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2o  Domingo Da Quaresma            Domingo, 17 de Março de 2019 

Meus queridos amigos, 
  
Feliz dia de St.Patrick! Hoje temos uma oportunidade única de compartilhar nossa rica fé católica com nossos amigos não-
católicos. Enquanto muitos vão pensar que hoje é tudo sobre trevos, tinta verde no rio, duendes, carne enlatada e repolho, e 
cerveja, lembramos o grande bispo e evangelista, St. Patrick. Seqüestrado e escravizado quando jovem, ele escapou, apenas 
para voltar a compartilhar com as pessoas da Irlanda as boas novas de Jesus Cristo. Se você quer dar a si e sua família um 
agrado, leia sua biografia ou suas Confissões. Ele irá inspirar e desafiar você! A Armadura ou Lorica de São Patrício é uma 
oração maravilhosa para rezar todos os dias! 
  
Na terça-feira, nos lembramos de 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 conheçamos pouco dele, não posso deixar de imaginar que profundo impacto 
ele teve no Senhor quando jovem. Ele é um ótimo modelo do que significa ser um pai amoroso, marido e cristão no mundo. 
Sugiro que você releia os primeiros capítulos de Mateus. Na terça-feira, haverá um altar e almoço especial de São José após a 
missa às 12h15. Por favor, venha! 
  
Duas semanas atrás, tivemos uma sessão especial de perguntas e respostas. Durante a sessão, compartilhei que nossa 
paróquia continua a crescer. A St. Paul agora tem 6.667 famílias registradas ou 20.581 membros! Nossa pré-escola fenomenal 
continua lotada e com lista de espera. Nossos programas de Formação de Fé para crianças, programas de Pastoral Juvenil 
para adolescentes e programas para Jovens Adultos tiveram um tremendo crescimento. O número de ministérios e o número 
de pessoas ativamente envolvidas nos ministérios também continuam a crescer. Financeiramente, temos nos saído muito bem 
graças à maravilhosa generosidade de nossos paroquianos. 
 
No lado negativo, os contínuos escândalos do clero afetaram nossa participação nas missas do fim de semana. O número de 
batismos e casamentos também foi menor este ano. 
  
Durante a sessão de perguntas e respostas, compartilhei nossos seis objetivos como parte do plano pastoral diocesano 
“Corajosamente vivendo o evangelho”. Eles se concentram em oferecer mais oportunidades para todos nós encontrarmos 
Cristo, desenvolvendo um ministério de evangelização, criando um ministério de misericórdia favorável à família, fornecendo 
melhores recursos de saúde mental para nossos paroquianos, desenvolvendo um ministério católico de esportes e 
encorajando jovens e jovens adultos em ministérios na nossa paróquia. Compartilharei mais sobre isso depois. 
  
Também tivemos uma discussão sobre os escândalos do clero. A boa notícia que não é relatada com frequência é que nossa 
diocese sempre fez um excelente trabalho respondendo a denúncias de má conduta do clero, seguindo as melhores práticas 
da época. Como resultado, tivemos poucos casos. Como nação, desde 2002, houveram muito poucos casos e todos são 
relatados no site da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos. De muitas maneiras, servimos como um modelo 
para os outros seguirem. 
  
Dito isto, muito mais precisa ser feito. Como paróquia, é importante lembrar que a segurança é um ministério de todos. 
Todos nós devemos estar conscientes de pessoas ou situações que parecem fora do lugar. É sempre apropriado lembrar aos 
pais que as crianças devem sempre ser supervisionadas e entrar em contato com o escritório da paróquia ou com a polícia, 
caso você sinta que a situação não é segura. Como todo especialista em segurança irá assegurar, a melhor segurança é uma 
comunidade atenta. 
 
Por último, mas não menos importante, obrigado por sua doação Apelo Anual Pastoral. Sua doação é essencial para apoiar 
centenas de ministérios que servem centenas de milhares de pessoas em toda a nossa diocese de cinco condados. Que Deus 
abençoe a todos! 
  
Corajosamente crescendo juntos em Cristo, 

  
  
 

Pe. Bill Swengros, Pastor 
 
 
 



 

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 

FESTA DE SÃO JOSÉ: O Conselho 
das Mulheres Católicas (CCW) realizará 
as festividades em honra de São José na 
terça-feira, 19 de março, após a missa das 
12h15. Esta é uma tradição italiana para 
agradecer as orações respondidas. Um 
altar de três níveis, montado com lençóis 
finos e decorado com flores e velas, será 
preenchido com pães e doces. Por favor, 
venha se juntar a nós na terça-feira! 

 
Oração por uma Quaresma Frutuosa: 
Deus da Eternidade, nós te agradecemos 
pelo dom da salvação. À medida que 
caminhamos pelo deserto nesta época da 
Quaresma, temos sede das águas 
curativas do seu amor. Dá-nos a força 
para vencer a tentação do pecado. 
Purifique nossos corações e mentes para 
que possamos nos preparar com grande 
alegria para a ressurreição de seu Filho, 
Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 

 
Você está convidado! Lembra quando 
Jesus estava no Jardim do Getsêmani e 
simplesmente queria que seus apóstolos 
permanecessem acordados e orassem 
por ele? Ele está pedindo para você fazer 
o mesmo! Venha adorar o Senhor todos 
os dias úteis das 8h às 20h30 e todas as 
sextas-feiras começando na missa das 
7h30 da manhã e concluindo no sábado 
na missa das 8h30 da manhã. Mesmo 
que você só possa fazer uma visita curta, 
você não se arrependerá! 

BEM VINDO AO ESOL 
Toda segunda-feira 

Inglês como segunda língua 
Todas as segundas-feiras no Parish Center às 

19:30 horas 
Perguntas: ESOL@StPaulChurch.com 

 
INFORMAÇÃO FISCAL: A sua 
declaração de imposto de 2018 deve ser 
entregue em breve. Por favor, considere 
como você pode reduzir seus impostos com 
um presente anual para St. Paul Catholic 
Church. No próximo final de semana, 23 e 
24 de março, os membros do Conselho 
Financeiro da Paróquia estarão no Narthex 
respondendo a perguntas sobre como um 
presente para sua paróquia diminuirá sua 
conta anual de impostos. Pare para dizer olá. 

 
2019 Escola Bíblica de Férias 

“NAVEGUE COM  
A TRINDADE" 

17 a 21 de junho de 2019 
9:00 - 12:00 

Os formulários de inscrição estarão 
disponíveis em abril de 2019 

 
Primeiros socorros: O kit de primeiros 
socorros da igreja e o AED estão localizados 
na sala do ministro. O Parish Center tem um 
kit de primeiros socorros na cozinha e o 
DEA está localizado nos banheiros. O kit de 
primeiros socorros e AED do Family Center 
estão na cozinha. Se você usá-los, por favor, 
informe uma pessoa da equipe para que eles 
possam ser estocados e protegidos. Isso 
também nos ajudará a garantir que nossa 
igreja seja sempre um ambiente seguro. 

SAINT PAUL CATHOLIC CHURCH 
MISSÃO QUARESMAL 

PADRE LARRY RICHARDS 
Junte-se a nós enquanto recebemos 

Padre Larry Richards, um orador talentoso 
professor dinâmico e mestre de retiro 

Segunda-feira, 25 de Março – Quinta-feira, 28 de Março 
19:00 às 21:00 horas 

Nota: o berçário estará aberto a cada noite 
 

Padre Larry Richards falará sobre os seguintes tópicos: 
     - Segunda-feira: o amor de Deus e oração 
     - Terça-feira: missa com fala sobre o amor aos outros 
      - Quarta-feira: Paixão de Cristo e oportunidade para Confissão 
      - Quinta-feira: Serviço de Cura com Adoração Eucarística 



 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

Cavaleiros do Conselho de Colombo 11211 
DOAÇÃO DE ROUPAS FEMININAS 
& ITENS DE HIGIENE PESSOAL 

Sábado, 30 de março e domingo, 31 de março 
Nos Porticos Depois de Todas as Missas 

 

Todos os itens de vestuário devem ser novos ou “gentilmente usados”. Artigos de 
higiene pessoal deve ser novo e deve ser tamanho de viagem. Itens aceitáveis 
incluem: roupas, sapatos, tênis, cintos, bolsas, bonés, desodorantes, creme dental, 
xampu, condicionador e sabonete. Para mais informações, por favor envie uma 
mensagem de e-mail para: kofc@stpaulchurch.com 

Estações da Cruz 
Toda sexta-feira durante  

a Quaresma 
3:00 e 7:00 

Junte-se a padre Bob Romaine e aos 
paroquianos da St. Paul em uma 
peregrinação em maio ao EWTN e 
ao Santuário do Santíssimo 
Sacramento em Alabama, 13 de 
maio a 15 de maio de 2019. 

 
O custo é de US $ 250 por pessoa e 
inclui tarifa de ônibus de ida e volta, 
hospedagem, refeiçõies e passeios. 
  
Para mais informações, entre em 
contato com Ed e Susan Bilbao em 
(813) 503-6460. 

Bem-vindo ao lar! Gostaríamos de dar as boas-vindas às pessoas que se mudaram 
recentemente para a nossa paróquia. Nós certamente esperamos que você se sinta em 
casa. Você é encorajado a se registrar e participar de nossos ministérios, consulte um 
ministro da hospitalidade para uma pasta de boas-vindas. Se você está envolvido em 
um ministério particular em sua paróquia anterior, por que não continuar esse 
ministério aqui na St Paul? Podemos sempre usar outro ministro da hospitalidade, 
ministro eucarístico ou catequista! Se você é um membro dos Cavaleiros de Colombo 
ou do seu grupo de oração da paróquia, junte-se a nós! Se você está interessado em 
começar um novo ministério, nos avise! Não hesite em se envolver, você ficará feliz 
por ter feito isso! 

Você sabia? O Annuarium Statisticum Ecclesiae 2017 acaba de ser publicado. 
De uma população mundial de 7.408 milhões, 1.313 milhões ou 17,7% são 
batizados católicos, distribuídos por continente: 48,5% na América, 21,8% na 
Europa, 17,8% na África, 11,1% na Ásia e 0,8% na Oceania. Isso representa um 
crescimento positivo, especialmente em relação ao crescimento da população 
mundial. A Europa é o único continente a ter uma inclinação quase nula (+ 
0,1%), enquanto para a América a taxa de crescimento (+ 0,96%) está abaixo do 
nível mundial. 63,8% dos católicos vivem nas Américas, 39,7% na Europa, 
19,2% na África e até 3,3% na Ásia. O número de candidatos ao sacerdócio em 
todo o mundo diminuiu de 116.160 em 2016 para 115.328 em 2017, uma queda 
de 0,7%. Oremos por um aumento nas vocações! 



 

"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". 

Jantar de 
Quaresma  
da St. Paul 
Participe! 

 

Toda as Sextas-feiras durante  
a Quaresma 

5:00pm - 7:00pm 
 

Jante no Family Center ou leve para casa 
Adultos $9.00 
Jovens $6.00 

Crianças com 6 anos ou menos - Grátis 
(Aceitamos Cartão de Crédito) 

 

O Cardápio inclui: 
Peixe Frito, Camarão & Massa Branca, Salada 

Grega OU Pizza de Queijo. 
Extras: Salada Grega, Repolho ou Mac & 

Chese 

VOLUNTÁRIOS NECESSÁRIOS para ajudar na Caça aos 
Ovos de Páscoa!  Gostaria de compartilhar suas idéias ou 
ajudar na organização e implementação da Caça aos Ovos de 
Páscoa? Por favor, entre em contato com Maria Mendez, no 
Escritório de Formação da Fé, através do email 
mmendez@stpaulchurch.com ou (813) 961-3023. 
 
DOAÇÕES NECESSÁRIAS para a Caça aos Ovos de 
Páscoa!  Gostaríamos muito de receber doações de ovos de 
plástico, pequenos doces embalados individualmente, chocolate 
não derretido e brinquedos que caberiam dentro de um ovo de 
plástico padrão. Por favor, deixem suas doações para o 
Escritório de Formação da Fé até a segunda-feira, 8 de abril de 
2019. Obrigado! 

Inscrição para Formação de Fé (Catequeze) 
 
Se o seu filho não estiver frequentando uma escola católica, ele e/
ou ela deve estar inscrito no Programa de Educação Religiosa da 
paróquia. A inscrição antecipada para o ano de 2019-20 começa 
neste fim de semana depois de todas as missas. Ganhe $10 de 
desconto no registro de cada criança se pago antes de 1 de abril e 
reserve o lugar do seu filho para o próximo ano. 
 
Se o seu filho tiver mais de 7 anos e não tiver começado a preparar 
a Primeira Comunhão ou tiver mais de 13 anos de idade e não tiver 
começado a se preparar para a Confirmação, entre em contato 
conosco! Nós podemos ajudá-lo a começar a preparação. Não é 
tarde demais para perguntar sobre a formação de fé! Para mais 
informações, ligue para o nosso escritório em: (813) 961-3023. 

Ministérios  
 
Ministério do luto da St. Paul:  Nosso ministério oferece o amor curador de Deus através do conforto emocional, físico, 
mental e espiritual. Devido à próxima Missão Paroquial, não nos reuniremos na terça-feira, 26 de março de 2019. Nossa 
próxima reunião será realizada na terça-feira, 9 de abril de 2019 às 19h30 no Parish Center, Sala H. Para mais informações, 
por favor entre em contato com Diana em (813) 748-2874. 
 
Reuniões de AA: Você sente que sua vida está fora de controle? O álcool está arruinando sua vida? A ajuda está aqui! Nossa 
paróquia é abençoada por sediar reuniões semanais dos Alcoólicos Anônimos toda quarta-feira às 8:15 pm no Edifício St 
Michael. Para mais informações, ligue para (813) 933-9123. Que Deus te abençoe! 
 
Grupo de Apoio Divorciado e Separado:  Este ministério fornece apoio cuidadoso para mulheres e homens que 
experimentam separação ou divórcio. O grupo se reúne todas as sextas-feiras às 19h30 no Parish Center da St Paul. Você 
pode vir quantas vezes quiser ... toda semana, uma vez por mês ou sempre que for conveniente para você. Sem custos / sem 
taxas. São todos bem-vindos! Para mais informações e para responder a quaisquer perguntas, ligue para Don Hemke (813) 
205-1735. 
 
St. Paul Seniors aposentados ativos (SPARS): Nossa próxima reunião será realizada na quarta-feira, 20 de março, às 13:00 
no Parish Center Sala F. 


