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Primeiro Domingo da Quaresma                                      Domingo, 5 de Março de 2017 
Meus queridos amigos, 
 

Com a passagem da Quarta-Feira de Cinzas, começamos nossa peregrinação anual da Quaresma com o Senhor à divina 
Jerusalém. Muito mais do que simplesmente abdicar por 40 dias de coisas desfrutamos, é uma oportunidade para realmente 
crescer espiritualmente. Os três pilares da Quaresma são a oração, o jejum e as obras de caridade. 
  

Oração. A comunicação é essencial em cada relacionamento, incluindo nosso relacionamento com Deus. A oração é 
comunicar-se com Deus, compartilhar com Ele tudo o que está em nossos corações, mas também, ouvi-Lo enquanto Ele 
compartilha o Seu coração conosco! Para nos ajudar a desenvolver o nosso relacionamento com o Senhor, pedi ao Pe. Carl 
Arico para nos conduzir em nossa missão quaresmal anual esta semana. Irmã Teresa, um grupo de paroquianos, e eu 
conhecemos o Pe. Carl no nosso cruzeiro paroquial no ano passado. Suas apresentações foram muito inspiradoras. Encorajo-
vos a fazer todos os esforços para se juntar a nós Segunda, Terça e Quarta-feira a noite começando às 19h. Ele também 
estará pregando na missa diária de 12:15pm. Esta é uma rara oportunidade para realmente aprofundar seu relacionamento 
com o Senhor. Certifique-se de vir e trazer seus amigos com você! Os detalhes estão neste boletim, assim como os nossos 
Destaques de Quaresma que foram enviados para você na semana passada. 
  

Jejum é muito diferente de fazer dieta. O Novo Testamento registra que a Igreja Primitiva usou o jejum para "maximizar" 
suas orações. Eles oravam e jejuavam antes de tomar grandes decisões, quando eles tinham necessidades especiais, e 
quando eles queriam simplesmente crescer na fé. O mesmo vale para nós. Além disso, o jejum nos lembra que tudo é um 
dom de Deus e nos ajuda a permanecer em solidariedade com os pobres que vivem com fome constante. Eu os encorajo não 
só a abster-se de carne nas sextas-feiras, mas realmente jejuar ... de comida, sim ... mas também jejuar daquelas coisas que 
nos impedem de verdadeiramente estar abertos à graça de Deus ... raiva, pressa em julgar, palavras inadequadas, 
procrastinação, preguiça, gula, luxúria, uso desmedido e imoral da mídia social, impaciência, falta de perdão, etc. Se você 
precisa de idéias do que pode fazer, fale com um membro de sua família ou um bom amigo! 
  

Ato de caridade. A Igreja Primitiva era conhecida por sua caridade. Quase todas as cartas no Novo Testamento tem um 
pedido para a comunidade para compartilhar seus recursos com aqueles em necessidade. É incrível contar o número de 
vezes em que Jesus se refere ao dinheiro e à necessidade de ser caridoso. As obras de caridade ou de doação são parte 
essencial da vida cristã. 
  

Quando falamos de caridade, devemos certamente nos lembrar de nossa casa espiritual, St. Paul. Muitos não percebem que 
você é a nossa única fonte de financiamento. Não recebemos financiamento do governo nem da diocese. Obrigado! Também 
encorajo você a se lembrar do Apelo Anual Pastoral ou APA. Nossa diocese fornece serviços vitais em toda nossa área de 
cinco condados. A diocese também apoia instituições de caridade em nosso país e em todo o mundo. Muitas pessoas não 
percebem que a diocese fornece apoio à Santa Sé para que o Papa possa cumprir sua missão como líder espiritual da Igreja 
Universal. 
  

Nossa coleta de alimentos da Quaresma para reabastecer nosso Banco de Alimentos também é uma ótima maneira de ajudar 
aqueles que precisam. Eu também encorajo você a ser voluntário na próxima semana após a Missa para ajudar a classificar 
todos as sacolas de comida recebidos. Obrigado! 
  

Perdão. Talvez a maior obra de caridade seja o "perdão". São Paulo nos desafia a todos a sermos "ministros da 
reconciliação". Espero que vocês tenham recebido sua cruz do “Perdão” e o livro da Quaresma de Dr. Allen Hunt "Todos 
precisam perdoar alguém”. (Ambos estas disponíves em espanhol). Eu stou fazendo um estudo do livro na minha página do 
FaceBook.) Pense nas pessoas que você precisa perdoar e pedir a graça de perdoá-las. Não porque eles merecem, mas 
porque é o que Cristo o chama para fazer. Além disso, pense naqueles que você feriu. Peça perdão. Se isso não for possível, 
ore por eles, para que sejam curados da ferida que você  causou. 
  

 Cristo nos cura!! No segundo sábado de cada mês durante a missa de 8:30 da manhã, oferecemos o Sacramento da Unção 
dos Enfermos. Este belo Sacramento é para todos aqueles que são avançados na idade, bem como aqueles que sofrem de 
uma doença grave. É recomendado para todos aqueles que estão programados para ser admitido em um hospital para a 
cirurgia ainda este mês, para serem ungidos. Este Sacramento pode ser recebido quantas vezes for necessário. Venha 
experimentar o toque de cura do nosso Médico Divino! 



V Encuentro  O 5º ENCONTRO (V ENCUENTRO) é um processo 
de Evangelização, de reflexão e ação eclesial que convida 
TODOS os católicos nos Estados Unidos a uma intensa 
atividade missionária, reflexão, desenvolvimento de liderança 
e identificação de melhores práticas ministeriais no espírito 

da Nova Evangelização. 
  
Em todas as nossas comunidades na St. Paul há um importante objetivo comum, 
que o 5º Encontro procura especificamente abordar: 
Desenvolver caminhos eficazes para CONVIDAR, ENGAJAR e FORMAR jovens 
católicos, jovens adultos e famílias a viver sua vocação batismal. 
Processo: 
1. Formação de pequenos grupos de paroquianos. 
2. Cinco Sessões para refletir sobre o discipulado e chamar a ser missionários. 
Por favor junte-se a nós cada semana 7pm para refletir e discutir: 
• Segunda Sessão: (9 de Março) Com palavras e ações 
• Terceira Sessão: (16 de Março) Caminhando junto com Jesus 
• Quarta Sessão: (23 de Março) Fruto de uma nova vida 
• Quinta Sessão: (30 de Março) Celebrando a alegria de seremos discípulos 
missionários 
 Aprenderemos também a nos tornar discípulos missionários encontrando 
alguém que não vem à Igreja. Sai adiante e comece sua jornada como um 
discípulo missionário alegre, dando testemunho da ternura e proximidade do 
amor de Deus. Informações: Jim Kissane, facilitador da Paróquia 
(jkissane@stpaulchurch.com) 

 
Unidade de Alimento Quaresmal  

4-5 de março e 11-12 de março 
Ajude a alimentar as muitas famílias carentes que vêm a nossa 
despensa de alimentos de St. Vincent de Paul, cada semana. 

 Leve uma sacola para casa depois da Missa em 4 e 5 de março, preencha com os 
itens da lista anexa e retorne a sua sacola no fim de semana de 11 e 12 de março. 

 
Junte-se a nós às 15:00 , a hora da misericórdia e 19:00 , 
quando  teremos a Via-Sacra toda Sexta-feira durante a 
Quaresma.   
 

A Spirit FM 90,5   Peixe Frito Turne Mundial, visita a St Paul na Sexta-feira, 10 de 
Março de 17:00-19:00  para julgar quem tem o melhor peixe frito da Diocese! 
Junte-se  a nós em 10 de Março para visitar com os nossos amigos da Spirit FM, a 
nossa estação de rádio favorita em Tampa Bay e desfrutar de nosso fabuloso 
peixe frito. Vejo vocés lá! 

  

  

Retiro Quaresmal 

para Adolescentes 
  

Vencendo Sua Batalha Através 
da Oracão 

Voce sente que está em uma 
constant  batalha? Está 

procurando maneras de ser forte 
e corajoso? 

Venha para nosso Retiro 
Quaresmal para adolescentes 

Março 6 e 7 

19:00 às 21:00 
Gratuito! Todos os adolescentes 
são bem-vindos ! Traga seus 

amigos. 

Bem-vindos! 
Comunidade Brasileira        

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.     

MISSÃO DA QUARESMA - 6 a 8 de Março  





Doe Sangue   

St. Paul  

Catholic Church  

Domingo, 5 de Março   

8am – 1pm - Obrigado 

por cuidar e partilhar o 

dom da vida!  

 
Estudo de livro com o padre 

Bill  33 Dias de Amor 
Misericordioso 

 

 

 

 

No dia 12 de março, o Pe. 
Bill vai começar um estudo 
on-line usando o livro de 
Michael Gaitley, 33 Days of 
Clemente Love. O livro será 
vendido na recepção por 
US $ 10. Este retiro online 

conclui com uma 
consagração à Divina 

Misericórdia em 23 de abril 
às 15h. 

Missão de Visitação  

Você conhece alguém 
que está sem poder sair 
de casa e gostaria de 
receber uma visita? 
Somos chamados a nos 
estender, não apenas 
àqueles que 
encontramos  na Igreja, 
mas também àqueles 
que não podem 
comparecer. Para 
informações, ligue para 
Maria Allison, 813-961-
3023. 

ORE PARA NOSSO ELEITO 
Convidamos	você	a	orar	pelos	nossos	

candidatos	e	catecúmenos	durante	a	

Quaresma	e	sempre!	Estamos	tão	orgulhosos	

deles	e	admiramos	seu	desejo	de	estar	mais	

perto	de	Deus	a	cada	dia.  

Deus	de	amor	e	poder,	é	sua	vontade	

estabelecer	

Tudo	em	Cristo	e	para	nos	atrair	para	o		

Seu	todo	abraçando	o	amor.	

	Orientar	esses	catecúmenos	e	candidatos	nos	

dias	

e	semanas	à	frente:	fortalecer	Eles	em	sua	

vocação,	

Construa-os	no	reino	De	seu	Filho,	e	selá-los	

Com	o	Espírito	do	seu	Promessa	

	Pedimos	isso	através	de	Cristo	nosso	Senhor,	

Amém.	

MISSÃO DA 

QUARESMA 
Com o Padre Carl Arico 

"Aprenda como rezar 

ser um melhor" 

6 a 8 de Março Manhã 
11am ao meio-dia / 
Noite das 7pm às 

8:30pm 
 
 Teremos babysitter para as criancas 

pequenas e atividades para aqueles grade 

K-12 disponíveis durante o tempo da 

Missão. 

Em honra a São José 
Conselho da St. Paul de Mulheres 

Católicas sediará as festas em honra a 
São José na segunda-feira, 20 de 

Março, depois das Missas das  07:30 e 
12:15 .   Esta é uma tradição italiana 

para agradecer pelas Orações 
atendidas. 

Um Altar de três andares colocado 
com linhos finos - decorado com 

flores, velas votivas e cheia de pães e 
doces. 

Venha participar conosco! 

Agradecemos a John Scott por seu curto período de tempo 
conosco como Ministro da Juventude . O  agradecemos  por nos 
ajudar neste ano e desejo a ele, sua esposa e filho tudo de melhor no 
seu futuro.   Neste tempo, nós reunimos uma equipe de transição de 
Ministro da Juventude. Agradecemos as seguintes pessoas que  
deran o seu "Sim" , reforçando a liderança e a coundução  a los 
nossos adolescentes de ensino fundamental e ensino médio: 
  
Ana Garcia, Sam Gibbons e Tricia Mandarino trabalharão juntos como equipe 
prindipal do Ministério da Juventude. 
A equipe principal  do Ministério da Juvetude tem uma reunião de planejamento 
marcada para domingo, 12 de março às 17:00. Deixe-nos saber se você quer fazer 
parte deste Ministério dinâmico ligando para o Escritório Paroquial. 
  
Theresa Adams e Kim Smith irão supervisionar o Programa de Ensino Médio. Por 
favor ligue para o escritório se você sentir-se chamado a ser catequista, ou 
quer  ajudar a fazer parte da nossa equipe de Ensino Médio. 
Por favor, orem por nós enquanto procuramos por um Ministro da Juventude 
permanente para nossa Paróquia. Se você tiver dúvidas ou perguntas, sinta-se livre 
para enviar-nos um e-mail para DRE Carmen Cayon no CCayon@StPaulChurch.com 
ou ligue para ela no 813-961-3023.  

Peixe frito 
Junte-se a nós! 

Toda sexta-feira na Quaresma 
5-7pm 

Há opcão de jantar  no Centro Familiar 
ou Levar para casa 

Adultos - $ 8,00 • Juventude - $ 5,00 
Crianças menor de 10 anos - GRÁTIS! 

 O menu inclui: 
Delicioso peixe frito, batatas fritas, 

coleslaw, pão, 
Chá ou água e sobremesa! 
(Refrigerente & garrafas de 
água US $ 1,00) Também 
disponível para crianças: 

Pizza de queijo 


