St. Paul Catholic Church and Preschool
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, Florida 33618
www.StPaulChurch.com † (813) 961-3023
4o Domingo Da Quaresma

Domingo, 31 de Março de 2019

Amigos,
Por favor, junte-se a mim no agradecimento ao Pe. Larry Richards, por nos abençoar com a
Missão Quaresmal da semana passada. Minha oração é que ela continue a inspirá-los a “se
render” aos braços amorosos de nosso misericordioso Senhor e Salvador! Eu também gostaria
de agradecer a todos aqueles que ajudaram a torná-lo um sucesso tão grande, especialmente Ir.
Theresa Betz, nossa Missão no Panamá, nossa Equipe de Cura, nossos Cavaleiros de
Colombo e nossos Ministros Litúrgicos. Que Deus abençoe a todos!
Eu recentemente descobri uma linda devoção em honra da Divina Misericórdia pelo Pe.
Guillermo Serra, LC. É uma preparação de 33 dias para a consagração à Divina Misericórdia.
O espanhol original está prontamente disponível em formato PDF no site da nossa paróquia
(www.stpaulchurch.com). Também publiquei uma tradução não oficial em inglês e vou liderar
uma discussão na minha página do Facebook. Para participar, você só precisa ser meu
“amigo!”. A consagração acontecerá durante a missa especial das 15 horas do Domingo, 28 de
abril. Já começamos a preparação na segunda-feira, mas não é tarde demais para se juntar a
nós. São todos bem-vindos! É claro que ainda rezaremos a novena para a Divina Misericórdia,
começando na Sexta-Feira Santa às 2:30 da tarde. Jesus, nós colocamos toda a nossa confiança
em você!
Fundações da Vida Centro de Gestação está tendo 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 Fundação da Vida Centro de
Gestação, Centro Feminino Knights, Projeto Rachel e Perinatal Comfort Care. O custo é de
US $ 10 e você pode fazer o pré-registro ligando para (813)631-4393 ou visitando
www.foundationsoflife.org. Eu me registrei e espero que você também!
Quando penso nas coisas maravilhosas que iniciei em nossa paróquia ao longo dos últimos
anos, tenho orgulho de nossa adoração ao Santíssimo Sacramento durante a semana das 8:00
às 20:30 de segunda a quinta e das confissões às 11:30! Ambos foram tremendas bênçãos para
a nossa paróquia e renderam muitos frutos! Temos o menor número de adoradores às 10h e
das 14h às 16h. Eu sei que você certamente seria abençoado se viesse para a Adoração
Eucarística, especialmente durante esses horários. Obrigado!
Em outra nota, nossa paróquia tem sido atormentada com numerosos golpes de e-mail.
Normalmente, sou eu a enviar-lhe um email a pedir gift cards, dinheiro, etc. Normalmente,
fica claro, a partir do endereço de correio electronico e dos erros de digitação, que é uma
fraude. Por favor, esteja ciente e ignore as mensagens. Ou se você quiser me dar dinheiro ...
basta enviar um cheque para a APA! Ha-ha!
Minha última palavra: um e-mail recente de um paroquiano fez o meu dia: “Estou fazendo o
checkout no Publix e o caixa diz:“ Não vejo você na St Paul? Eu amo essa igreja! 'Como isso é
legal? ”Muito legal! Obrigado por compartilhar nossa alegria!
Corajosamente crescendo juntos em Cristo,

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
Pe. Bill Swengros
Pastor

info@stpaulchurch.com

Serviço Penitencial Comunitário

Terça-feira, 9 de abril de 19:00 a 21:00 h
Venha experimentar a misericórdia de Deus ao celebrar
o Sacramento da Reconciliação (Confissão) com uma
dúzia de sacerdotes da nossa área.

Missa da primeira sexta-feira
em honra do Santo Menino

Santo Niño

Sexta-feira, 5 de abril
19:30

CONCERTO QUARESMAL
Por favor, junte-se a nós na sexta-feira, 12 de abril,
às 19h30 para um concerto especial da Quaresma,
com nosso tradicional Coro da St Paul de 10:45 e o
Handbell Ensemble.

Oração por uma Quaresma Frutuosa: Ó Deus,
nos abençoe nesta estação de renovação espiritual.
Encha nossas mentes e corações com amor, para que
possamos ser um sinal de Jesus para todos os que vivem
em nosso meio. Amém!

Jantar de
Quaresma
da St. Paul
Participe!
Toda as Sextas-feiras durante
a Quaresma
5:00pm - 7:00pm

Diretrizes para a Recepção da Sagrada Comunhão: Como
católicos acreditamos que Cristo está verdadeiramente, e
substancialmente presente na Eucaristia - Corpo e Sangue, Alma
e Divindade. É o coração e cume da nossa Igreja, porque é a
presença real de Cristo (Jo 6). Serve como sinal da nossa
unidade ou comunhão com Cristo e com a Sua Igreja. São Paulo
nos adverte a sempre nos aproximarmos dignamente do altar (1
Cor 11: 28-29). Católicos ativos que já receberam a Primeira
Comunhão, estão em estado de graça e jejuaram por uma hora
são bem-vindos para compartilhar na Santa Comunhão. Todos
os outros são convidados a se apresentar para uma bênção com
os braços cruzados sobre o peito. As orientações completas
estão impressas na capa do nosso assessor de adoração.

Ambiente Seguro: O abuso infantil é uma realidade trágica
que pode ser evitada. Como? 1. Converse com seus filhos sobre
como se defender do toque. Ensine-lhes que não há problema
em dizer “NÃO”, fugir e procurar ajuda. 2. Ajude seus filhos a
fazer uma lista das pessoas a quem eles podem pedir ajuda, se
tiverem algum problema. 3. Ensine seus filhos que o toque
inseguro pode acontecer com pessoas que eles conhecem e
confiam; não só com estranhos. 4. Respeite os limites pessoais
de seus filhos. Ensine-os a confiar em sua intuição sobre os
outros. 5. Esteja ciente de quem tem contato com seus filhos e
tenha certeza de que é um “Ambiente Seguro”, com pelo menos
dois adultos supervisionando sempre que possível. Para mais
informações, por favor, ligue para o nosso Escritório de
Formação de Fé no telefone (813) 961-3023.
O SOS Human Trafficking Ministry da St. Paul oferece
conscientização e educação, realiza eventos de angariação de
fundos e oferece reabilitação espiritual aos sobreviventes.
O ministério incentiva os outros a usar suas paixões inspiradas
em Deus para ajudar a pôr fim ao tráfico de seres humanos
enquanto se juntam à luta contra a escravidão moderna. Se você
tiver dúvidas ou estiver interessado em participar do nosso
ministério, entre em contato conosco.
Envie-nos um email para humantrafficking@stpaulchurch.com
ou ligue para Cathy Hayter (813) 843-8969.

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 Senhor nos chamou para compartilhar Sua bondade para
ajudar os necessitados ...

O Cardápio inclui:
Peixe Frito, Camarão & Massa Branca, Salada
Grega OU Pizza de Queijo.
Extras: Salada Grega, Repolho ou
Mac & Chese

Como você pode ajudar?

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

MISSÃO PANAMÁ

Os missionários do Panamá precisam da sua ajuda! Estamos
coletando itens pessoais e médicos básicos para levar à Igreja de
São José, nossa paróquia irmã no Panamá. A equipe da missão
viajará para o Montijo, Panamá, de 5 a 12 de junho de 2019.
Veja a lista de compras abaixo com itens que você pode doar.
Deixe seus itens nas cestas no Narthex de 6 a 14 de abril.
Doações monetárias também são aceitas. Por favor, faça
cheques pagáveis à Igreja de Saint Paul e anote “Panama
Mission” na linha de memorando.

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.

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

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.

Devoção da Primeira sexta-feira: Esta sexta-feira é a primeira sexta-feira do
mês, uma bela oportunidade para desenvolver seu relacionamento com Deus.
Este é um bom momento para examinar a sua consciência e participar no
Sacramento da Reconciliação. Além das missas diárias da sexta-feira, oferecemos
uma missa especial na sexta-feira às 19h30 em comemoração ao Sagrado Coração
de Jesus. Nós também oferecemos a Adoração Eucarística após a Missa das 7:30
da manhã.

OBRIGADO!

Obrigado por suas doações muito generosas para a Lenten Food Drive. Mais de
800 sacolas de comida foram doadas! Sua generosidade nos permitirá continuar a
ajudar a alimentar as muitas famílias carentes que passam por nossas portas a
cada semana. Se você ainda quiser deixar sua mochila, por favor, deixe-a em uma
das cestas marcadas do Narthex
~ St. Sociedade de Vincent de Paul

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".

MISSÃO PANAMÁ

Inscrição para Formação de Fé (Catequeze)

A Equipe Missionária do Panamá está
realizando um sorteio! Para arrecadar dinheiro
para a nossa paróquia irmã, a Igreja de São José em
Montijo, Panamá, estamos realizando um sorteio nos
fins de semana de 6 a 7 de abril e 13 a 14 de abril.
Os tickets estarão disponíveis depois de todas as
missas. Os preços dos ingressos serão 1 por US $ 5 e
5 por US $ 20.

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.

Prêmios:
· Mola emoldurada impressa (doada por um
paroquiano)
· Jesus emoldurado no Jardim do Getsêmani
(doado por um paroquiano)
· Chapéu masculino autêntico em estilo Panamá
· Redes artesanais (2)

Grupo de Oração Amor de Jesus
orgulhosamente apresenta…

Via Crucis

Quarta-feira
17 de abril @ 19:00

GSP
Projeto Bom Samaritano
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
Datas: 24-29 Junho, 2019
Inscrições abertas: 18 de Março
Vagas limitadas
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

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.

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.
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.

