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Trigésimo Terceiro Domingo do Tempo Comum                    Domingo, 19 de Novembro de 2017 

M 
eus queridos amigos, 
 
Como o Dia de Ação de Graças rapidamente se aproxima, estamos sempre conscientes de quanto 
somos incrivelmente abençoados como indivíduos, como uma paróquia, e como uma nação. Nosso 

Deus realmente tem sido tão bom e misericordioso para todos nós. Talvez a melhor maneira de celebrar o Dia de 
Ação de Graças é vir à missa das 9am para agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Depois apreciar um tempo de 
qualidade e uma refeição deliciosa com aqueles que amamos. Também é importante ter consciência dos pobres, dos 
enfermos, dos oprimidos e marginalizados. Minha família tem há muito tempo uma tradição de convidar os 
"órfãos", aqueles sem uma família para se juntar a nós para o dia de ação de Graças. Tenho esperança que se sua 
família não tem essa tradição, você pode começa-la este ano. 
 
Eu também peço que você ofereça uma oração por aqueles que estão separados dos entes queridos durante o Dia 
de Ação de Graças. Muitos de nós estão sofrendo ou não serão capazes de celebrar esta data com os entes 
queridos, devido ao serviço ao nosso país, obrigações de trabalho, questões de imigração, questões financeiras, 
questões de saúde, etc. Que Deus esteja com todos nós. 
 
Eu acho que é mais do que coincidência que hoje, o domingo antes da ação de Graças, é também o primeiro Dia 
Mundial dos Pobres. Hoje o nosso Santo Padre nos pediu para tomarmos consciência das bênçãos que recebemos e 
de estar atentos ao clamor dos pobres do nosso meio. Como paróquia, apoiamos esta importante e histórica 
iniciativa.   
Ontem, sábado, 18 de novembro, nossa sociedade de São Vicente de Paul usou a comida e os fundos que você doou 
para montou e distribuiu cerca de 70 cestas de Ação de Graças para as famílias locais que vivem na pobreza. Isto 
permitirá que quase 300 pessoas possam comemorar ação de Graças. Obrigado! 
 
Esta manhã (domingo), o Big Red Bus estará aqui para receber suas doações de sangue. Que ótima forma de 
mostrar a sua solidariedade com os necessitados. Dando o presente da vida! 
 
Esta tarde, domingo, 19 de novembro, em parceria com Catholic Relief Services Helping Hands (CRS) vamos montar 
10.000 refeições para ser enviado para aqueles que estão famintos na África. 1pm vamos precisar de uma equipe 
com muita força física para ajudar a descarregar o caminhão e organizar. Das 3:30pm às 5:30pm precisamos de todas 
as mãos no convés para empacotar as refeições. Haverá dois turnos de uma hora cada. Às 5:30pm precisamos de 
uma equipe com força física para carregar o caminhão e limpar. Por último, mas não menos importante, precisamos 
da sua ajuda financeira. Custa $5.000 para criar 10.000 refeições. Se você pode ajudar, você pode ou se inscrever ou 
doar online em stpaulchurch.com ou simplesmente passe for lá hoje mesmo (domingo). 
Nesta quinta-feira, durante a nossa missa especial de Ação de Graças às 9 da manhã, vamos doar 100% da nossa 
coleta do ofertório para a nossa sociedade São Vicente de Paul para distribuir aos pobres nesta temporada de férias. 
Pedimos também para você trazer alimentos não-perecíveis para compartilharmos com os necessitados que vivem 
na região. Obrigado por sua generosidade! 
Ao longo deste mês de novembro, eu pedi para você fazer três coisas e vou repetir aqui: 1) oferecer uma oração a 
cada dia para o nosso amado falecido, bem como as pobres almas esquecidas no purgatório, 2) oferecer uma oração 
de ação de graças todos os dias e não se esqueça de dizer um "Obrigado" inesperado a alguém novo a cada dia, e 3) 
esteja atento ao clamor daqueles que necessitam. 
 Que Deus vos abençoe enquanto fazemos juntos nossa jornada em Cristo! 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Bem-vindos! 

Comunidade Brasileira        

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 
r e p r e s e n t a n t e s  d a 
comunidade. Por favor, entre 
em contato conosco.     

Brazilians@StPaulChurch.com 

 

 

 Missa Dia de Ação de Graças 
 Junte-se um nós enquanto agradecemos por todas as bênçãos recebidas em 
nossa Missa Anual de Ação de Graças na quinta-feira 23 de novembro às 
9:00hs. Por favor, doe um item não-perecível para a nossa despensa, se você 
puder. 

  
Reunião da Família do Advento 1 de dezembro de 2017- 
6pm às 9pm no PavilhãoRSVP preferível-813-961-3023 
Por que celebramos o Advento? O ano litúrgico começa 
no domingo, 3 de dezembro. Advento significa "Vinda". 

Sem o Advento podemos esquecer que somos um povo que está esperando. 
Durante o Advento, na Missa, ouvimos as advertências frenéticas de João 
Batista e a calma e a força da Mãe Maria. Eles nos lembram de nossa jornada 
em direção a Deus. Em 1º de dezembro, reunimo-nos para celebrar com os 
nossos filhos e os nossos avós, para nos lembrarmos da nossa diversidade, 
todos nós temos isto em comum: que todos aguardamos a vinda em glória do 
Nosso Senhor. Catequistas, nós  celebraremos você! Convidamos você a se 
juntar a nós e se divertir com suas famílias! Esperamos que todas as famílias da 
nossa paróquia possam se juntar a nós no Pavilhão nesta noite para 
compartilharmos nossas histórias pessoais do Advento. 
  
                             Que tal considerar adotar uma família para o Natal? 

Gostaria de fazer especial o Natal de alguém?  Forneça a uma família uma 

celebração das Festas que Eles não teriam tido sem o seu apoio? 

Mostre o verdadeiro espírito do Natal através da doação? 

Você pode anonimamente adotar uma família para as Festas! 
Nós forneceremos as informações detalhadas de idéias e de tamanhos dos 
presentes para uma família com necessidade neste Natal! Os presentes 
precisam ser embrulhados e entregues em 15 de dezembro. Por favor, envie 
um e-mail para Denise dessex13@yahoo.com para mais informações sobre 
como você pode ajudar uma família a ter um Natal especial este ano. 
 
A Árvore da Doação 
O Conselho de Mulheres Católicas têm trabalhado esta semana fazendo os 
ornamentos com a lista de pedidos para a Árvore da doação. A árvore estará 
no Narthex até segunda-feira, 27 de novembro.  Você pode escolher um 
ornamento e devolvê-lo com um presente correspondente. Por favor, devolva 
todos os presentes até 17 de dezembro para que possamos distribuí-los a 
tempo para os destinatários. Ao participar da Árvore da Doação, você estará 
fornecendo às pessoas de todas as idades a oportunidade de ter um Feliz e 
Abençoado Natal. 

Retiro da Missão do Advento 
para as Crianças 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quando 
Segunda 4 de Dezembro de 2017 

7:00pm às  8:30pm  
(mesmo horário da Missão do Advento 

para Adultos) 
Onde  

Family Center 
Quem  

Crianças de 6 a 10 anos de idade 
RSVP ahgstpaul@gmail.com 

Oferecido pelo American Heritage Girls 
Troop FL 147 

 

Dia Mundial dos Pobres  Domingo 19 de novembro de 2017 



 
Missão do Advento  
com Ken Yasinski 

Preparando  Seus Corações Para o 
Natal 

7PM     Segunda-feira à quarta-feira 
4 a 6 de Dezembro 

 · Sessões Diurnas  11:15-12:00   
· Sessões Noturnas  19:00 - 20:30 
 
 

Parabéns aos Premiados com a Medalha 
de St. Jude 2017! 

Sr. e Sra. Javier e Patricia Palacios 
Os prémios serão entregues numa cerimônia no 
domingo, 19 de novembro de 2017, às 3pm na Catedral 
de São Judas, O Apóstolo. Assista ao vídeo ao vivo 
desta cerimônia na página da diocese 
www.doSP.org/2017-St-Jude-Medal-Awards 
 

       
 
 
 
 

Fazer a diferença é tão fácil quanto contar 1, 2, 3! 
Faça parte do nosso Ministério da Misericórdia! 
Participe nos esforços de angariação de fundos/

unidades de coleta. Junte-se a um Comitê! Faça parte 
dos esforços de planeamento.  

Todas as habilidades são necessárias para os vários 
comitês (recrutamento, angariação de fundos, 

médico, comunicações, logística, etc.) 
 

Junte-se a nós para a viagem ao Panamá de 11 a 18 
de julho , 2018 para servir a população de Montijo. 

Jovens adultos idade de 16 a 30; Médicos, enfermeiros 
ou outros com experiência médica, pessoas 

interessadas em dar, receber, aprender e ensinar. 
E-mail PanamaMission@StPaulChurch.com para mais 

informações! 

Grupo da Juventude do Ensino 
Médio 

  
   XLT Worship eXLT Worship eXLT Worship eXLT Worship e        AdoraçãoAdoraçãoAdoraçãoAdoração- 

19 Novembro  
 às 7:30pm às 8:30pm  

  
 TODOS SÃO BEM-VINDOS! 

  

Orgulhosamente Apresentamos o nosso Annual 
 Café da Manhã com o Papai Noel 

Paroquianos, amigos e familiares estão convidados a 
Tomar Café da Manhã com Papai Noel 

 
 

Quando:         domingo, 17 de dezembro de 2017 
Onde:              St. Paul Family Center 
Horário:           8:00am - 12:30pm 
Café da Manhã inclui: Panquecas, Salsichas, Biscoitos e 
Molho, Donuts, Suco, Ovos, Café, Leite. 
                            Adultos $8 - Crianças $5 
Gratuito para crianças com menos de 2 anos de idade 
 Cartões de Crédito serão Aceito.  Todos os rendimentos 
irão beneficiar a St. Paul Pré-Escola Católica Pintura livre de 
rosto, Artes e Artesanato e Fotos com o Papai Noel. 

Dia Mundial dos Pobres    
 

O Papa Francisco declarou o domingo, 19 de 
novembro como o primeiro Dia Mundial Anual dos 
Pobres.   
Nós estaremos respeitando este dia importante 
com alguns eventos especiais aqui na paróquia.   
Nós convidamos você a participar em responder 
ao chamado para servir os menos favorecidos 
entre nós. 
⇒ Domingo 19 de novembro, Serviços de 

Assistência Católica (Catholic Relief 
Services) Evento de Embalagem de Comida 
no Family Center a partir das 15:30 às 17:30 - 
Em parceria com os Serviços de Socorro 
Católico, estaremos empacotando 10.000 
refeições a serem enviadas para um dos 
programas CRS alimentando os famintos da 
África ! Doações e voluntários são necessários! 

 A inscrição para os voluntários estão disponíveis 
on-line em http://helpinghands.CRS.org/events/St-
Paul/ ou em nosso site www.stpaulchurch.com.   
Uma oportunidade de doações para cobrir os 
custos das refeições também estão disponível 
neste site.  
 
Qualquer dúvida, por favor ligue para o Escritório 
Paroquial  813-961-3023.  Obrigado pela sua 
participação. 




