St. Paul Catholic Church and Preschool
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, Florida 33618
www.StPaulChurch.com † (813) 961-3023
Segundo domingo do advento

Domingo, 9 de dezembro de 2018

Meus queridos amigos,
Eu oro para que você realmente tenha gostado da nossa primeira semana de Advento. Entre o Encontro do
Advento em Família, a Missa Africana, a Missão Paroquial com o Diácono Bill Ditewig, a Consagração Total a
Jesus através de Maria e a Festa da Imaculada Conceição, eu diria que estamos começando muito bem!

Nesta segunda semana do Advento, continuamos com nossa novena em honra a Nossa Senhora de
Guadalupe todas as noites às 19h30 em nosso belo Santuário Santo Niño. Nesta quarta-feira, celebraremos a
festa com a novena e uma procissão a luz de velas a partir das 18 horas. Às 19 horas celebraremos a Santa
Missa e depois haverá uma recepção com um delicioso jantar mexicano para todos. Por favor venha e traga
um amigo!
O que há de tão especial em Nossa Senhora de Guadalupe, Patrona das Américas? Tudo começou em 9 de
dezembro de 1531, quando uma jovem de pele escura apareceu a Juan Diego em Tepeyac Hill, perto da
Cidade do México. Juan Diego era um viúvo de 57 anos e recém convertido. Falando sua língua, ela falou em
termos carinhosos e pediu que uma igreja fosse construída ali para honrá-la. Quando o bispo Juan de
Zumarraga pediu uma prova, ela apareceu pela segunda vez, dizendo a Juan Diego que recolhesse rosas
próximas dali para colocar em sua tilma (capa) e levar ao bispo. Quando Juan abriu a tilma, as rosas caíram e
revelaram a imagem mostrada aqui. A mulher grávida foi reconhecida como Maria, a igreja foi construída
conforme solicitado e as pessoas vieram para ouvir a história de São Juan Diego. Em poucos anos, milhões de
mexicanos se converteram à fé. Até hoje continua a ser um dos maiores locais de peregrinação marianos do
mundo!
Nesta sexta-feira, você é convidado a vir às 19h30 para o nosso anual “Lessons and Carols” (Cânticos de
Natal) com o nosso coral. É uma noite de música inspiradora para a temporada. Este é o evento perfeito para
convidar seus amigos católicos e não-católicos para se juntarem a você!
No próximo domingo, convidamos as crianças a virem e trazerem seu “Menino Jesus” de casa para uma
bênção especial em cada missa. Depois das missas matinais, nossos Cavaleiros de Colombo também
oferecerão seu “Café da manhã com Papai Noel” anual.

Em um assunto completamente diferente, Nancy e Jim Kissane anunciaram recentemente sua intenção de se
aposentar no final do mês. Eles foram uma grande bênção para mim e para toda a família paroquial.
Felizmente, Laurie Erickson aceitou gentilmente minha oferta para atuar como diretora de ministérios. Por
favor, junte-se a mim para estender nossos votos de felicidades a Nancy, Jim e Laurie enquanto eles começam
seus novos capítulos em suas peregrinações de vida!
Vamos continuar a crescer corajosamente em Cristo!

Pe. Bill Swengros

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!

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 para nossa próxima reunião na
terça-feira, 11 de dezembro. Para mais informações
sobre o Ministério do Luto, ligue para Diana no número
813-748-2874.

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

de Esperança: Convidamos tricoteiras e
crocheteiras para criar xales e cobertores de bebê como
uma fonte de conforto e oração. A próxima reunião será
sexta-feira, 14 de dezembro, às 10:00 no Parish Center,
Sala E.
Xales

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.

Ministério de São Francisco de Assis

CONCERTO DE NATAL: Você está convidado para o
Festival de Lições e Canções anual do Ministério da Música
que acontecerá no dia 14 de dezembro às 19h30. Esta é
uma noite de música e leituras da temporada apresentada
pelo Coro a St Paulo, Coro Infantil e Handbell Ensemble.
A entrada é gratuita.

O Ministério de São Francisco de Assis está aceitando
pedidos de oração daqueles que estão lidando com a perda
de um animal de estimação ou lutando com a doença de
seu animal de estimação. Por favor, envie sua solicitação de
oração para: stfrancisministry@stpaulchurch.com

Grupo de Suporte aos Diabéticos

UM AGRADECIMENTO DO DIRETOR DA
FORMAÇÃO DE FÉ

Quarta-feira, 12 de Dezembro
19:30 h
Parish Center, Sala E

Para mais informações por favor contate:
Lora Goins via email: loragoins@netscape.net

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!

Obrigado ao Comitê do Advento e à equipe de Formação
de Fé pela coordenação do nosso Encontro Anual do
Advento ... uma bela noite de companheirismo, cantando e
compartilhando comidas e tradições de nossos vários
países. Também saudamos nossos catequistas que
compartilham histórias de fé com nossos filhos a cada
semana. Por fim, obrigado Pe. Bill e Pe. Bob por
compartilhar e nos abençoar nessa noite maravilhosa!

Home Makers of Hope: Continuaremos a arrecadar

donativos de pequenos utensílios domésticos
(especialmente lençóis duplos extra longos e conjuntos de
jantar) na área de recepção do Parish Center, todas as
sextas-feiras de Dezembro, das 10:00 às 12:00. Um
membro do ministério estará presente para receber suas
doações. Obrigado!

Serviços de Penitência do Advento
A melhor maneira de garantir que haja “quarto para hospedagem” é
aproveitar o sacramento da reconciliação. As paróquias da nossa região
coordenaram nossos serviços penitenciais comunitários. Em cada uma
deles haverá padres das outras paróquias. É nossa oração que uma delas
seja conveniente para você e sua família. A programação é a seguinte:
Sábado, 15 de dezembro às 11h - Santa Maria
Segunda-feira, 17 de dezembro às 19h - Santíssimo Redentor
Terça-feira, 18 de dezembro às 19h - Saint Paul
Quarta-feira, 19 de dezembro às 19h - Corpus Christi
Quinta-feira, 20 de dezembro às 19h - São Timóteo

A Saint Paul oferece confissões todos os dias da semana (segunda a
sexta) das 11h30 às 12h e aos sábados às 10h e 16h.

Missão Jamaica
Venha se juntar a nós para servir os mais pobres dos pobres em
Kingston, Jamaica. Apoie os Missionários dos Pobres, doando:
▪ Cuecas masculinos (S, M, L)
▪ Camisetas coloridas
▪ T-shirts masculinas (S, M, L)
▪ Shorts
▪ Camisetas brancas (S, M, L)
▪ Calças compridas (cáqui) (tamanhos - 30, 32, 34, 36, 38)

Por favor, deixe os itens doados em nossa próxima reunião no domingo,
dia 30 de dezembro, às 16h. Local: Family Center, Seção 3.

Datas da Viagem de Missão: 4 a 10 de fevereiro de 2019.
Contato: JamaicaMission@StPaulChurch.com

TRANQUILIDADE FINANCEIRA
WORKSHOP DA UNIVERSIDADE
E se você estivesse seguindo um plano para o seu dinheiro que você sabe que
funcionou? Com a Dave Ramsey’s Financial Peace University, você pode
assumir o controle do seu dinheiro, sair da dívida e criar um plano para o seu
futuro.
A partir de 24 de janeiro de 2019
Sessões quinta-feira às 19:00
Parish Center - Sala “H”
Para se inscrever, ligue para Maria Costa pelo telefone 813-961-3023 ext. 3305
ou acesse o link: https://fpu.com/1077793

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

Benção da Coroa do
Advento
Oração para a semana 2: Ó
Deus, que enviou João
Batista para proclamar um
batismo de
arrependimento, deixe que
estas duas velas preparem
o caminho para o Senhor
dentro de nós. Perdoe
nossos pecados e nos encha
com o seu Espírito Santo.
Prepare-nos para celebrar o
nascimento do nosso
Salvador. Através de Cristo
nosso Senhor. Um homem.

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.

