St. Paul Catholic Church and Preschool
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 33618
www.StPaulChurch.com - (813) 961-3023
Segundo Domingo da Quaresma

Domingo, 12 de Março de 2017

Meus queridos amigos,
Ao celebrarmos o Segundo Domingo da Quaresma, somos convidados a nos juntar ao nosso Senhor no
topo do Monte Tabor, juntamente com Pedro, Tiago e João (Mt 17,1-9). Como nossos companheiros de
fe, somos convidados a experimentar a Transﬁguração e a ser fortiﬁcados em nossa jornada de
Quaresma à Jerusalém Celestial.
Na semana passada, o Pe. Carl Arico nos apresentou à oração contemplativa. Através desta forma
profunda de meditação, podemos reconhecer mais facilmente os "momentos da Transﬁguração" em
nossas vidas e dirigir-nos a voz de nosso Pai: "Este é o meu Filho amado, com quem Me alegro; Ouça-o ". Mesmo que
você tenha perdido os dias da Missão, não se esqueça de se juntar a Irmã Theresa para as sessões de acompanhamento
durante as proximas quartas-feiras às 11:15am.
Nosso tema da Quaresma paroquial é o "perdão". Espero que você tenha pego a sua cruz de "Perdoe" e o livro do Dr.
Allen Hunts "Everybody Needs to Forgive Somebody". Eu realmente gostei do livro e tem sido uma bênção a mais fazer
a discussão online na minha página do Facebook. Se você quiser participar, apenas seja meu amigo! (Bill Swengros).
Hoje começamos nosso estudo on-line de "33 Dias para o Amor Misericordioso" com o Pe. Michael E. Gaitley, MIC.
Durante estes próximos 33 dias, iremos viajar com Santa Teresa de Liseaux, também conhecida como Santa Teresinha
do Menino Jesus ou "A Pequena Flor", enquanto preparamos nossos corações para a consagração ao Coração de Jesus
na Divina Misericórdia, domingo 23 de Abril. Para se juntar a nós, garanta sua cópia do livro no Nartex na entrada da
igreja e junte-se a mim no Facebook!
Na mesma linha, no próximo Domingo ofereceremos uma exibição especial da "The Face of Mercy" às 7pm na Igreja.
(Note que o Lenten Highlights está com o horário errado!) Este documentário maravilhoso explora a história e a
relevância da Divina Misericórdia. Por favor, certiﬁque-se de colocá-lo no seu calendário e trazer um amigo!
Enquanto você está lendo isso, eu estou com um grupo de paroquianos numa missão médica e evangélica no Panamá.
Estamos fazendo isso por várias razões. Em primeiro lugar, é o que Jesus pediu que ﬁzéssemos: compartilhar as Boas
Novas e ajudar as pessoas necessitadas. Em segundo lugar, penso que é muito importante para os nossos jovens
desenvolverem uma compreensão de como os nossos irmãos e irmãs vivem em outros países. Frequentemente nós
damos como concedido as bênçãos de viver em nosso país, sem dar o devido valor. Em terceiro lugar, temos muito a
aprender com os outros. Enquanto nossos vizinhos podem não ser materialmente ricos, eles são ricos em muitas outras
maneiras! Eu, por um lado, sempre sinto que recebo muito mais do que dou quando estou em missão! Por favor,
mantenha-nos em oração e tenha certeza de que estamos orando por você!
Finalmente, agradeço sua generosidade em responder ao Apelo Pastoral Anual. Com apenas uma fração de nossos
paroquianos participando, estamos bem no nosso caminho para alcançar nosso objetivo de US $ 437.000. Por que você
deve contribuir? Porque você quer que nossos ﬁlhos conheçam e amem Cristo e Sua Igreja, vocês estão preocupados
com os nossos idosos, vocês querem ajudar mulheres com gravidez inesperadas ou difíceis, querem tirar os sem-teto
da rua e voltar para a vida produtiva, vocês querem prover a educação de seminaristas e a contínua formação de
sacerdotes e diáconos. Em suma, você se importa! Por favor complete sua doacao hoje. Os envelopes de contribuição
estão na entrada da Igreja.
Obrigado e que Deus o abençoe!
Crescendo juntos como discípulos de Cristo,

Bem-vindos!
Comunidade Brasileira

Estações da Cruz às 15:00 e 19:00 toda Sexta-feira
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. Por favor junte-se a nós
cada semana 7pm para reﬂetir e discutir:
• 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 Informações: Jim Kissane (jkissane@stpaulchurch.com)
Unidade de Alimento Quaresmal
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.
Retorne a sua sacola no ﬁm de semana de 11 e 12 de março.
Missa de Nossa Senhora da Boa Saúde
Sexta-feira, 17 de março, às 19:30
19:00 Novena de Oração

A Luz Está Acesa Para Você Reconciliação de Serviços Oferecidos
Quinta-feira, 23 de março Das 17:00 a 19:00
Igreja Católica St. Paul

Acompanhamento da Missão Quaresma com Irmã Theresa Betz
Começando quarta-feira, 15 de março às 11:15am no Parish Center
As sessões continuam nos dias 22 e 29 de março, e dia 5 de abril, sempre às
11:15am.

Concerto de Quaresma
Sexta-feira, 31 de março, às 19:30
Seguindo as Estações da Cruz
Ajude-nos!!!
Estamos precisando de ovos de plastico e doces para preenchê-los para o
Easter Egg Hunt ( caça aos ovos) da Paróquia. Por favor, deixe sua doação no
nosso escritório de Formação de Fé até 1 de abril. Obrigado por sua ajuda em
fazer nossa caça ao ovo de Páscoa especial para as nossas crianças!

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.

Páscoa Tradicional
Bolo do Cordeiro
O Bolo do Cordeiro tem sido
uma tradição oriental em muitas
famílias por gerações. Todos os
bolos serão feitos pelo Conselho
das Mulheres Católicas . Uma
doação sugerida de $20,00 ira
apoiar a Sociedade de St.
Vincent de Paula. Se você
gostaria de encomendar um
Bolo do Cordeiro, por favor faça
cheques
a St. Paul Counsil
Catholic Women e entregue o
formulário
de
encomenda
(encontrado
no
boletim
principal) no escritório paroquial
no máximo até 4 de abril.
* Pegue seu bolo no sábado, 15
de abril. No Family Center

Problemas no Casamento?
Se
seu
casamento
tornou-se
problemático e estressado, incapaz de
amar ou indiferente; Se você se
tornou frio e distante; mesmo se você é
divorciado ou separado, ou estão
pensando sobre isso, Retrouvaille pode
ajudar, como tem ajudado dezenas de
milhares de pessoas.. Nosso próximo
programa começa em Maio de 2017 dias
19-21 . Para obter mais informações,
visite www.HelpOurMarriage.org, ou
ligue
813-906-7705.
Não
é
aconselhamento
ou
terapia
de
grupo.
Todos
os
nomes
e
contactos
serão mantidos no mais
absoluto sigilo.
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.

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

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!

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.

Knights of Columbus –
Embaixadores da St. Paul –
Conselho 11211
E Cenáculos da Divina
Misericórdia
Estão convidando você, sua
família e amigos

A Face Da
Misericórdia
Uma
hora
de
ﬁlme
extraordinário sobre a
poderosa mensagem da
Divina Misericórdia de cura
e perdão Domigo, 19 de
Março às 7pm. St. Paul
Catholic Church – Tampa,
Santuário principal,
Todos são bem-vindos
Entrada gratuita

