
Saint Paul 
Catholic Church  

& Preschool 
 

Destaques do Advento 
2018 

 

Oh Vem, Oh Vem, Emmanuel! 
 
 

Que imagem vem à sua mente quando você pensa no Advento? Para muitos católicos, é o brilho suave de uma coroa 
do Advento, a excitação de uma criança abrindo um calendário do Advento, a profunda beleza de uma Árvore de Jessé, 
deliciando-se com a companhia de familiares e amigos e estendendo a mão para ajudar os mais necessitados. O Adven-
to é verdadeiramente uma estação de alegre esperança, expectativa da gravidez e amor maravilhoso. É um momento 
para desfrutar de um tempo de qualidade com aqueles que amamos e estender as maos aos necessitados, enquanto nos 
preparamos para celebrar o nascimento de Cristo nosso Salvador, aguardando ansiosamente Seu retorno na glória e nos 
aquecendo em Sua presença entre nós. 
 
Eu gostaria de compartilhar sete coisas que realmente ajudarão você a se aproximar do Senhor: 
 

1) Ore. Se você ainda não estiver fazendo isso, ore todos os dias, mesmo que apenas por alguns minutos. 
2) Leia a Bíblia. Em espírito de oração, medite em um capítulo da Bíblia todos os dias. 
3) Vá à Missa. Se você ainda não está participando todo final de semana, faça isso! Se você está, comprometa-se 
a vir à missa diária, pelo menos duas vezes por semana. 
4) Adore o Senhor. Somos abençoados por ter a Adoração Eucarística todos os dias da semana, das 8h às 
20h30 e por 24h na sexta-feira. Comprometa-se a adorar o Senhor a cada semana ... Deus certamente o abenço-
ará! 
5) Vá para a confissão. Oferecemos o sacramento da reconciliação todos os dias da semana às 11h30 e aos sába-
dos às 10h e 16h. Não há melhor maneira de preparar um lugar em seu coração para o Menino Jesus! 
6) Leia. Pegue uma cópia do novo livro de Matthew Kelly, “A Maior Mentira na História do Cristianismo” na 
igreja (também disponível em espanhol). Leia algumas páginas todos os dias. Isso irá mudar sua vida. 
7) Ajude os necessitados. Você vai descobrir que você recebe muito mais do que você dá. Da mesma forma, 
não se esqueça da sua paróquia no final do ano de doações de caridade! Estamos contando com você! 

 
St Paul oferece muitas oportunidades para crescermos em fé ... da Missão do Advento ao nosso Concerto de Natal, do 
Festival de Natal das Crianças ao Café da Manhã com Papai Noel, da Reunião do Advento aos nossos Serviços de Re-
conciliação, da nossa Árvore de Doacoes à nossa assistência aos pobres que vivem em nossa área. Por favor, veja os 
Destaques do Advento deste ano. Circule os eventos que lhe interessam e convide amigos, vizinhos, colegas de trabalho 
e colegas de classe para acompanhá-lo. Melhor ainda, proponha-se a pegá-los e trazê-los com você. Vamos compartilhar 
a alegria de Cristo! 
 
Em nome do clero, religiosos, funcionários e fiéis voluntários da Igreja Católica e Pré-Escolar da Saint Paul, eu gostaria 
de desejar a você e aos seus entes queridos uma Santíssima e abençoada Estação do Advento. Que você siga fielmente a 
estrela de Belém, ouça atentamente a voz dos anjos, e maravilhe-se com a maravilha do Menino Jesus. Na paz Dele! 

 
 

“Formado pela Palavra e pelo Sacramento, nós, o povo da Igreja Católica de St Paul, 
somos uma comunidade cristã de fé multicultural e centrada no Espírito, centrada na Eucaristia, 

vivendo nosso amor por Deus e pelo próximo enquanto crescemos juntos como discípulos de Cristo." 



Sexta-feira, 30 de Novembro:  Encontro de Advento 
Venha se juntar a nós para uma noite especial de música, dança, contar histórias e comida deliciosa! 
Nosso anual Encontro do Advento começa às 18h30 no nosso Pavilhão e é uma noite divertida, 
multicultural e para todas as gerações que celebra o Advento! Que maneira bela de começar nossos 
preparativos para a vinda de Cristo na história, mistério e glória! Por favor, traga o seu petisco favorito 
que te faça lembrar do Advento para compartilhar! 
 
Fim de semana, 01 e 02 de Dezembro:  Primeiro Domingo do Advento: Esperança  
Bênção da Coroa do Advento. Uma coroa do advento é uma maneira maravilhosa de marcar nossa jornada do Advento. 
Traga suas coroas do Advento de casa e coloque-as pela coroa do Advento em nosso santuário para ser abençoado no início 
da missa. 
 
“Árvore de Doações.” O Natal é para ajudar os necessitados. Por favor, compartilhe o verdadeiro espírito do Natal - 
contribua para a nossa caixa dos pobres e pegue pelo menos um enfeite da nossa Árvore de Doações. Devolva o presente 
sugerido até domingo, 16 de dezembro. Certifique-se de que o enfeite esteja afixado, para que o Conselho das Mulheres 
Católicas saiba a quem entregar. Obrigado e que Deus te abençoe!. 

 
Segunda-feira, 3 de Dezembro – Terça-feira, 11 de Dezembro:  Novena de Nossa Senhora de 
Guadalupe. Por favor, junte-se a nós todas as noites nas próximas nove noites em nosso Santuário de Santo 
Niño, pois oferecemos uma novena especial em honra a Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira das 
Américas. Que bela maneira de se preparar para o nascimento de Cristo! Vamos começar depois da Missão ou 
Missas vespertinas ... ou às 19h30! 
 

Segunda-feira, 3 de Dezembro – Quarta-feira, 5 de Dezembro:  Advent Mission 
Missão do Advento. Este ano, o Diácono Bill Ditewig aceitou graciosamente nosso convite para 
nos conduzir em nossa Missão Anual do Advento na paróquia. Deacon Bill é um palestrante 
talentoso, autor notável e professor. O foco da missão será Cristo, nossa luz. 
 
Cada dia, o Deacon Bill oferecerá duas sessões a partir das 11h e 19h da segunda, terça e quarta. Na 
segunda-feira à noite, nossa equipe de American Heritage Girls e Faith Formation team oferecerão 
um Retiro de Advento especial para crianças a partir das 19h. Desta forma, toda a família pode vir 
para uma noite de enriquecimento espiritual! 
 
Após a sessão noturna de segunda e quarta-feira, haverá adoração e benção eucarística e uma recepção. Após a sessão da 
noite de terça-feira, haverá um Serviço de Reconciliação. Nosso berçário também estará aberto as três noites para crianças de 
1 a 3 anos. Venha e traga um amigo! 

 
Sexta-feira, 7 de Dezembro:  Primeira Sexta-Feira/Vigília da Imaculada Conceição 
Hoje não é só a primeira sexta-feira, mas é também a vigília da Imaculada Conceição, um dia santo de 
obrigação! As missas para a festa serão às 17h30 e às 19h começaremos com um rosário e novena para 
Santo Niño, seguido da missa especial trilingue às 19h30. Depois da Missa, aqueles que se prepararam 
nos últimos 33 dias completarão a consagração total a Jesus através de Maria. Em seguida haverá uma 
recepção com deliciosa comida filipina. 
 
Sábado, 8 de Dezembro:  Imaculada Conceição 

Hoje nós honramos nossa Santíssima Mãe, concebida sem pecado. É um dia sagrado de obrigação. Os 
católicos são obrigados a participar da Santa Missa na Vigília ou às 7h30 ou às 12h15. Desculpe, as 
Missas de 17:30 e 19:30 não cumprem a obrigação para o dia da festa. 

 

Domingo, 9 de Dezembro:  Segundo Domingo do Advento - Paz 

 Festival de Natal Infantil. Você está convidado para um Festival de Natal Infantil especial 
patrocinado pelo Grupo de Oração Amor de Jesus após a Missa das 14h. As crianças realizarão a 
tradicional Posada e haverá muita comida e bebida para todos. A admissão é um brinquedo para 
uma criança da Igreja Católica St. Michael, em Wauchula, Flórida. Que maneira maravilhosa de 
aproveitar o Espírito de Natal com sua família e fazer a diferença na vida de uma criança!  



Quarta-feira, 12 de Dezembro:  Nossa Senhora de Guadalupe 
Venha para uma celebração especial em honra de Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira das Américas. Vamos 
começar às 18h com o Rosário. Às 7 da noite, celebraremos uma maravilhosa Missa bilíngüe em homenagem à nossa 
Mãe Santíssima. Depois, Mariachis nos levarão em uma procissão à luz de velas para o Family Center, onde haverá 
uma recepção com comida mexicana caseira. Celebremos esta Fiesta! 
 
Sexta-feira, 14 de Dezembro:  Lessons and Carols 

Lessons and Carols – Estória da nossa fé. Às 19: 30h, temos a certeza de entrar no espírito de Natal enquanto o 
nosso ministério da música apresenta um concerto inspirador de música e leituras dessa época. Este é um evento que 
você não vai querer perder! Convide todos os seus amigos, vizinhos, colegas de classe e colegas de trabalho e venha 
preparado para se inspirar! 

 
Sábado, 15 de Dezembro:  Unção dos Enfermos 
Unção dos Enfermos. Venha experimentar o toque de cura de Cristo! O Sacramento da Unção dos Enfermos é para 
aqueles que estão gravemente doentes ou em idade avançada. Se você gostaria de ser ungido, venha para a Oração Matinal às 
8:10 e para a Missa às 8:30 da manhã. 

 
Domingo, 16 de Dezembro:  Terceiro Domingo do Advento: Júbilo 
 Bênção do Menino Jesus para as crianças. Este é o domingo de Gaudete. Acendemos a 

vela rosa em nossa guirlanda enquanto nos alegramos pois o aniversário de nosso Salvador 
se aproxima. Por favor, traga seu Menino Jesus para a missa hoje. No final de cada missa, 
convidaremos todas as crianças a apresentar seu Menino Jesus para uma bênção especial 

 
Café da manhã com Papai Noel. Os Cavaleiros de Columbus da St. Paul convidam você a trazer suas 
crianças para desfrutar de um delicioso café da manhã com panquecas e fotos com o Papai Noel após as 
Missas de 7:30, 9 e 10:45 h. Todos são muito bem vindos! 

 
Simbang Gabi Mass. Esta é a 1ª missa em uma novena de missas realizada em toda a nossa diocese em preparação para o 
Natal. Nas culturas hispânicas é frequentemente chamado de "Misa de Gallo" ou Missa ao amanhecer. Aqui na St. Paul 
começaremos com a novena do Santo Niño às 19h e seguiremos com a missa às 19h30. Em seguida haverá uma recepção 
com deliciosa culinária filipina! 
 
Segunda-feira, 17 de Dezembro  
Hoje, a Estação do Advento muda o foco da preparação para o retorno de Cristo no final dos tempos à preparação para a 
celebração do nascimento de Cristo. Os tradicionais "O Antiphons" cantados na Oração da Noite nos guiam nestes últimos 
dias do Advento. 
 
Serviços de Reconciliação 
Uma das melhores maneiras de se preparar para a vinda de Cristo é através do Sacramento da Confissão. Recomendamos que 
venham em família, pois todos precisamos de perdão. Por favor, não deixe de participar de um dos Serviços Penitenciais em 
nossa reitoria: 
 

Sábado, 15 de Dezembro 11am St. Mary Church 
Segunda, 17 de Dezembro 7pm  Most Holy Redeemer 
Terça, 18 de Dezembro 7pm St. Paul Catholic Church 
Quarta, 19 de Dezembro  7pm Corpus Christi Church 
Quinta, 20 de Dezembro 7pm St. Timothy Church 



Sexta-feira, 21 de Dezembro  
Hoje é o quarto aniversário da nossa novena de missas em honra de Nossa Senhora da Boa Saúde, realizada a cada terceira 
sexta-feira do mês. Às 19h, nos reuniremos em nosso belíssimo Santuário em honra de Nossa Senhora da Boa Saúde para o 
rosário, novena e missa. Em seguida, haverá uma recepção com uma deliciosa culinária indiana. Venha e traga um amigo! 
 
Domingo, 23 de Dezembro:  Quarto Domingo do Advento: Amor 
Faltando apenas algumas horas para a véspera do Natal, revise sua lista. Você deixou alguém de fora? Pense de novo. E o 
Senhor? O que ele quer de você? Ele quer o seu amor! Venha à missa e junte-se à celebração de “Deus conosco”. Lembre-se, 
nunca é tarde demais para entregar seu coração a Jesus! 
 
Segunda-feira, 24 de Dezembro 

Teremos missa às 7h30 da manhã, mas não às 12h15, pois nos preparamos para a celebração do Natal! 
 

Nota: O estacionamento pode ser um desafio no Natal. Por favor venha cedo e se possível, estacione no estacionamento da área 
médica no lado sul do PDQ. Por favor, não estacione nos quintais do nosso vizinho ou perto das lojas em Cascades. Obrigado 
por ser um bom vizinho! 

 

Feliz Natal!!! 
 
Segunda-feira, 24 de Dezembro:  Véspera de Natal 

Missas Familiares. Celebraremos as nossas tradicionais missas em família às 4 e 6 da tarde, com apresentações especiais 
de Natal das crianças na Igreja e no Family Center. 

 
Missa em Português. Por favor, juntem-se a nós para a Missa em português às 6 da tarde no Family Center com uma 
apresentação Infantil de Natal. Não se esqueça de convidar seus amigos, colegas e vizinhos! Feliz Natal! 

 
MISSA DOS JOVENS. Às 20h na Igreja, celebraremos o Natal com o Espírito! Nossos ministérios de música LIFE TEEN 
nos guiarão na música. Feliz Natal!  

 
Missa da Meia-Noite. Seguindo a estrela, nos reuniremos para adorar o Menino Jesus durante a Missa Solene da Meia 
Noite. Embora a Missa comece à meia-noite, o coro nos levará a um prelúdio a partir das 23h15. Chegue cedo para 
aproveitar a música natalina do nosso coro maravilhoso! 

 
Terça-feira, 25 de Dezembro:  Dia do Natal 
   
7:30am  Cantor 
9am  Missa Familiar com apresentação de Natal 
10:45am Missa do Coral 
12:30pm Conjunto Contemporâneo 
2:00pm  Misa en Español. Únase a nosotros para la misa en 

español a las 2pm con un presentación de Naciemento 
viviente de niños. Asegúrese de invitar a tus amigos y 
vecinos! Vamos a compartir con ellos la razón de 
nuestra alegría! Feliz Navidad!  

   
Nota:  Não haverá a missa de 17:30 h.  

 
 

Por favor, convide sua família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho e colegas de classe para se juntar a 
você para a Liturgia Sagrada e sua festa familiar. Vamos compartilhar a alegria Dele! Quanto mais 

melhor! 
 

E, em nome de todos os sacerdotes, diáconos, religiosos, obreiros, professores e fiéis voluntários da 
Igreja Católica e Pré-Escolar da St Paul, que Deus abençoe você e seus entes queridos neste Natal com 

esperança, paz, alegria e amor! 


