidade de assistência pastoral a você. Cada dimensão da
nossa paróquia é assistida através dos escritórios da nossa Diocese: Liturgias, Formação da
Fé, Pastoral Juvenil, Formação do Clero, Construção e Manutenção, Administração, Recursos
Humanos, etc. A sua doação é uma afirmação do seu amor pela nossa maravilhosa paróquia!
Obrigado e que Deus te abençoe pela sua doação.
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

www.StPaulChurch.com
Pe. Bill Swengros, Pastor

info@stpaulchurch.com

Estações da Cruz
Toda sexta-feira durante a Quaresma
3:00 e 7:00
Food Drive da Quaresma
Neste final de semana!
9 a 10 de março
Chegou a hora da 4ª edição da Lenten Food Drive da
St. Paul! Ajude-nos a alimentar as muitas famílias
carentes da nossa comunidade. Leve uma sacola para
casa com você depois da missa hoje, preencha-a com os
itens da lista em anexo e traga-a de volta para a Missa
com você no próximo final de semana, 16 e 17 de
março. Lembre-se de que não podemos usar itens
vencidos ou abertos.
Voluntários são necessários nos dias 16 e 17 de março
depois de todas as missas para ajudar a organizar a
comida. Se você gostaria de ajudar, por favor, venha ao
Family Center, Seção 3, e junte-se a nós. Todos são
bem-vindos! Obrigado!
~ Sociedade St. Vincent de Paul

FESTA DE SÃO JOSEPH
O Conselho de Mulheres Católicas (CCW) convida
você a visitar a Mesa de São José no domingo, 17 de
março, durante o Café e os Donuts. Traga sua(s) estátua
(s) de São José para ser abençoada no próximo
domingo.
A CCW organizará festividades em homenagem a São
José na terça-feira, 19 de março, após a missa dàs
12h15. Esta é uma tradição italiana para agradecer as
orações respondidas. Um altar de três níveis, colocado
com lençóis finos e decorado com flores e velas
religiosas, será preenchido com pães e doces. Junte-se a
nós!

MISSÃO PANAMÁ!
Não é misterioso. É uma pergunta simples ... Deus está
chamando você para servir aos outros?
Participe da nossa próxima reunião
da MISSÃO PANAMÁ!
Terça-feira, 12 de março às 19:30
Centro Paroquial, Sala E
Email: panamamission@stpaulchurch.com

Cavaleiros do Conselho de Colombo 11211

DOAÇÃO DE ROUPAS FEMININAS
& ITENS DE HIGIENE PESSOAL
Sábado, 30 de março e domingo, 31 de março
Nos Porticos Depois de Todas as Missas
Todos os itens de vestuário devem ser novos ou
“gentilmente usados”. Artigos de higiene pessoal deve
ser novo e deve ser tamanho de viagem. Itens aceitáveis
incluem: roupas, sapatos, tênis, cintos, bolsas, bonés,
desodorantes, creme dental, xampu, condicionador e
sabonete. Para mais informações, por favor envie uma
mensagem de e-mail para: kofc@stpaulchurch.com

Junte-se a nós na terceira sexta-feira deste mês, 15
de março, após as 7:00 da noite.
Novena e Missa em honra a Nossa Senhora
da Boa Saúde
Novena ~ 7: 30pm
Missa ~ 8: 00pm
Por uma Quaresma Frutífera: Senhor Jesus, você
sabe melhor o que precisamos para crescer em fé,
esperança e amor. Ao vivenciar esta Quaresma através
da oração, jejum e obras de caridade, que possamos
estar abertos a quaisquer dons que o seu Espírito Santo
nos oferecera. Que possamos viver nossas promessas
batismais com maior fidelidade para o nosso bem e
para o bem de todo o mundo. Amem.
Venha Adorá-lo! Todos os dias da semana, você é
convidado a se juntar a nós para a adoração eucarística,
começando após a missa das 7h30 e terminando com o
Solemn Compline às 20h30. Às sextas-feiras, o
Santíssimo Sacramento é exposto até a missa de sábado
às 8h30. Venha ao Jardim de Gethsemene e passe
tempo de qualidade com o nosso Senhor!

"Safe Haven Sunday"

Junte-se a padre Bob Romaine e aos
paroquianos da St. Paul em uma
peregrinação em maio ao EWTN e
ao Santuário do Santíssimo
Sacramento em Alabama.
12 de maio a 15 de maio de 2019

Equipando a família, protegendo as
crianças
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!

O custo é de US $ 250 por pessoa e
inclui tarifa de ônibus de ida e volta,
hospedagem e passeios.
Para mais informações, entre em
contato com Ed e Susan Bilbao em
(813) 503-6460.

SAFE HAVEN SUNDAY: OBRIGADO!
Nosso Safe Haven Sunday foi um grande sucesso! A Diocese de São Petersburgo manda um grande "Obrigado!" A todos que tornaram possível o Safe
Haven Sunday e a todos os paroquianos por seu apoio à educação e conscientização sobre as questões da pornografia em nossa celebração dominical. Mais
uma vez, graças a nossa comunidade paroquial por sua abertura aos temas de
segurança na internet e a dignidade da pessoa humana à luz da cultura pornográfica. Só porque o Safe Haven Sunday acabou para este ano, isso não significa que nossos esforços para tornar nossas casas lugares seguros tenham
acabado. Mantenha-se informado em http://www.dosp.org/ freedom-fromporn e aprenda mais sobre como proteger e orientar sua família e amigos.

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

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.

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.

"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".

Inscrição para Formação de Fé (Catequeze)
Se o seu filho não estiver frequentando uma escola católica,
ele e/ou ela deve estar inscrito no Programa de Educação
Religiosa da paróquia. A inscrição antecipada para o ano de
2019-20 começa neste fim de semana depois de todas as
missas. Ganhe $10 de desconto no registro de cada criança se
pago antes de 1 de abril e reserve o lugar do seu filho para o
próximo ano.

Se o seu filho tiver mais de 7 anos e não tiver começado a
preparar a Primeira Comunhão ou tiver mais de 13 anos de
idade e não tiver começado a se preparar para a Confirmação,
entre em contato conosco! Nós podemos ajudá-lo a começar
a preparação. Não é tarde demais para perguntar sobre a
formação de fé! Para mais informações, ligue para o nosso
escritório em: (813) 961-3023.
Café da Manhã de Oração para Homens: O próximo
café da manhã de oração para os homens será realizado no
sábado, 16 de março, das 8h30 às 11h30. Por favor, encontre-se na Capela para a Missa das 8h30. Em seguida,
tomaremos o café da manhã no Family Center seguido de
oração e um vídeo religioso.

PRÓXIMOS RETIROS DOS JOVENS
Camping Retreat at Camp Bom Conselho: 29/03 - 31/03
Missão Panamá: 6/5 - 6/12
Projeto Bom Samaritano: 24/06 - 29/06
Steubenville Orlando: 19/07 - 21/07

Você está curioso sobre a fé católica ou já
pensou em se tornar católico?

O Rito de Iniciação Cristã para Adultos
(RCIA) é para você!
Você está convidado para as nossas reuniões
informais, onde iremos:
· Apresentar e discutir os princípios básicos da
fé católica
· Responder qualquer pergunta sobre a Igreja
Católica
As reuniões serão realizadas no Centro
Paroquial, sala G:
13 de março, 10 de abril, 24 de abril, 8 de maio,
22 de maio, 5 de junho e 19 de junho de 2019.
Perguntas?
Por favor, entre em contato com Maria Costa
pelo e-mail mcosta@stpaulchurch.com

Jantar de
Quaresma
da St. Paul
Participe!

O Grupo de Apoio ao Diabetes se reunirá no dia 13 de março às
19h30 no Centro Paroquial da Sala E.
Tópicos serão Nova Tecnologia e Medicamentos

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)

Ame seu vizinho! Por favor, verifique seus vizinhos. Há uma
pessoa idosa ou em necessidade que você possa ajudar?
Talvez eles precisem de uma carona para a igreja ou se você
estiver indo para as compras, você pode pegar algo para eles.
Outra idéia é ligar 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!

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).

Para obter informações sobre esses retiros acima, entre em
contato com Stephen Watkins em:
swatkins@stpaulchurch.com

