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Segundo Domingo do Tempo Comum                          19 de janeiro de 2020 

Meus queridos amigos, 
 

Hoje celebramos a Festa do Menino Jesus, Santo Niño!  Esta festa recorda o dom da 
Encarnação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.  Deus tornou-se totalmente 
homem para que um dia pudéssemos nos tornar um com Ele!  Santo Niño é um grande 
lembrete da nossa necessidade de se tornar infantil em nossa fé .... com corações cheios 
de admiração e alegria!  Ele também nos lembra da nossa necessidade de ser humilde e 
obediente ... confiar completamente no nosso Pai Celestial e fazer sempre a sua vontade!  
Finalmente, vestido como um rei, Ele nos convida a torná-lo Senhor de nossas vidas! 
Elogie o Senhor! 
 

Depois de meses de oração e preparação, Alpha está finalmente aqui!  Alpha é para quem 
quer crescer em sua fé, aqueles que têm dúvidas ou dúvidas sobre a fé, e aqueles que 
questionam o significado e o propósito da vida.  Começaremos nossas sessões em inglês 
na quinta-feira às 13h e às 19h no Centro familiar.  Nossa língua portuguesa Alpha 
começa às 17:00 no próximo sábado no Centro Paroquial.  Nosso Alfa de língua 
espanhola começa após a missa das 14:00 no próximo domingo e nossos adolescentes se 
reunirão após a missa das 17h30.  Por favor, venha e traga seus amigos!  Seria útil se você 
pudesse ligar para o escritório ou registrar on-line para que saibamos quanta comida para 
preparar.  Que Deus abençoe Alpha! 
 

Igreja Católica de St. Paul Oração Alpha 
 

Ó Senhor meu Deus, Você é o Alfa e o Ômega, a fonte da vida e do amor, a fonte da 
alegria e da verdadeira paz.  Abençoe-nos enquanto viajamos através de Alpha, que 
possamos crescer como uma família de fé, esperança e amor, como discípulos intencionais de 
seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo.  Que sejamos conhecidos por nosso amor por você, e 
nossa compaixão pelos outros, especialmente os pobres e os idosos, os doentes e os 
oprimidos.  Que Alpha seja para cada um de nós, um momento de descoberta e 
enriquecimento, um lugar de boas-vindas e companheirismo, e uma oportunidade de crescer 
cada vez mais perto de você.  Abençoe Alpha, abençoe nossa paróquia, abençoe nossas 
famílias.  Pedimos-lhe isto, Ó Pai Misericordioso, através do poder do Espírito Santo, em 
nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém! 

 

Esta semana também oramos por um renovado respeito pela dignidade inerente e valor 
de cada vida humana, como nos lembramos das contribuições do Rev. Dr. Martin Luther 
King, Jr. para a justiça social e os efeitos devastadores da decisão infame do Roe v. Wade 
que legalizou o Aborto.  Oramos pelo fim de todo o preconceito e opressão, 
especialmente os ataques contra aqueles que são mais vulneráveis.  Nossa paróquia é um 
defensora orgulhosa de Knights Women Center, Guiding Star and Sidewalk Advocates 
como eles fornecem apoio essencial para as mulheres e famílias que estão passando por 
gravidez difíceis ou inesperadas.  Na segunda-feira, às 19h, nos reuniremos em oração 
para lembrar o trabalho de Martin Luther King em nosso Santuário santo niño e na terça
-feira às 19h, nos reuniremos em nossa capela para orar pelo fim do aborto.  Meus 
amigos, rezemos e trabalhemos juntos para construir um mundo onde os direitos e o 
valor de cada pessoa não sejam apenas respeitados, mas promovidos! 
 

Continua na próxima página →  

 

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 



Continuação da página anterior → 
 
Por último, mas não menos importante, gostaria de lhe agradecer pelas suas orações contínuas e pelo generoso apoio da 
nossa paróquia.  Sem suas doações, não seríamos capazes de cumprir nossa missão de adorar nosso Senhor e 
compartilhar a Boa Nova de Seu amor e misericórdia com os outros!  Por uma série de razões, os locais de culto em 
todo o país sofreram um declínio no atendimento.  Não esta sendo assim com St. Paul!  Graças à graça de Deus, 
continuamos a crescer!  Obrigado por convidar outras pessoas para adorar conosco! 
 
Muitas instituições de caridade também relataram um declínio na doação de caridade.  Isso pode ser atribuído à mudança 
nas leis tributárias, ao crescente secularismo e negatividade que permeia nosso mundo e eu acho que para nossa Igreja, 
os escândalos do clero.  Graças a você, nós cumprimos nossa meta para o Apelo Pastoral Anual do ano passado, e ainda 
estamos em um terreno fiscal sólido.  Nosso ofertório no ano passado foi aproximadamente 5% menor (ou US $ 
100.000) do que no ano anterior.  E, no entanto, sou um homem de fé e tenho grande confiança em Deus e no vosso 
apoio fiscal contínuo.  Portanto, começaremos a trabalhar na remodelação de nossos banheiros na Igreja esta semana.  
Durante a construção, os homens serão convidados a usar os banheiros na Paróquia ou centros familiares.  Minha 
oração é que estaremos acabados antes da Páscoa.  A renovação não aumentará o número de banheiros (eu não posso 
criar o espaço) mas fazê-lo-á mais limpo e mais confortável.  Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o gerente da 
paróquia, Brian Smith.  E obrigado por seu apoio generoso contínuo.  Se você pudesse aumentar o seu apoio no 
próximo ano ou lembrar-se de nós em seu planejamento final de vida, a paróquia seria muito grata! 
 
Que nosso amado Santo Niño abençoe você e seus entes queridos!  
 
 
 
Padre Bill Swengros 
Pastor 

DIA DE ORAÇÃO PELA PROTEÇÃO 
LEGAL DAS CRIANÇAS 

Adoração com FR. BOB ROMAINE 
QUARTA-FEIRA, 22 DE JANEIRO ▪ 19:00 - 21:00 

CAPELA DE St. PAUL 

32º NOVENA anual do 
SANTO NIÑO  

e dia da festa 
Novena e Missas em 

homenagem ao Menino 
Jesus, Santo Niño 

  

Celebração do Dia da Festa de Santo Niño 
Domingo, 19 de janeiro missa às 16:30 Sinulog e 

Recepção no Centro familiar após a missa 

A Missa do Jubileu de Casamento de Ação de Graças 
com o Bispo Gregory Parkes terá lugar na Catedral de St 
Jude, o Apóstolo, no domingo, 23 de fevereiro de 2020, às 
15:00.  Este evento homenageia casais de toda a diocese que 
celebrarão 25, 50 ou mais anos de casamento durante o ano 
civil de 2020.  Por favor, reserve com o Escritório paroquial 
até terça-feira 04 de fevereiro. 

 Rev. Dr. Martin Luther King, Jr.  
SERVIÇO DE ORAÇÃO 

Segunda-feira, 20 de janeiro   ▪  19:00 
Santuário santo nino  

Patrocinado pelo Conselho 11211 dos Cavaleiros de 
Colombo de St. Paul 

VOCÊ SABIA? 
Somos todos parte de uma bela comunidade religiosa aqui 
em St. Paul. A nossa participação (em numero de pessoas) 
está acima do ano passado, mas o nosso ofertorio é baixo 
para o ano como nossas despesas continuam a subir. A 
coleta da semana passada não cobriu todas as nossas contas 
de seguro para o mês (edifícios, propriedade, seguro de 
saúde para pessoal, equipamentos e muito mais).  Para que 
nossa comunidade continue a crescer, precisaremos do seu 
apoio.  Obrigado por sua generosidade contínua! 
  
Por favor, note: Nós nos esforçamos para acomodar aqueles 
com necessidades especiais.  Se você tem uma necessidade 
especial, entre em contato com os Ministros da 
Hospitalidade antes da missa para que possamos ajudá-lo. 
Um padre, conácono ou Ministro Extraordinário da 
Comunhão de bom grado trará a Eucaristia para você.  
Deixe-nos saber como podemos atendê-lo melhor! www.stpaulchurch.com 



 
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. 

CASADO 5 ANOS OU MENOS? 

Junte-se a nós para um Evento ESPECIAL ... 

DANÇA DOS NAMORADOS 

Na sexta-feira, 21 de fevereiro às 19:00 

NO CENTRO FAMILIAR 

  

Por favor reserve com Maria Costa em 

MCOSTA@STPAULCHURCH.COM ou 

LIGUE (813) 961-3023 

ALPHA:  Você ainda tem tempo para se inscrever no Al-

pha hoje ou no domingo: 
1. No Narthex da Igreja, preencha e envie seu formulário 
de inscrição na mesa ALPHA. 
2. Visite www.stpaulchurch.com, clique no anúncio ALPHA 
em seu idioma na primeira página.  Você será 
redirecionado para a página com o formulário de inscrição.  
Baixe, preencha e envie um e-mail para: 

alpha@stpaulchurch.com até às 23h59 de domingo, 19 de 
janeiro de 2020. 

DOMINGO DA PALAVRA DE DEUS 
O Nosso Santo Padre, papa Francisco, instituiu o domingo da 
Palavra de Deus, a ser celebrado anualmente no Terceiro Domingo 
do Tempo Comum. Para as missas de fim de semana de 25 a 26 de 
janeiro, pedimos que traga sua Bíblia pessoal ou familiar à missa 
com você. Queremos enfatizar a importância da Bíblia na vida 
católica e encorajar uns aos outros a lê-la e estudá-la como uma 
parte regular de nossas vidas como discípulos de Jesus. Durante a missa teremos um 
compromisso e uma oração de bênção enquanto você segura suas Bíblias. Além disso, o 
boletim de 26 de janeiro incluirá um panfleto que lhe fornecerá um serviço de oração leiga 
para honrar a Bíblia em suas casas. 

AVISO: O Escritório paroquial estará fechado na segunda-feira, 20 de janeiro, em 
observância de Martin Luther King, Jr. Day.  Missas, confissões e adorações 
serão oferecidas de acordo com seus horários regulares.    

LIVRO 
DE 

MISSAS 
2020 

 
O Livro de Missas de 
2020 está aberto. Para 
agendar dias e horários 

para a lembrança de 
seus entes queridos e / 
ou intenções, visite o 

Centro Paroquial da St. 
Paul durante a semana 

entre as 8:00 e as 16:00. 

Open House      
Pré-escolar para  

2020-2021 
 

Terça-feira, 28 de janeiro 
9h00 - 11h 

 

Quarta-feira, 29 de janeiro 
9h00 - 11h e às 17h30 

St. Paul católica     
Pré-escolar  

Jantar anual do 
espaguete & leilão  
Sexta-feira, 31 de janeiro 

18:00 -21:00  
no Centro familiar 

2020-2021  
ST. PAUL 

CATÓLICA  
PRÉ-ESCOLAR 

REGISTRO 
  

Inscrições in-house 
30 de janeiro 

 

Pedidos paroquiais 
4 de fevereiro 

 

Inscrições abertas 
6 de fevereiro 

Quarta sexta-
feira Missa 
espanhola 

Sexta-feira, 24 de janeiro 
19:00 Rosário 
19h30 Missa 

Recepção no Parish 
Center após a Missa 



"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". 

NOVO TESTAMENTO EM 2020! 
Junte-se a nós na leitura do Novo Testamento em 2020! 

. 
Sábado 1/18 Lk 9:1-7 

Domingo 1/19 Lk 9:18-36 
Segunda-feira 1/20 Lk 9:37-62 
Terça-feira 21/01 Lk 10:1-24 

Quarta-feira 1/22 Lk 10:25-42 
Quinta-feira 1/23 Lk 11:1-28 
Sexta-feira 1/24 Lk 11:29-54 

Sábado 1/25 Lk 12:1-31 
Domingo 1/26 Lk 12:32-59 

 

Para a lista completa de leitura, 
visite www.stpaulchurch.com 

. 
Para o comentário do Padre Bill, junte-se à nossa página no 

Facebook:  www.facebook.com/stpaultpa 

BREAKNG OPEN THE WORD 
Atenção Famílias formação da fé! 

 

Você está convidado a se juntar a nós durante a aula de 
Formação da fé do seu (sua) filho (a) para Breaking Open 
the Word.  Este é um encontro casual, no Centro familiar 
(Seção 3), onde refletimos sobre o Evangelho dominical, 
compartilhamos nossa fé e desfrutamos de comunhão com 
outros pais. Serão fornecidos refrescos.  Nossas datas e 
horários são os seguintes: 

 

Domingo, 26 de janeiro: 10h15 - 11h30 
Segunda-feira, 27 de janeiro : 16:15 - 17:30 
Segunda-feira, 27 de janeiro: 18:00 - 19:15 

Terça-feira, 28 de janeiro: 18:00 - 19:15 

A Missão Panamá está organizando uma venda de bolos para 
arrecadação de fundos em fevereiro de 2020.  Chamando 
todos os Padeiros/Doceiros!  Se você gostaria de se 
voluntariar para ajudar a fazer biscoitos para este evento, 
envie um e-mail para: panamamission@stpaulchurch.com 

/// Missão Jamaica /// 
DOAÇÕES NECESSÁRIAs! 

  
No dia 3 de fevereiro de 2020, um grupo de 25 voluntários, 
da nossa paróquia, viajará para Kingston, Jamaica, em uma 
missão para servir os mais pobres dos pobres ao lado dos 
Missionários dos Pobres. 
 
Os Missionários dos Pobres pediram-nos para trazer os 
seguintes itens: 

 

• Roupa intima femininas (S, M, L) 
• Roupa intima masculinas (S, M, L) 
• Camisetas brancas masculinas (S, M, L) 
• Calças compridas (Cáqui) (tamanhos - 30, 32, 34, 36, 38) 
• Camisetas coloridas e shorts 
• Produtos de higiene pessoal (sabão, pasta de dentes,    
 desodorante, loção, Shampoo, óleo de bebê e pó, 
 lâminas de barbear) 

  
Nosso ministério estará coletando esses itens depois de 
todas as missas em 25 e 26 de janeiro de 2020.  Por favor, 
traga suas doações para a missa durante este fim de semana.  
Muito obrigado pela sua ajuda.  Que Deus continue 
abençoando você e suas famílias! 

  
Para mais informações, entre em contato com 

jamaicamission@stpaulchurch.com 

NOTA de Correções do CALENDÁRIO de 2020 
  
Para aqueles que obtiveram um Calendário da Igreja 
Católica de St. Paul de 2020, marque seus calendários com 
as seguintes correções: 
  

• Martin Luther King, Jr. Day foi listado na segunda-feira, 
13 de janeiro.  A data correta é segunda-feira, 20 de janeiro.  
• Em 15 de fevereiro, a hora de início do evento Scott Hahn 
está listada como 20h30.  A hora de início correta é 8h30. 
• Os Dias Santos da Obrigação para 2020 são: 

- Maria, Mãe de Deus (1º de janeiro) 
- Ascensão do Senhor [desde 2000, é transferido  

   para domingo na Flórida] (24 de maio) 
- Assunção de Maria (15 de agosto) 
- Todos os Santos (1º de novembro) 
- Imaculada Conceição [festa patronal dos EUA] (8 

   de dezembro) 

• Natividade do Senhor [Natal] (25 de dezembro) Quarta-
feira de cinzas (26 de fevereiro) e Sexta-Feira Santa (10 
de abril) são dias obrigatórios de jejum e abstinência. 

• As seguintes sextas-feiras de 2020 são dias obrigatórios 
de abstinência: 28 de fevereiro, 6 de março, 13 de 
março, 20 de março, 27 de março e 3 de abril. 

Primeiros Socorros: O kit de primeiros socorros da 
igreja e o AED estão localizados no quarto 
do ministro.  O Centro Paroquial tem um kit 
de primeiros socorros na cozinha e o AED 
está localizado nos banheiros.  O kit de 
primeiros socorros do Centro familiar e o 

AED estão na cozinha.  Se você usá-los, por favor, fale para 
alguém da equipe da igreja para que eles possam ser 
repostos.  Também nos ajudará a garantir que nossa igreja 
seja sempre um ambiente seguro.  Obrigado. 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=pt&a=www.stpaulchurch.com
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=pt&a=www.facebook.com/stpaultpa

