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TERCEIRO  DOMINGO DA QUARESMA               15 de MARCHA de 2020 

Meus queridos amigos, 
 
Esta semana, temos uma oportunidade única de compartilhar nossa rica fé 
católica com nossos amigos não católicos.  Enquanto muitos pensarão em 
cerveja verde e leprechauns nesta terça-feira, recordamos o grande bispo e 
evangelista, São Patrício.  Seqüestrado e escravizado quando jovem, ele 
escapou, apenas para voltar a compartilhar com o povo da Irlanda a boa 
notícia de Jesus Cristo.  Se você quer dar a si mesmo e sua família um 
deleite, leia sua biografia.  Ele vai inspirar e desafiar você!  Na quinta-feira, 
recordamos São José, marido de Maria e pai adotivo de Jesus.  Ele era um 
homem incrível que se atreveu a seguir o sonho do Senhor.  Embora 
saibamos pouco dele, não posso deixar de me perguntar o impacto profundo 
que ele teve sobre o Senhor quando jovem.  Ele é um grande modelo do que 
significa ser um pai amoroso, marido e cristão no mundo.  Releia os 
primeiros capítulos de Mateus.  Comece os dois dias de festa participando da 
missa diária.   
 
Na quarta-feira, 18 de março, às 13h e às 19h, realizarei um Q & A no Centro 
Paroquial.  Este é um momento maravilhoso para você aprender mais sobre 
o que está acontecendo em nossa paróquia e fazer suas perguntas.  As 
perguntas e sugestões levantadas durante essas reuniões semestrais 
tiveram um impacto significativo em nossa paróquia.  Por favor, venha se 
juntar a mim! 
 
Recebi várias perguntas sobre o Coronavirus, Covid-19.  Qual é a resposta 
cristã?  Primeiro, reze.  Ore pelos aflitos com a doença, pelos que os amam, 
pelos profissionais médicos que os tratam, pelos que trabalham pela cura ou 
vacinação, e pelos funcionários do governo que estão tentando gerenciar 
tudo isso.  Segundo, esteja informado.  O site do CDC é excelente.  Não 
confie em tudo que lê nas redes sociais.  Terceiro, se você não está se 
sentindo bem... Por favor, fique em casa.  Algumas coisas não devem ser 
compartilhadas!  Quarto, lave as mãos!  É a coisa mais importante que 
podemos fazer se quisermos ficar saudáveis.  Lave-as com água morna e 
sabão por pelo menos por uma "Ave Maria" (20 segundos) e não se esqueça 
dos polegares, entre os dedos e os pulsos e a parte de trás da mão.  Quinto, 
evite tocar seu rosto.  Quanto à missa, lave as mãos antes e depois de vir à 
Igreja.  É apropriado dobrar as mãos para o Pai Nosso e curvar-se 
reverentemente ao seu vizinho para o Signo de Paz em vez de apertar as 
mãos.  Que Deus abençoe a todos nós! 
 
Tenha certeza de minhas orações enquanto continuamos corajosamente 
vivendo nossa fé! 

 

 
 

 

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

 

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 



 

 

 

 

 

 
 

Domingo, 15 de março 

8:00 - 13:00pm 

Quarta sexta-feira 

MISSA EM 
ESPANHOL 

Sexta-feira, 27 de março 
19:00 Estações da Cruz 

19h30 Missa 
Sem recepção após a missa 

ESTAÇÕES DA CRUZ 
TODAS AS SEXTAS-FEIRAS DURANTE A 

QUARESMA 
15:00 E 19:00 

 A LUZ ESTÁ ACESA PARA VOCÊ! 
  

Como parte de uma iniciativa nacional, nossos 
maravilhosos padres estarão disponíveis para o 
Sacramento da Confissão das 11:30 - meio-dia e 
17:00 - 20:00 na quinta-feira, 26 de março. 

 

www.facebook.com/stpaultpa 

FESTA DA ANUNCIAÇÃO  
DO SENHOR 

Quarta-feira, 25 de março 
7h30, 12h15, 19h30 

 

Rosário às 19h com missa às 19h30 no 
Santuário da Nossa Senhora La Leche Ao Ar Livre 

(permitindo o tempo) 
Se houver chuva a missa sera na igreja principal 

NOSSA SENHORA DA 
BOA SAÚDE 

 Convidamos cordialmente você e sua 
família para se juntarem a nós na 

celebração da oração e missa especial da 
Novena em homenagem à "Nossa Senhora 
da Boa Saúde" realizada na Igreja Católica 

de St. Paul,  Sexta-feira, 20 de março, 
depois das 19:00 estações da Cruz.   

*A Novena será celebrada todas as três sextas-feiras de cada mês. 

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! COMUNAL SERVIÇO DE 
RECONCILIAÇÃO 

Terça-feira, 31 de março às 19:00 
  

Uma das melhores maneiras de se preparar para 
o Mistério Pascal da Paixão, Morte e Ressurreição 
de Cristo é através do Sacramento da 
Reconciliação.  Venha e experimente o toque 
curativo de Cristo!  
  

Nota: Devido aos Serviços de Penitência Deanery, 
não teremos confissões às 10:00 da manhã de 
sábado, 28 de março. 

APELO PASTORAL ANUAL (APA) 2020 

Ao refletirmos sobre nossas muitas bênçãos durante 
esta temporada de oração, jejum e doação, sejamos 
conscientes para dar graças e louvores a Deus.  O 
Padre Bill gostaria de estender sua gratidão pessoal a 
todos que participaram generosamente do Apelo 
Pastoral Anual de 2020.  Enquanto rezamos pela Vida, 
Morte e Ressurreição de nosso Senhor, lembrando o 
sacrifício incondicional que Ele fez por nós e nossa 
salvação, que possamos lembrar aqueles que mais 
precisam em toda a nossa diocese, e corajosamente 
responder com corações e generosidade gratos. 



Convento Irmãs de Santa Elisabeth 
  

Caros paroquianos da Igreja de St. Paul, 
  
Temos o prazer de convidá-lo a ver e comprar artigos religiosos feitos à mão pelas 
Irmãs do Convento de Santa Isabel em Minsk, Bielorrússia.  A exposição 
acontecerá nos dias 21 e 22 de março na Igreja Católica de St. Paul - Narthex. 
 
Irmandade de Santa Elisabeth foi fundada em 1996. Nosso missionário começou 
no Hospital Psiquiátrico Nacional localizado não muito longe do Convento em 
Minsk. As irmãs cuidam de crianças e adultos com problemas mentais. A vida da 
criança (com diagnósticos como síndrome de Down, traumas de nascimento ou 
defeitos físicos congênitos) pode ser bastante curta, e é doloroso vê-la sofrendo. 
Além disso, os pacientes adultos precisam de apoio constante porque suas doenças 
impossibilitam a adaptação social. 
 
Nos últimos anos, um abrigo e uma Casa de Trabalho para ex-viciados em 
drogas e álcool foi organizado a 32 km do Convento na Bielorrússia. Muitos 
sem-teto, lutando e perdidos têm a chance de um novo começo na vida para 
encontrar o Deus. 
  
Para ajudar essas pessoas, foram organizadas oficinas nas dependências do 
Convento onde pessoas vulneráveis têm a possibilidade de se expressar na arte para 
Deus trabalhando em conjunto com freiras e irmãs e fazendo cruzes pintadas à 
mão, crucifixos, esculturas de madeira, presentes bordados e cerâmicos, rosários e 
vestes. Todos esses bens feitos com amor e oração trazem bênçãos aos seus donos. 
  
Estamos felizes e agradecendo a Deus pela oportunidade de apresentá-los e oferecê
-los a você. 
  
Com amor em Cristo, 
  
 
Convento Irmãs de Santa Elisabeth 
Minsk 

 
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. 

PRECISAMOS DE SUA AJUDA! 
 

Toda semana tentamos te dar uma pequena amostra das finanças da 
igreja. Compartilhamos números de oferta e os comparamos com o ano 
passado para você. Nós compartilhamos algumas de nossas maiores 
despesas com você na tentativa de que você saiba que somos uma 
grande paróquia e com isso vem despesas consideráveis. 
Compartilhamos projetos e reparos que estamos procurando para 
informar e reunir apoio. Só podemos dirigir a igreja com e por causa de 
sua generosidade. Continuamos a ver um declínio nas doações nas 
cestas de oferta. (Em média, tem sido cerca de US $ 2.000 menos a 
cada semana do que no ano passado).  Em particular, a oferta na 
semana passada caiu mais de US $ 8.000 em relação ao ano anterior.   
Por favor, considere dar à igreja se você ainda não estiver. Todos os 
dons de Tempo, Talento e Tesouro são apreciados. Somos abençoados 
por sua causa! Nós apreciamos tudo o que você faz!  



"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". 

Oremos: “Seja adorado, Santíssima Trindade, agora e 
para sempre. Seja adorado em todas as suas obras e todas 
as suas criaturas. Que a grandeza da Tua misericórdia seja 
admirada e glorificada, ó Deus. ” (Diário, n. 5). 

Ajude a manter nossa igreja limpa!: Nas últimas 
semanas, notamos um aumento de vários itens sendo 
deixados nos bancos após a missa.  Por favor, ajude a 
manter nossa igreja limpa jogando fora tecidos usados, 
guardanapos, boletins, folhas de música e artigos de 
papel.  Por favor, devolva novena laminada e cartões de 
oração para a frente da igreja após o culto.  Obrigado!   

Ask It Basket: "Em vários lugares do mundo, as igrejas 
foram fechadas por semanas devido ao Covid-19.  O 
que isso significa em termos do 3º Mandamento e do 1º 
Preceito da Igreja Católica para manter santo o sábado 
e ajudar na Santa Missa?"   
 

Boa pergunta.  Primeiro, não é pecado perder a missa ao 
domingo devido à doença ou quando é impossível 
comparecer.  Na verdade, pode-se argumentar que é pecado 
vir à missa quando você é contagioso!  É claro que não 
poder comparecer à Santa Missa não o absolve de manter o 
dia de sábado.  Você deve, se possível, manter uma hora 
sagrada.  Recomendo ver missa na televisão.  Se isso não for 
possível, você pode refletir orar sobre as Escrituras Sagradas 
e oferecer um Rosário ou Chaplet.  Você também deve 
evitar trabalhos desnecessários no Sábado e desfrutar de 
tempo de qualidade com o Senhor e aqueles que você ama.  
Espero que isso ajude!  
  

Se você tiver uma pergunta para o Ask It Basket, envie um e
-mail para o Padre Bill em: frbill@stpaulchurch.com 

Convidamos você a ir a uma reunião do 
Ministério dos Trabalhadores rurais de St. Paul  
A reunião do Ministério de Trabalhadores Agrícolas de 
São Paulo, que estava marcada para domingo, 22 de 
março, às 12h30. às 13:30 foi adiado indefinidamente. 
Procure anúncios em boletins futuros sobre uma nova 
data e hora da reunião.  

Oração da Quaresma: Pai Compassivo, somos 
chamados a retornar ao Senhor com nosso "coração 
inteiro" nesta temporada. Mas nosso orgulho é muitas 
vezes um obstáculo. Não queremos admitir que nos 
afastamos de seus caminhos, que precisamos nos 
arrepender. Através da reflexão e oração nesta estação 
santa, que possamos abrir nossos corações com a 
misericórdia que o Senhor está nos oferecendo. Ajude-
nos, em nossa fraqueza, a confiar no Senhor. Que 
possamos ouvir sua voz e saber que o Senhor está nos 
chamando por amor. Amém. 

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 

Você está convidado! Lembra quando Jesus estava no 
Jardim de Gethsemane e simplesmente queria que seus 
apóstolos ficassem acordados e orassem com ele?  Ele 
está pedindo para você fazer o mesmo!  Venha adore o 
Senhor todos os dias da semana das 8h às 20h30 e todas 
as sextas-feiras começando com a missa das 7h30 e 
terminando sábado de manhã com a missa das 8h30.  
Mesmo que você só possa parar por uma pequena visita, 
você não vai se arrepender! 


