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PRIMEIRO DOMINGO DA QUARESMA                  1 de MARCHA de 2020 

Meus queridos amigos, 
 
Na última quarta-feira, marcamos o início de nossa peregrinação anual da Quaresma com 
cinzas.  Através da oração, jejum e doação, somos chamados a crescer em santidade, a crescer 
cada vez mais apaixonados por Deus e compartilhar seu amor misericordioso com os outros.  
Nosso presente paroquial da Quaresma, "Rediscover the Saints", de Matthew Kelly, é um 
lembrete de que somos todos chamados a nos tornar santos, reflexos do amor de Deus no 
mundo.  Para ajudá-lo, preparamos materiais de estudo que aparecerão neste boletim, bem 
como online.  Nossa oração é que esta pode ser a melhor Quaresma de todos os tempos! 
 
Para nos ajudar a começar bem, somos abençoados por receber o Padre Frank DeSiano, 
CSP, para nos liderar em nossa Missão anual da Quaresma. Padre Frank é o principal 
especialista em nosso país na nova evangelização.  Ele sediou missões em todo o nosso país 
para bispos, padres e paróquias como a nossa!  Ele certamente nos inspirará a crescer na fé e 
a perceber melhor nosso potencial como discípulos missionários de Cristo!  Padre Frank 
falará domingo, segunda e terça às noites às 19h em Oração e Adoração, Palavra de Deus na 
Minha Vida e Uma Comunidade de Serviço.  Ele também presidirá e liderará uma reflexão 
após a missa das 12h15 na segunda e terça-feira.  Por favor, não deixe de vir e trazer sua 
família e amigos com você! 
 
Como você pode tirar o máximo desta Quaresma? Deixe-me compartilhar algumas ideias com você: 

1) Eucaristia.  Se você não vai à missa todo domingo, faça isso!  Se você for, prometa vir 
à missa diária.  Também não deixe de vir adorar o Senhor Eucarístico pelo menos uma 
vez por semana. 
2) Bíblia.  Estamos lendo "O Novo Testamento em 20/20."  Estamos lendo os Atos dos 
Apóstolos para a maioria da Quaresma.  Por favor, junte-se a nós! 
3) Oração.  Se você não está rezando todos os dias, faça isso!  Certifique-se também de 
rezar como uma família todos os dias.  Se você não aprendeu a orar ao Rosário, Chaplet, 
Memorare, Oração de São Miguel... memorizar pelo menos um! 
4) Confissão.  Vá para a confissão todo mês.  Você vai ficar feliz que você o fez! 
5) Jejum.  Jejum é mais do que desistir de algo que você ama.  Também está abrindo mão 
de seus vícios ou dessas coisas que o impedem de se aproximar do Senhor.  Pense em 
fofocas, negatividade, impaciência, compras excessivas, mídia excessiva, álcool, 
pornografia...   
6) Doação.  O que você pode fazer para ajudar melhor os necessitados?  Complete sua 
promessa ao Apelo Pastoral Anual.  Aumente suas doações para a paróquia... (as doações 
caíram 4% este ano!).  Participe da unidade gastronômica desta semana.  Ligue para um 
vizinho idoso ou alguém que esteja em casa e pergunte se você pode ajudar a pegar algo 
na loja ou algo do quintal. 

 
Quaresma é uma oportunidade para experimentar uma "primavera" de crescimento 
espiritual.  Que Deus te abençoe e abençoe nossa paróquia enquanto crescemos 
corajosamente juntos na fé, 

 
 
  

Padre Bill Swengros, Pároco 
 
P.S. Espero que a reforma dos banheiros da igreja seja concluída pela Semana 
Santa.  Enquanto isso, use os banheiros do Centro familiar.  Obrigado! 
 

P.S.S.  Lembre-se de mudar seus relógios no próximo domingo, quando o 
horário de verão começa! 

 

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 
 

info@stpaulchurch.com 

 

 
 
 

NOTÍCIAS ▪ FOTOS ▪ EVENTOS 
Junte-se à página da  

St. Paul no Facebook hoje! 
www.facebook.com/stpaultpa 



Quinto movimento anual da 
alimentação na Quaresma 

29 de Fevereiro - 1 º de março e 
7 de março - 8 de março 

  
É hora do Quinto Passeio Anual da alimentação na 
Quaresma em St. Paul!  
  

Ajude-nos a alimentar as muitas famílias carentes 
que vêm à nossa Food Pantry toda semana.  Os 
membros de São Vicente de Paulo vão distribuir 
sacos vazios depois de todas as missas neste fim de 
semana.  Preencha com itens da lista de desejos 
anexados e devolva sua bolsa no próximo fim de 
semana, 7 e 8 de março.  Solicitamos atenção no 
uso das informações.  Obrigado! 
  

Voluntários são necessários para ajudar a 
classificar a comida depois de todas as missas nos 
dias 7 e 8 de março no Centro familiar, Seção 3. 

ESTAÇÕES DA CRUZ 
TODAS AS SEXTAS-FEIRAS DURANTE A 

QUARESMA 
15:00 E 19:00 

FUGA ALFA 
SÁBADO, 7 DE MARÇO 
9:00 - 16:00 
  

Inglês (Family Center) 
Espanhol (Centro Paroquial) 

Português (Sala de Oração) 
Adolescente (Edifício St. Michael) 
Perguntas?  E-mail: alpha@stpaulchurch.com 

Missão da Quaresma 
Paroquial Começa amanhã 

à noite! 
Domingo, 1 º de março -  
terça-feira, 3 de março 

Apresentador: Padre Frank De Siano, CSP 
 
O padre Frank DeSiano, CPS, é 
um notável líder da evangelização 
nos Estados Unidos. Escreveu 
inúmeros livros e artigos sobre 
espiritualidade, liderança paroquial 
e evangelização. Ele agora viaja 
muito para pregar e apresentar 
aos líderes da igreja. Ele escreveu 
recentemente "Discipulado 
Católico" e "Além dos Bancos". 
Ele apresentará nossa Missão da Quaresma "Sendo 
Uma Disciplina Hoje" nas nossas missas de fim de 
semana no sábado, 29 de fevereiro e domingo, 1 º 
de março. Por favor, convide seus amigos! Somos 
abençoados por tê-lo liderando nossa Missão De 
Quaresma da Paróquia em 2020!  
 
Domingo, 1 º de março 
O Padre Frank começará nossa primeira noite de 
missão às 19h. Nosso foco ao longo da missão será 
o chamado universal das disciplinas missionárias – 
escolher intencionalmente amar e servir Cristo no 
mundo pelo que dizemos, pensamos e fazemos. O 
espaço das crianças estará aberto.  
 
Segunda-feira, 2 de março 
Neste dia, o Padre Frank continuará a falar sobre 
nosso chamado para ser discipulos missionários. 
Após a missa das 12:15, ele entregará uma breve 
apresentação do discipulado. À noite, a missão 
continuará às 19h. Depois, haverá a oportunidade de 
ir para a confissão. Convidaremos padres das áreas 
vizinhas, para que você não precise esperar esperar 
muito tempo! O espaço das crianças estará aberto. 
 
Terça-feira, 3 de março 
Nossa missão paroquial termina hoje. Após a missa 
das 12:15, o Padre Frank fará uma breve 
apresentação de evangelização. À noite, a missão 
continuará às 19h. Depois, haverá recepção 
pequena. Como sempre, o espaço das crianças 
estará aberto Por favor, tragam seus amigos!  

Primeira missa de sexta-feira 
em Honra do Menino Jesus 

SANTO NIÑO 
Sexta-feira, 6 de março 

Seguindo as estações da Cruz 
as 19h 

CONCERTO Quaresma 
Sexta-feira, 13 de março 

19h30 
Igreja Católica de St. Paul 

 

Venha para um concerto especial de quaresma com 
nosso coro tradição das 10:45 e conjunto de sinos 

de mão! 



 
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 

 
 
 
 
 
 

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. 

 

 

 

 

 

 
 

Domingo, 15 de março 

8:00 - 13:00pm 

Apelo PASTORAL 
ANUAL (APA) 2020 

 

Obrigado a todos que responderam 
ao pedido de participação no Apelo 
Pastoral Anual de 2020. Seu presente 
é recebido com muita humildade, 
agradecimento e gratidão pelas 
milhares de pessoas apoiadas através 
de sua doação. Enquanto viajamos 
juntos, vamos agradecer pelas Boas 
Obras sendo feitas em nome de Jesus 
em toda a nossa diocese. A APA é 
uma oportunidade de conhecer mais 
sobre os mais de 50 ministérios, 
programas e serviços disponíveis em 
toda a nossa diocese. Se você tiver 
alguma dúvida sobre a APA, os 
serviços que financia, ou como 
beneficia nossa paróquia, ligue para 
nosso escritório paroquial ou visite 
nosso site diocesano no https://
www.dosp.org/  e descubra algo 
novo sobre nossa divulgação local da 
Igreja. Se você ainda não respondeu, 
por favor, saiba que queremos e 
precisamos de sua participação! Cada 
dom, cada oração e cada sacrifício traz 
esperança para alguém que busca o 
amor e a misericórdia de Cristo. 

PERGUNTAS E 
RESPOSTAS 

SESSÕES COM O  
Padre BILL 

 

QUARTA-FEIRA,  
18 DE MARÇO 
13:00 e 19:00 

  

O Padre Bill compartilhará como 
Deus está trabalhando em nossa 
paróquia e  vários objetivos futuros.  
Também haverá tempo para os 
paroquianos fazerem 
perguntas sobre a 
igreja, a paróquia ou o 
que quiserem.  Serão 
fornecidos refrescos.  
Todos são bem-
vindos! 

Oração por uma Quaresma 
Frutífera: Senhor Jesus, sabes melhor o 
que precisamos para crescer na fé, esperança 
e amor.  Enquanto observamos esta 
Quaresma através de orações, jejum e 
trabalhos de caridade, que estejamos 
abertos a quaisquer presentes que seu 
Espírito Santo nos ofereça.  Que vivamos 
nossas promessas de batismo com maior 
fidelidade para o nosso bem e para o bem 
do mundo inteiro.  Amém. 

REGISTROS DE 
FORMAÇÃO 

DA FÉ 
 

7 e 8 de março 
DEPOIS DE TODAS 

AS MISSAS 
SALA DE ORAÇÃO 

  
As inscrições para as Aulas de 
Formação da Fé 2020-2021 
ocorrerão após todas as missas 
nos dias 7 e 8 de março na Sala de 
Oração.  Todas as crianças que 
estão recebendo Primeira 
Reconciliação, Primeira Comunhão 
Sagrada ou Confirmação DEVEM 
se inscrever.  Além disso, todas as 
crianças (K-12) que frequentam 
escolas não católicas devem se 
inscrever.  Pedimos que as crianças 
em idade escolar se registrem, 
pois podemos fornecer apoio 
importante para elas.  Para mais 
informações, ligue para (813) 961-
3023.   

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=pt&a=https%3A%2F%2Fwww.dosp.org%2F
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=pt&a=https%3A%2F%2Fwww.dosp.org%2F


"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". 

VOCÊ SABIA? 
 

No espírito da administração cristã, pedimos a 
cada família que considere doar, na forma de um 
dízimo ao nosso Apelo Pastoral Anual (APA) de 
uma das seguintes maneiras: 
  

• Entrar online usando nosso site de doação em 
nosso site paroquial clicando no Nosso Visitante 
dominical e fazer uma doação. 
•Envio de um cheque a pagar ao “Annual 
Pastoral Appeal” 
• Usar um Cartão de Débito ou Crédito para fazer 
uma doação única ou recorrente (aceitamos 
Cartões Mastercard, Visa, American Express e 
Discover). 
•Autorizar uma Transferência de Fundos 
Eletrônicos para fazer uma doação recorrente. 
• Presentes de Estoque: Um presente de estoque 
é uma forma de fazer uma contribuição a um 
custo reduzido ao doador. 
•Presentes Correspondentes: Muitos 
empregadores têm programas de presente 
correspondentes que proporcionam aos 
funcionários a oportunidade de aumentar as 
contribuições de caridade. 

  
Todas as contribuições para o Recurso Pastoral 
Anual são consideradas dedutíveis. 
  
Obrigado!  ... e Deus abençoe! 

Convidamos você a ir a uma reunião do 
Ministério dos Trabalhadores rurais de St. Paul 

  

Nossos irmãos e irmãs nos campos precisam de seu 
tempo e talento.  Nosso próximo encontro será realizado 

no domingo, 22 de março, das 12h30 às 13h30, no 
Centro Paroquial, Sala F.  Para obter mais informações, 

envie um e-mail para: 
migrantfarmworkers@stpaulchurch.com 

Para todas as pessoas incríveis que fizeram 
o St. Paul Fest um evento incrível! 

 

Em St. Paul, somos abençoados por ter uma família 
paroquial tão talentosa que se dá e compartilha seu 
tempo e talento com todos!  Isso é o que faz de St. 
Paul um lugar tão especial para rezar e brincar!  

DOAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A CAÇA 
AO OVO DE PÁSCOA 

Gostaríamos muito de doações de ovos plásticos, 
pequenos doces embrulhados individualmente, 
chocolate não derretido e brinquedos que se encaixariam 
dentro de um ovo plástico padrão.   Por favor, deixe 
suas doações no Escritório de Formação da Fé antes de 
sexta-feira, 27 de março de 2020.  Obrigado! 
 

VOLUNTÁRIOS NECESSÁRIOS PARA A 
CAÇA AO OVO DE PÁSCOA 

Gostaria de compartilhar suas ideias ou ajudar com a 
organização e implementação da Caça anual do Ovo de 
Páscoa? Entre em contato com Maria Mendez, no 
Escritório de Formação da Fé, através do e-mail 
mmendez@stpaulchurch.com ou (813) 961-3023. 

Conselho dos Cavaleiros de Colombo 11211 
 

ROUPAS FEMININAS E 
PRODUTOS DE HIGIENE 

PESSOAL  
  

Sábado, 28 de março e  
domingo, 29 de março 

Nos Pórticos Depois de Todas as Missas 
  
Todos os itens de vestuário devem ser novos ou 
"pouco usados" e colocados em sacos de lixo 
grandes e plásticos.  As roupas devem ser limpas 
e vestíveis, sem manchas ou lágrimas.  Os 
produtos de higiene pessoal devem ser novos e 
devem ser tamanho de viagem.  
 
Itens aceitáveis incluem: roupas, sapatos, tênis, 
cintos, bolsas, chapéus, casacos de inverno, 
desodorantes, pasta de dente, shampoo, 
condicionador e sabão.  Para obter mais 
informações, envie uma mensagem de e-mail 
para: kofc@stpaulchurch.com 

O grupo de Maternidade Espiritual para Padres se 
reúne para oração após a missa das 12h15 de quinta-feira. 
Nesse momento, rezamos o rosário pela santificação e 
proteção de nossos pastores, nossos sacerdotes.  Nosso 
grupo se reúne pelas velas de oração na parte de trás do 
santuário.   Considere a participar do nosso grupo - 
senhoras de oração!  Ficaríamos encantadas se você se 
juntasse a nós por 30 minutos nesta quinta-feira!  Para 
obter mais informações, envie um e-mail para: 
spiritualmothers@stpaulchurch.com 


