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Primeiro Domingo da Quaresma                           18 de Fevereiro de 2018 

M 
eus queridos amigos, 
 
Com o passar da nossa maravilhosa Festa da St. Paul Fest e das poderosas liturgias da quarta-feira da 
cinza, começamos a Quaresma com seriedade. Para esses 40 dias da Quaresma, transformaremos 

nossas mentes e corações para o Senhor, pedindo-Lhe que nos purifique para que possamos ser dignos das 
promessas da Páscoa. Os pilares tradicionais da Quaresma são oração, jejum e obras de caridade. Eu encorajo você a 
ter tempo para realmente ouvir e levar em conta o que Deus está chamando você para fazer este ano. 
 
Oração. Como podemos nos aproximar de Deus? Reze todos os dias. Lembre-se que é a qualidade que conta. 
Meditação com oração sobre alguns parágrafos da Bíblia todos os dias. Se possível, venha à igreja para rezar. Se você 
não está participando da Missa dominical, faça-o! Se você está, faça uma promessa de vir a missa diária com a 
frequência possível. A adoração eucarística é uma ótima maneira de super carregar sua vida espiritual. Adoramos o 
Senhor todas as quartas e quintas-feiras (8am às 9pm) e sextas-feiras (24 horas). Durante a Quaresma, oferecemos as 
Estações da Cruz às 3pm e as 7pm todos os dias. Por último, mas não menos importante, faça a confissão pelo menos 
uma vez por mês. Todos precisamos de graça e de cura! 
 
Jejum. É muito claro que estamos fora de controle. O jejum ajuda a desenvolver a autodisciplina enquanto nos 
colocamos em solidariedade com os necessitados. O jejum também nos ajuda a estar mais conscientes de todas as 
bênçãos que recebemos. Na Bíblia, também é evidente que o jejum "supera" as nossas orações. Nossos maravilhosos 
Cavaleiros tornam um pouco mais fácil com seus deliciosos Jantares de Quaresma todas as sexta-feira das 5pm às 
7pm. Depois, junte-se a nós para as Estações da Cruz. Nesta sexta-feira, depois das Estações, estarei presente para 
uma sessão especial de perguntas e respostas "Pergunte ao Pe. Bill”. Não posso prometer que vou ter respostas, mas 
é certamente será interessante! 
 
Obras da Caridade. Como mencionei na minha homilia algumas semanas atrás, uma das características do 
catolicismo é o nosso cuidado com os necessitados. Para nós cristãos, cuidar dos pobres e dos necessitados não é 
opcional. É mandatado pelo Senhor. Esta semana, nossa Sociedade St. Vicent de Paul estará distribuindo sacolas de 
comida. Preencha-o com os itens da lista. Lembre-se de que os itens devem ser novos (não vencidos) e imperdíveis. 
Muitas de nossas famílias também participam do projeto anual Rice Bowl (pote de arroz) pelos Catholic Relief 
Services. Outra ótima maneira de mostrar seus cuidados e preocupação para aqueles que estão em necessidade é 
preenchendo sua promessa ao Apelo Pastoral Anual. Lembre-se, sua doação ajuda a abrigar os sem-teto, a vestir os 
pobres, alimentar os famintos e auxiliar os mais necessitados. Obrigado por sua doação generosa! 
 
Para ajudá-lo, este ano estamos distribuindo cópias do livro de Jon Leonetti "A Arte de Superar a Si Mesmo" e para 
aqueles que falam espanhol, "Os cuatros signos de um Catolico Dinamico" de Matthew Kelly. Eu acho que você 
realmente vai gostar destes livro. Por favor pegue somente um livro por família. 
 
Por último, mas não menos importante, hoje enviaremos 20 homens, mulheres, adolescentes e crianças que desejam 
ser batizados na Vigília Pascal para a nossa Catedral São Judas, o Apóstolo para o Ritual das Eleições. Outros 38 
também serão totalmente iniciados através dos Sacramentos da Confirmação e da Sagrada Comunhão. Mantenha 
todos eles em suas orações. Que eles continuem a abrir seus corações ao amor e à misericórdia de nosso bom e 
gracioso Deus! 
 
Crescendo juntos como discípulos de Cristo, 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

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 
r e p r e s e n t a n t e s  d a 
comunidade. Por favor, entre 
em contato conosco.     

Brazilians@StPaulChurch.com 

 

 

Rezemos pelos nossos Eleitos 
O Rito da Eleição será celebrado no Primeiro Domingo da Quaresma, 18 de 
fevereiro de 2018, na Catedral de St Jude, o Apóstolo em St Petersburg. Nesta 
liturgia, o Bispo Gregory Parkes reconhecerá o chamado de Deus e a resposta 
fiel dos catecúmenos para buscar Cristo e Sua Igreja; Ele então os declarará 
membros dos "eleitos" que serão iniciados na Vigília Pascal. Por favor, ore por 
cada um desses Catecúmenos e Candidatos para que Deus possa guiá-los e 
fortalecê-los na sua jornada de fé. 
 

Pergunte ao Padre Bill 
Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2018 

Depois das Estações da Cruz, junte-se ao Pe. Bill para uma noite casual de 
discussão. Este é o momento de fazer suas perguntas sobre a igreja, a nossa 
paróquia ou o que quer que seja, não podemos prometer a você que o Pe. Bill 
saberá as respostas, mas é certo que será uma conversa esclarecedora. 
Refrescos serão fornecidos.  

Noite de Orações Taizé 
Quinta-feira, 1 de março às 7pm 

Adoramos o Senhor Eucarístico e oferecemos Bênção Solene no contexto de 
um Serviço de Oração Taize. 

Se você nunca experimentou a maravilha de Taizé, você vai ser beneficiado! 
Venha e traga um amigo! 

 

Estudo do livro on-line com o Padre Bill Estamos estudando o livro 
de Jon Leonetti "A arte de Superar Você mesmo e por que você ficará mais 
feliz quando o fizer." Um capítulo a cada três ou quatro dias. Se você está 
interessado em se juntar a este estudo, certifique-se de enviar ao Padre Bill um 
pedido de amizade no Facebook. Cópias gratuitas do livro estão disponíveis no 
narthex da Igreja Católica St Paul, em Tampa. Você também pode comprá-lo 
online. 
                                     
Oportunidades especiais de Quaresma 
Dê alguns passos para uma felicidade verdadeira e duradoura. Junte-se a Irmã 
Theresa Betz na quarta-feira, 21 e 28 de fevereiro, e 14 e 21 de março, das 
11:15am ao Meio dia no Escritório Paroquial sala E. Ela orientará a reflexão e a 
discussão sobre o livro de Jon Leonetti, The Art of Getting Over Yourself. Não 
é necessário se registrar. Apenas venha. Venha para uma ou todas as sessões. 
  

Escola Bíblica de Férias - 18 a 22 de junho - 9am ao meio-dia 
Classes Pre-K4-5th -  Inscrições abertas 23 de Abril 

 
 
 

Campanha de Campanha de Campanha de Campanha de 
Arrecadação de Arrecadação de Arrecadação de Arrecadação de 

Alimentos da QuaresmaAlimentos da QuaresmaAlimentos da QuaresmaAlimentos da Quaresma    
17 e 18 de fevereiro e 24 

e 25 de fevereiro 
    

Está chegando a hora da 
nossa Campanha Anual 

de Arrecadação de Alimentos da 
Quaresma da St. Paul. No ano 
passado ,  938  saco las  de 
mantimentos foram doadas para a 
dispensa da Sociedade St. Vincent 
de Paul pelos nossos paroquianos 
extremamente generosos! Este ano, 
sacolas de compras vazias com uma 
lista de pedidos serão anexadas e 
estarão disponíveis após as Missas 
em 17 e 18 de fevereiro para quem 
deseja doar. Voluntários são 
necessários nos dias 24 e 25 de 
fevereiro depois de todas as Missas 
para ajudar a classificar as sacolas 
de comida. Se você quiser se 
voluntariar para classificar a 
comida, venha ao Family Center 3 
depois de comparecer à Missa. 
Obrigado! Sociedade de St. Vicente 
de Paul. 

Estações da Cruztoda sexta-feira na Quaresma na igreja às 3 da tarde ou às 7pm  



Jantar da Quaresma da St. Paul  
Junte-se a nós! 

Toda sexta-feira na Quaresma 
Das 5pm às 7pm 

Jante no Family Center  
ou Leve para Casa 

 
Adultos-$9.00  
Crianças-$6.00 

Crianças 10 anos ou 
menores de graça! 

(aceita-se  
cartões de crédito) 

 
Workshop Gratuito para os PaisWorkshop Gratuito para os PaisWorkshop Gratuito para os PaisWorkshop Gratuito para os Pais 
Proteja seus filhos da PornografiaProteja seus filhos da PornografiaProteja seus filhos da PornografiaProteja seus filhos da Pornografia 

 
Sabia que 43% das crianças primeiro vêem pornografia 
antes dos 13 anos. Também, a pesquisa científica no 
cérebro revela a exposição à pornografia tem efeitos a 
longo prazo, prejudiciais com abuso, famílias 
problemáticas e relacionamentos rompidos. A Diocese 
de St. Petersburg está oferecendo aos pais a 
oportunidade de participar de uma oficina gratuita 
para ajudá-los a aprender sobre: 
·        Como e Quando Falar com as Crianças sobre os 
Perigos da Pornografia 
·        Serviços de Responsabilidade que Monitoram a 
Atividade e Apps da Internet 
·        Os Riscos de Exposição à Pornografia 
·        Como Proteger e Orientar sua Família em um 
mundo Hiper Conectado 
  

WorkshopWorkshopWorkshopWorkshop----2 datas/locais2 datas/locais2 datas/locais2 datas/locais 
Fev. 27 das 7pm às 9pm, St Catarina de Siena  Igreja 

Católica, 1955 S Belcher Rd, Clearwater 
Fev. 28 das 7pm às 9pm  São Mark O Evangelista, 9724 

Cross Creek Blvd, Tampa 
Visite este site para se cadastrar: http://
conta.CC/2FjRxl2 

Prazo  Inscrição : 20 de Fevereiro, 2018 
 

A Missão Paroquial "Sonho de Deus 

para a Sua Vida"  já está em seu 

calendário? 

 

 

 

 

 
Se não está, junte-se a nós de segunda a 
quarta-feira, 5 a 7 de março, das 11am ao meio
-dia e das 7pm às 8pm para a nossa Missão 
Católica de 3 dias, você nunca esquecerá! 
Palestrante Católico, autor e apresentador de 
rádio renomado, Jon Leonetti nos ajudará a 
fechar o abismo entre o Evangelho e nossa 
vida cotidiana. Serviço de Baby-sitter gratuito 
disponível no berçário. Refrescos em seguida 
todas as noites. 

Paróquia  St. Paul  quer VOCE!   
Você tem 16 – 30 anos de idade? 
Por apenas $500 ($2500 preço normal) você pode ser 
uma parte do Dia Mundial da Juventude 2019!   
  
O Papa Francisco diz: "Temos que nos preparar. 
Convido todos os jovens do mundo a viverem com fé 
e entusiasmo este evento de graça e fraternidade, 
tanto aqueles  indo para o Panamá e aqueles 
participando em suas comunidades. Para mais 
informações e-mail: PanamaMission@StPaul.com ou 
para fazer uma doação.  

MINISTÉRIO DA MISSÃO PANAMÁ  
 Próxima REUNIÃO 20 de fevereiro 

às 7:30pm 
no Centro Familiar, Seção # 3 

 A viagem da MISSÃO PANAMÁ será realizada 
neste verão, 11 de julho a 18 de julho 

Para aprender mais sobre dar seu talento 
por favor junte-se à nossa próxima reunião. 



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 813-857-1995 para maiores 

informações. 


