St. Paul Catholic Church and Preschool
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, Florida 33618
www.StPaulChurch.com † (813) 961-3023
3o Domingo Da Quaresma

Domingo, 24 de Março de 2019

Meus amigos,
Na segunda-feira celebramos a solenidade da Anunciação do Senhor. Embora não seja um
dia sagrado de obrigação, esse mistério anuncia um dos mistérios centrais de nossa fé - a
encarnação de Jesus Cristo. São Lucas registra a visita do anjo Gabriel a uma jovem
chamada Maria. Seu “fiat” ou sim ao convite de Deus para ser a mãe de nosso Salvador
continua a ecoar através dos tempos. Da mesma forma, Deus chama cada um de nós a ser
“portadores de Deus”, proclamando através de palavras e ações a Boa Nova do amor e da
misericórdia de Deus.
Uma das melhores maneiras de fazer isso é convidar outras pessoas para participar da
Missão Quaresmal desta semana com o Padre Larry Richards, de segunda a quinta-feira, a
partir das 19h. Pe. Larry é um orador dinâmico e fundador da Fundação “A razão para a
nossa esperança”. Pe. Larry promete duas coisas: uma, você nunca ficará entediado e duas,
sua vida será mudada para sempre. Venha e experimente esta verdade por si mesmo e traga
um amigo!
A noite de segunda-feira vai se concentrar no amor de Deus e informações práticas sobre
como orar. Terça-feira incidirá sobre o dom da Missa e importância da família. Na quartafeira, contemplaremos a Paixão de Cristo e o perdão dos nossos pecados. Finalmente, na
quinta-feira, pe. Larry oferecerá um serviço de cura e falará sobre uma nova vida de
discipulado. Por favor, não deixe de vir e trazer várias pessoas!

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

Em outra nota, nossa paróquia gostaria de servir melhor aqueles em nossa comunidade que
estão passando por problemas de saúde mental. Para esse fim, o clero e a equipe gostariam
de conhecer os profissionais de saúde mental registrados em nossa paróquia. O objetivo é
saber quando os encaminhamentos devem ser feitos e fornecer uma lista de recursos dos
profissionais de saúde mental em nossa paróquia e sua área de especialização. Se você é
psiquiatra, psicólogo ou conselheiro e gostaria de nos ajudar, envie-me um e-mail
(frbill@stpaulchurch.com) com suas informações de contato e área de especialização. Nós
agendaremos uma reunião depois da Páscoa.

Reconciliação (Confissão)
Segunda a Sexta 11:30 - Meio-dia
Sábados 10:00 e 16:00 ou a
pedido

Após a missa, os membros do Conselho de Finanças estarão no narthex oferecendo
materiais para aqueles que gostariam de lembrar da paróquia em seus testamentos, fundos
de caridade, legados, apólices de seguro, doações de caridade e / ou distribuições do IRA. A
doação planejada também pode proporcionar considerável economia fiscal. Ao fazer isso,
você não apenas abençoará a paróquia, mas economizará dinheiro! Os membros do
Conselho de Finanças gostariam especialmente de ouvir os membros da paróquia que são
contadores ou planejadores financeiros. Que Deus te abençoe pela sua generosidade!

Oração matinal
Segunda a sexta-feira às 7:10
Sábado 8:10

Por último, mas não menos importante, obrigado por devolver as promessas do seu 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!
Crescendo corajosamente juntos em Cristo,

* (en Español)

Adoração Eucarística
De segunda a quinta
8:00 às 20:30
Sexta-feira 8:00 a
Sábado 8h30 Missa

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

Pe. Bill Swengros, Pastor

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

Oração por uma Quaresma Frutuosa: SENHOR JESUS, nós oramos durante toda a Quaresma para que você abra
nossas mentes e toque nossos corações para segui-lo mais fielmente. Sabemos que você morreu por nós quando ainda
éramos pecadores e sabemos que ainda somos pecadores. Mas você nos deu um desejo de ser o povo que você quer que
sejamos: fiéis, cheios de esperança e amorosos. Ajude-nos a aproveitar ao máximo esses quarenta dias marcados pelo jejum,
pelas orações e pela esmola, para que possamos nos aproximar de você e lhe dar maior glória. Amém.

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
Sobremesa fornecida pelo: St Paul Council of
Catholic Women (com um doação adicional).

Amigos,
Recentemente descobri uma linda devoção em honra da Divina
Misericórdia. Pe. Guillermo Serra, LC, criou uma consagração de
33 dias à Divina Misericórdia durante o Ano Extraordinário do
Jubileu de Misericórdia em 2016.
O espanhol original está prontamente disponível tanto em áudio
para o YouTube como em formato PDF gratuito. A tradução em
espanhol e não oficial em inglês estará disponível no site da nossa
paróquia: www.stpaulchurch.com.
Vamos começar em 25 de março com a apresentação do Padre,
para que possamos realizar nossa consagração durante a Missa
especial das 15 horas no domingo da Divina Misericórdia, em
28 de abril.
Você pode estar se perguntando: "Isso substitui a Novena da
Divina Misericórdia que começa na Sexta-Feira Santa?" Não. Isso
irá suplementá-lo!

Estou muito animado com essa Consagração de 33 dias e espero
que você também esteja!

— Pe. Bill Swengros

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.

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 16 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.

Estações da Cruz
Toda sexta-feira durante
a Quaresma
3:00 e 7:00

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
Ore pelos Sacerdotes! Pai Celestial, por favor, conceda aos seus servos fiéis a graça
e a força para cumprir sua missão para a Igreja todos os dias. Mantenha nossos
sacerdotes perto de você e continue a inspirá-los a servir os outros em seu santo
nome. Por favor, ajude a inspirar os homens que são chamados a uma vocação
sacerdotal para responder ao seu chamado e participar da plenitude que você
planejou para eles. Amém.

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

2019 Apelo Pastoral Anual
Obrigado a todos que responderam ao pedido de participação no Apelo Pastoral
Anual de 2019 (APA). Seu presente é recebido com grande humildade,
agradecimento e gratidão pelas milhares de pessoas ajudadas por sua doação. A APA
é uma oportunidade para aprender mais sobre os mais de 50 ministérios, programas e
serviços disponíveis em toda a Diocese de São Petersburgo.
Se você tiver alguma dúvida sobre a APA, os serviços que financia ou como ela
beneficia a St. Paul, ligue para Michael Maloney pelo telefone (813) 961-3023 ou
visite nosso site diocesano em www.dosp.org e descubra algo novo sobre a Igreja
local. Se você ainda não respondeu, saiba que queremos e precisamos da sua
participação! Todo dom, toda oração e todo sacrifício traz esperança a quem busca o
amor e a misericórdia de Cristo.
Se você não recebeu um pacote, os envelopes estão no Narthex ou você pode fazer
on-line indo ao site da St. Paul em www.stpaulchurch.com.

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.

"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".

GSP
Projeto Bom Samaritano

Inscrição para Formação de Fé (Catequeze)

Atenção todos os estudantes da High School
“Nós fomos feitos para ser corajosos”
Custo: U$ 200 por pessoa
Local: Bishop McLaughlin High School
Spring Hill

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.

Datas: 24-29 Junho, 2019
Inscrições abertas: 18 de Março
Vagas limitadas

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.

Como se inscrever:
Em 18 de março , inscrição on line em
www.dospgoodsamproject.org
Inscreva-se na semana 1 e selecione St Paul
Catholic Church
Complete todos os formulários e imprima
Entregue o cheque e todos os formulários de
inscrição para Stephen no Parish Center.
Se você tiver dúvidas, entre em contato com
Stephen Watkins, no
swatkins@stpaulchurch.com
DOAÇÃO DE SANGUE: domingo, 24 de março
8:00 - 13:00
Igreja Católica de Saint Paul
Documento de identidade obrigatório
Os doadores devem ter pelo menos 16 anos

O Angelus
O Anjo do Senhor anunciou a Maria: E ela concebeu
do Espírito Santo. Ave Maria
Eis a serva do Senhor: faça-se em mim segundo a tua
palavra. Ave Maria

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!
SCAM ALERTA! Uma tática nacional de fraude de e-mail está
acontecendo onde as mensagens são supostamente enviadas por
um pastor de igreja pedindo gift cards, dinheiro, etc.
Recentemente, alguns paroquianos e funcionários da Igreja
Católica St. Paul indicaram receber esses tipos de mensagens,
supostamente de Padre Bill, pedindo dinheiro, gift cards, etc. Por
favor, esteja ciente deste tipo de mensagem, pois não é do Padre
Bill ou de qualquer outro membro de nossa equipe ou clero. Esses
tipos de mensagens devem ser ignorados e excluídos.

E a Palavra se fez Carne: E habitou entre nós.
Ave Maria . .
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos
dignos das promessas de Cristo.
Oremos: Derramai, rogamos a Ti, ó Senhor, Tua
graça em nossos corações; para que nós, a quem a
encarnação de Cristo, Teu Filho, foi tornada
conhecida pela mensagem de um anjo, possa por Sua
Paixão e Cruz ser levado à glória de Sua ressurreição,
através do mesmo Cristo Nosso Senhor. Amém.

Fundações da Vida
Caminhada / corrida pela vida 2019 Tampa Bay
Fundação da Vida Centro de Gestação terá uma caminhada /
corrida pela vida no sábado, 13 de abril de 2019 na Ben T.
Davis Beach no Courtney Campbell Causeway. A caminhada e
corrida de 1 milha, 2 milhas e 5 km, beneficiará a Foundations
of Life Pregnancy Center, Knights Women's Center, Project
Rachel and Perinatal Comfort Care. O custo é de U$ 10. Você
pode fazer o pré-registro ligando para (813) 631-4393 ou
www.foundationsoflife.org.

