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25 de Novembro de 2018

Meus queridos amigos,
Espero que você e seus entes queridos estejam aproveitando o feriado de Ação de Graças. Enquanto outros estão
correndo para as compras, viemos louvar e agradecer a Cristo que verdadeiramente é nosso Senhor e Rei!
Este domingo marca o encerramento do ano litúrgico. O próximo domingo é o nosso primeiro domingo do Advento.
Encorajo-vos a aproveitar esta semana para pensar em como você pode realmente preparar este Advento para a vinda
de Cristo em glória no final dos tempos. Na história, celebramos o nascimento Dele no Natal. Em mistério, nós O
encontramos todos os dias em Sua Palavra e Sacramento e nos rostos de nossos irmãos e irmãs necessitados.
Esta sexta-feira é o nosso encontro anual da Família no Advento, que começa às 18h30 no Pavilhão. Detalhes estão
neste boletim. Por favor, marque seus calendários e venha! É muito divertido para toda a família!
No próximo domingo, você é encorajado a trazer suas Coroas do Advento para serem abençoadas no início da missa.
Convidamos o diácono Bill Ditewig para falar em todas as nossas missas. Ele nos guiará em nossa Missão Anual do
Advento de 3 a 5 de dezembro às 11:00 da manhã e novamente às 7:00 da noite todos os dias. Por favor, certifique-se
de convidar todos os seus amigos e familiares para virem.
Em um assunto completamente diferente, algumas semanas atrás eu fiz uma apresentação sobre questões espirituais,
médicas / éticas, legais e práticas relativas ao fim da vida. A título de síntese: para nós, católicos, a morte não é o
inimigo ... é simplesmente um portal através do qual todos devemos passar para entrar no Reino dos Céus. Fomos
criados para viver para sempre com Cristo, nosso Rei no céu, e a morte é uma etapa do "nascer de novo" para a vida
eterna.
Embora nunca seja apropriado retirar o cuidado e a preocupação com aqueles que estão gravemente doentes, não é
moralmente aceitável prolongar o processo de morrer através de tratamento extraordinário, pesado ou ineficaz.
Cuidado, conforto e alívio da dor sempre devem ser dados. Se você tem questões morais, estamos aqui para ajudar!
Planejar com antecedência, escrevendo um testamento, nomeando um substituto de assistência médica e uma
procuração durável pode ser muito útil no caso de você estar incapacitado. Conversas com seu médico, advogado e
planejador financeiro podem aliviar uma grande quantidade de problemas para você e seus entes queridos.
Também encorajo as pessoas a conversarem com as casas funerárias e cemitérios locais sobre a compra de serviços com
antecedência. Embora a Igreja prefira que o corpo esteja presente para a Missa fúnebre e seja enterrado intacto, a
cremação permanece uma opção viável desde que as cinzas sejam tratadas como um corpo. Planejar com antecedência
pode poupar aos seus entes queridos uma grande quantidade de dinheiro e mágoas.
Certifique-se de que seus entes queridos saibam quais decisões você tomou para que todos os principais participantes
estejam alinhados. Mas acima de tudo, devemos viver cada dia como nosso último ... com Cristo, o Rei do nosso
coração!
Vamos crescer juntos corajosamente em Cristo!

Pe. Bill Swengros

A Missão do Advento da St. Paul apresenta....
LUZ NA ESCURIDÃO
Palestrante: Diacono Bill Ditewig
Datas: 3, 4 e 5 de Dezembro
Horario: 11:00 - 12:00 e; 19:00 - 20:30
O servico de cuidado das criancas estara disponivel durante
o evento.
“A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la.”
—João 1:5

Advento das Crianças
Retiro da Missão

Quando: segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
Horário: 19:00 - 20:30
Onde: Family Center
Quem: crianças de 6 a 10 anos
RSVP: ahgstpaul@gmail.com

A árvore da doação

O Conselho das Mulheres Católicas (CCW) concluiu a
confecção dos ornamentos da lista de desejos. A Árvore da
Doação está pronta para ser colocada na Narthex na
segunda-feira, 26 de novembro de 2018. Por favor,
entregue todos os presentes até 16 de dezembro de 2018,
para que a CCW possa distribui-los a tempo para a festa de
Natal. Ao doar para a “Árvore da Doação”, você ajudará
pessoas de todas as idades a ter um Feliz Natal!

Ministério do luto da St. Paul
Nosso ministério oferece o amor curador de Deus através
do conforto emocional, físico, mental e espiritual. Junte-se
a nós a cada segunda e quarta terça-feira do mês às 19h30
no Centro Paroquial, Sala H. Nossa próxima reunião será
na terça-feira, 27 de novembro. Para mais informações
sobre o Ministério do Luto, ligue para Diana no número
813-748-2874.

VENDA DE NATAL!

Domingo, 2 de dezembro
Family Center
Depois de todas as missas matinais
Rosários de Cozinha
Teacup planters
Velas de Oração
Pulseiras Inspiradas
Entre em contato conosco: ahgstpaul@gmail.com

PLANTE uma árvore de FÉ
Doe seu tempo para servir e amar
MISSÃO PANAMÁ

Viaje conosco
Reunião: 11 de dezembro de 2018 às 19:30 h.
Local: Parish Center, sala E
Datas da viagem: 05 a 12 de junho de 2019
Contato: PANAMAMISSION@STPAULCHURCH.COM

PEQUENAS IRMÃS DE MARIA IMACULADA DE
GULU. A irmã Irene Onyai, das Irmãzinhas de Maria
Imaculada de Gulu, retornou para uma breve visita este ano
para nos fornecer uma atualização sobre seu ministério e
trabalho missionário! Por muitos anos, nossa paróquia tem
generosamente apoiado o trabalho da Irmã Irene com
meninas e jovens mulheres em Uganda através da
Conferência Mundial de Princesas, incluindo a construção
do centro multiuso da Divina Misericórdia para apoiar seus
ministérios (veja as fotos abaixo). Se você quiser contribuir
com seus esforços missionários, por favor, faça cheques
pagáveis à Igreja Católica de Saint Paul, com uma nota em
seu cheque ou envelope, para a missão da LSMIG ou Ir.
Irene. Obrigado por todas as suas orações e ofertas!
Cuide dos seus modos! Em toda Missa, parece haver um
número crescente de pessoas que habitualmente chegam
atrasadas. Embora as “chegadas tardias” às vezes sejam
inevitáveis, por favor, tente sair cedo o suficiente para
passar algum tempo com o Senhor antes do início da missa.
Outro problema são as pessoas que costumam sair cedo.
Lembre-se que a missa não termina até que a música final
termine. Enquanto alguns podem ter que sair cedo para
uma emergência pessoal, por favor, tente planejar o seu dia
para que você possa desfrutar da Missa completa. Se você
está tentando evitar o trânsito, por que não passar alguns
momentos extra em oração ou visita com alguns de seus
companheiros paroquianos? Lembre-se, ninguém nunca
morreu de uma overdose de oração!

VENDA ANUAL DE COOKIE DO NATAL CCW! A
arrecadação de fundos para a São Vicente de Paulo será
realizada nos dias 15 e 16 de dezembro antes e depois de
todas as missas. Precisamos de padeiros para biscoitos
caseiros e decorados. Por favor, ligue para Yvonne DeLeon
em 813-932-3288 para doar e / ou para obter mais
informações sobre a venda de cookies.

O Ministério SOS Tráfico Humano realizará sua reunião
mensal na quinta-feira, 6 de dezembro, às 19 horas, no
Centro Paroquial, Sala C. Todos são bem vindos!
Ministério de São Francisco de Assis. Os membros do
Ministério de São Francisco de Assis estão participando da
Adoração Eucarística na Igreja Católica de St. Paul todas as
terças-feiras, entre as 19:00 e as 20:00 horas. O ministério
está disponível para atender e orar com qualquer um que
lide com a perda de um animal de estimação ou com a
doença do seu animal de estimação. Por favor, entre em
contato com Tina Bubb em tbubb@stpaulchurch.com para
mais informações.
A língua latina é um tesouro de valor incomparável! A
aula de latim da Paróquia do Santíssimo Redentor dará as
boas vindas aos novos alunos no dia 10 de janeiro de 2019,
às 18h30. Para se inscrever, por favor envie um email para:
cbracdon@msn.com ou ligue para (813) 748-0746.

Você considera adotar uma família para o Natal? Você pode anonimamente
adotar uma família para os feriados. Forneceremos informações detalhadas sobre
idéias e tamanhos de presentes para uma família necessitada neste Natal! Os presentes
precisam ser embrulhados e entregues no dia 14 de dezembro. Por favor, envie um
email para Denise em dessex13@yahoo.com ou Giselle em
giselle.smith3@yahoo.com para mais informações sobre como você pode ajudar uma
família a ter um Natal especial este ano!

PLANTE uma árvore de FÉ
Doe seu tempo para servir e amar
MISSÃO PANAMÁ

Viaje conosco
Reunião: 11 de dezembro de 2018 às 19:30 h.
Local: Parish Center, sala E
Datas da viagem: 05 a 12 de junho de 2019
Contato: PANAMAMISSION@STPAULCHURCH.COM

Deixe um legado! Você não considera deixar um legado ao incluir a Igreja de St.
Paul em seu testamento? Para informações adicionais, por favor, ligue para Michael
Maloney no 961-3023 ou e-mail: mmaloney@stpaulchurch.com

Você está convidado! Lembra quando Jesus estava no Jardim do Getsêmani e

simplesmente queria que seus apóstolos permanecessem acordados e orassem por
ele? Ele está pedindo para você fazer o mesmo! Venha adorar o Senhor todos os dias
úteis das 8h às 20:30 h e todas as sextas-feiras começando às 7h30 da manhã e
concluindo no sábado pela manhã às 8h30. Mesmo que você só possa fazer uma visita
rápida ... você não irá se arrepender!
O Conselho das Mulheres Católicas (CCW) concluiu a confecção dos ornamentos
da lista de desejos. A Árvore da Doação está pronta para ser colocada na Narthex
na segunda-feira, 26 de novembro de 2018. Por favor, entregue todos os presentes até
16 de dezembro de 2018, para que a CCW possa distribui-los a tempo para a festa de
Natal. Ao doar para a “Árvore da Doação”, você ajudará pessoas de todas as idades a
ter um Feliz Natal!

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

Cavaleiros de Columbus da St Paul
orgulhosamente apresentam nosso anual

CAFÉ DA MANHÃ COM PAPAI NOEL

Domingo, 16 de dezembro
08:00 da manhã às 12:30 h
St Paul Catholic Church – Family Center
Adultos: U$ 10.00 Crianças U$ 5.00
(Crianças abaixo de 2 anos não pagam)
Menu: panquecas, linguiças, ovos, donuts, leite, suco e café.
Atividades incluem pintura facial, artes e ofícios e uma foto com o Papai Noel!

BATISMO INFANTIL

Deus nos alcança de todas as maneiras. O desejo em seu coração de batizar seu filho
é um deles. As promessas que você faz para seu filho neste dia começarão a formar
seu filho um fiel seguidor de Cristo. Mas o dia do batismo é apenas o começo dessa
jornada. Ser batizado é literalmente um evento que muda a vida.
O Sacramento do Batismo na Igreja Católica St. Paul acontece nos três primeiros
sábados de cada mês em inglês e no quarto sábado de cada mês em espanhol. Se o seu
filho deve ser batizado, por favor, ligue para o Escritório de Formação de Fé para
mais informações em 813-961-3023. Os pais e padrinhos serão convidados a
participar de uma sessão informativa antes do Batismo.

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.

Bem-vindo!
Gostaríamos de dar uma calorosa saudação aos que se mudaram recentemente para nossa paróquia e para
aqueles que nos visitam pela primeira vez. Esperamos que você se sinta em casa!

O Grupo de Oração de Nossa Senhora da
Rosa Mística (língua portuguesa) se
reúne todas as sextas-feiras na Igreja.
A pessoa de contato é a Nilda Moraes 813857-1995 para maiores informações.

