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Terceiro Domingo do Advento                 Domingo, 15 de dezembro de 2019 

Meus queridos amigos, 
 
Com a iluminação da terceira vela, a vela rosa da alegria, nossa jornada pelo Advento toma 
um rumo decidido enquanto nos concentramos na celebração da Natividade de Nosso 
Senhor, a Palavra feita carne!  Como o mundo se transforma em festividades de férias ... 
percebemos que o melhor presente que podemos dar ao Senhor é o coração puro e contrito, 
cheio de amor. 
 
Esta semana, as paróquias da nossa seção do reitor oferecem Serviços de Reconciliação.  
Certamente um caberá sua programação: 
 

·    Segunda-feira, 16 de dezembro, 19:00, A Igreja do Most Holy Redeemer 
·    Terça-feira, 17 de dezembro, 19:00, Igreja Católica de St. Paul 
·    Quarta-feira, 18 de dezembro, 19:00, Igreja de Corpus Christi 
·    Quinta-feira, 19 de dezembro, 19:00 , Igreja de St. Timothy 

 
Além disso, continuaremos a oferecer o Sacramento da Reconciliação das 11h30 às 12h, 
de segunda a sexta e sábado, às 10h e às 16h.  Venha experimentar o toque misericordioso 
de Jesus! 
 
Nesta sexta-feira, celebraremos o 5º aniversário da nossa Novena das Missas em 
homenagem a Nossa Senhora da Boa Saúde.  Se o tempo permitir, realizaremos fora do 
nosso Santuário, começando com o rosário às 19:00.  Depois, haverá cozinha indiana 
caseira.  Por favor, venha! 
 
Como mencionei na minha homilia no último fim de semana, nosso Santo Padre nos 
escreveu uma bela carta apostólica intitulada "Admirabile Signum" sobre o significado e a 
importância do Presépio.  Em homenagem à sua carta, a nossa juventude estará 
apresentando uma "natividade viva" durante as missas no próximo fim de semana.  Um 
fazendeiro local gentilmente ofereceu seus animais.  Você deve se lembrar que, em 1223, 
São Francisco apresentou o primeiro "presépio vivo".  Por favor, venha ver e apoiar a nossa 
juventude e refletir sobre o dom do Primeiro Natal! 
 
Neste boletim, você vai encontrar a nossa programação de Natal.  Por favor, certifique-se de 
que seus planos de Natal incluem tempo para adoração a Criança de Natal na Santa Missa 
como família.  Além disso, convide pessoas a acompanhá-lo ... vizinhos, colegas de trabalho, 
colegas de classe, etc.  De uma forma especial, convide aqueles que estão sozinhos, lutando 
ou de outra forma podem apreciar a oportunidade de se juntar a você. 
 
Nas suas férias, encorajo-vos a lembrar-se da nossa paróquia.  Enquanto a nossa presença 
continua a aumentar, com as novas leis fiscais, o nosso oferesário diminuiu.  Obrigado!  
 
Saiba que você está em minhas orações enquanto crescemos corajosamente juntos em 
Esperança, 

 

 
Padre Bill Swengros, Pastor 

 

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 



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. 

Natal Horário de massa 
 

Terça-feira, 24 de dezembro 
 

16:00 

Igreja (coral infantil) 

Family Center 
 

18:00 

Igreja 
Centro Familiar (Missa Portuguesa) 

 

20:00 

Massa salva-vidas 
 

Meia-noite 

(o prelúdio do coro começa às 23h15) 
 

Quarta-feira, 25 de dezembro 
 

7:30 da manhã 
 

9:00 da manhã 

Missa em Família 
 

10:45 

Missa do Coro (tradicional de alta massa) 
 

12:30 pm 
 

14:00 

Missa Espanhola 

 
• Todas as missas na igreja principal, a menos que 

especificado 

• NO Missa às 17:30 no dia de Natal 

PEQUENO ALMOÇO 
COM SANTA!  

 

DOMINGO, 15 DE DEZEMBRO  
8:00 - 12:30  

CENTRO DE FAMÍLIA  
 

Cavaleiros de Colombo de St. Paul 

Orgulhosamente apresenta o nosso 

Café da manhã anual com o Papai Noel. 
 

Adultos $10, Crianças $5 
(Crianças de 2 anos ou menos - gratuito) 

Menu: Panquecas, salsichas, ovos, donuts, leite, suco 
e café. 

As atividades incluem pintura facial, artes, e uma foto 
com o Papai Noel!  

 Festa dos Inocentes Sagrados 
 

27 de dezembro 
19:00 Rosário 
19h30 Missa 

  

O Padre Bill, o nosso Ministério da vida e respeito e a nossa 
comunidade hispânica oferecerão uma missa especial e 
bilíngue para todos aqueles que perderam um filho antes ou 
depois do nascimento. A noite começará com o Rosário às 
19:00, seguido pela Santa Missa. Uma recepção de jantar 
organizada pelos Ministérios Litúrgicos Hispânicos sera 
oferecida a seguir. Rezemos por todos aqueles que choram a 
morte de uma criança.  Todos são bem-vindos. 

Comunal Serviços de Reconciliação 

Uma das melhores maneiras de se preparar para a vinda de 
Cristo é através do Sacramento da Reconciliação. Por favor, 
certifique-se de participar de um dos Serviços de penitência 
ao longo dos próximos dias: 
. 
Sáb., 14 de dezembro às 11h00 - St. Mary’s Church 
Seg., 16 de dezembro às 19:00 - Most Holy Redeemer 
Ter., 17 de dezembro às 19:00 - St. Paul Catholic Church 
Início., 18 de dezembro às 19:00 - Corpus Christi Church  
Qui., 19 de dezembro às 19:00 - St. Timothy Church  

SIMBANG GABI TAMPA BAY 
  

O Ministério filipino convida você a participar do 
tradicional "Simbang Gabi", uma série de Novena do 
Advento - nove missas em homenagem à Virgem Maria.  As 
nove missas representam a estadia de nove meses do 
Menino Jesus no útero de Nossa Senhora que antecedeu o 
Natal.  O último dia do Simbang Gabi oferece uma 
preparação espiritual para comemorar o nascimento do 
nosso Salvador, Jesus Cristo. 
  

Nossa paróquia sediará a primeira de uma série de nove 
missas no domingo, 15 de dezembro de 2019, às 19h, com 
o padre Bill Swengros presidindo.    Para uma programação 
completa de Missas Simbang Gabi oferecidos na área de 
Tampa Bay em dezembro deste ano, visite 
www.stpaulchurch.com. 

Dedicação do Santuário de  
Nossa Senhora da Boa Saúde 

Sexta-feira, 20 de dezembro será o quinto aniversário da 
nossa novena das missas em homenagem a Nossa Senhora 
da Boa Saúde, realizada a cada terceira sexta-feira do mês. 
No dia 20 de dezembro, às 19h, nos reuniremos ao nosso 
Santuário e ofereceremos nossa novena seguida pela Santa 
Missa. Traga um cobertor, pois pode ficar frio a noite! 
Depois haverá uma recepção com deliciosa cozinha indiana.  



Bem-vindo a casa! Gostaríamos de dar as boas-vindas àqueles que se mudaram 
recentemente para a nossa paróquia.  Nós esperamos que você se sinta em casa.  Você é 

encorajado a se registrar e participar de nossos ministérios.  Se você está 
envolvido em um ministério particular em sua paróquia anterior, por que 
não continuar esse ministério aqui em St. Paul?  Podemos sempre ter 
outro Ministro da hospitalidade, ministro eucarístico, ou catequista!  Se 
você é um membro dos Cavaleiros de Colombo ou seu grupo de oração 
paroquial, junte-se a nós!  Se você está interessado em começar um novo 
ministério, avise-nos!  Não hesite em se envolver, você vai se sentir feliz! 

 
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. 

Algo faltando? Há um número de casais em nossa paróquia que vivem em casamentos 

irregulares ou casamentos que não foram abençoados na Igreja.  Lembre

-se, não é suficiente para os católicos serem civilmente casados ou 

casados em uma igreja não-católica.  Por validade, os católicos devem se 

casar em uma cerimônia reconhecida pela Igreja.  Não espere.  Estamos 

aqui para ajudar! Se não houve divorcio previamente , entre em contato 

com Maria Costa no escritório paroquial em (813) 961-3023 para ter seu 

casamento validado.  É muito fácil e não toma muito  o seu tempo.  Se 

você ou seu cônjuge foram divorciados anteriormente, entre em contato com Maria ou o 

padre ou conace de sua escolha para iniciar o processo de "anulação" para que, 

esperançosamente, seu casamento atual pode ser validado.  Vamos ajudá-lo! 

Ministério das Crianças da RCIA 

ABERTURA IMEDIATA DO CATEQUISTA 
  

Nosso ministério infantil da RCIA está à procura de um catequista /mentor (pelo menos 
18 anos), que seja um católico ativo e pode caminhar espiritualmente com famílias jovens 
que estão preparando seus filhos para receber os sacramentos do batismo, confirmação e 
santa comunhão. O grupo se reúne aos domingos das 16h às 17h15. Os catequistas atuais 
estarão movendo-se para uma outra cidade em janeiro; portanto, esta posição precisa ser 
preenchida imediatamente. 
  

Deus está chamando você para ajudar e ser um amigo dessas famílias maravilhosas que já 
começaram sua jornada de fé?  Ligue para (813) 961-3023 e peça para falar com Carmen 
Cayon ou Maria Costa, no Escritório de Formação da Fé, para mais informações. 

Concurso de arte do SANTO NIÑO 

Convidamos todas as crianças (jardim-12ª série) em nosso programa de formação de fé 
de apresentar um trabalho de arte, a fim de nos ajudar como uma paróquia a celebrar a 
Festa do Santo Niño (Festa do menino Jesus), no Domingo, Janeiro 19, 2020. Aqui 
estão os detalhes: 
  

• Crie uma imagem/representação do Santo Niño usando uma folha de papel de 8  
 1/2 por 11". 
• Use qualquer meio: lápis de cor, marcadores, lápis, giz, aquarela, etc. 
• Coloque o nome e o número de telefone e quaisquer outras informações de  
 contato na parte de trás da obra de arte. 
• Entregar ao escritório paroquial ou ao escritório de formação religiosa o mais  
 tardar na quarta-feira, 15 de janeiro de 2020. 

  
As inscrições vencedoras serão anunciadas durante o "Sinulog Festival" em 19 de janeiro de 
2020 e serão concedidos pelo Ministério filipino com a seguinte: Primeiro Lugar - $ 100; 
Segundo - $50; Terceiro - $ 25,00 e cada um também receberá uma pequena estátua do 
Menino Jesus.  Por favor, ligue para o Escritório de Formação da Fé para mais detalhes! 



"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". 

SACRAMENTOS 
 

▪ Os preparativos para a recepção dos Sacramentos do 

Baptismo, Reconciliação, Primeira Comunhão e 

Confirmação são coordenados pelo Gabinete de 

Formação da Fé. Por favor, ligue para (813) 961-3023. 
 

▪ Para se preparar para receber o sacramento do Santo 

Matrimônio, ligue para Maria Costa (813) 961-3023. 
 

▪ Para a Unção dos Doentes, por favor, contate Barbara 

Gray (813) 961-3023. 

Reuniões de AA: Você sente que sua vida está fora de 
controle? O álcool está arruinando sua vida? A ajuda está 
aqui! Nossa paróquia é abençoada por sediar reuniões 
semanais de Alcoólicos Anônimos todas as quartas-feiras às 
20h15 na cabine de St Michael. Para mais informações, ligue 
para (813) 933-9123. 

St. Paul Tampa Grupo de Jovens Conta no Instagram: 

stpaultampayg 

Bênção da Creche de Natal: Deus de todas as nações e 
pessoas, desde o início da criação você fez manifestar seu amor: 
quando nossa necessidade de um Salvador foi grande você enviou 
seu filho para nascer da Virgem Maria.  Para nossas vidas, ele 
traz alegria e paz, justiça, misericórdia e amor.  Senhor, abençoe 
todos os que olham para esta manjedoura; que nos lembre do 
humilde nascimento de Jesus, e levante nossos pensamentos para 
ele, que é Deus-conosco e Salvador de todos, e que vive e reina 
para sempre e sempre.  Amém.  (Você pode polvilhar sua árvore 
com água benta, disponível na igreja.) 

 Grupo de Oração São Padre Pio 
A Reunião de Novembro para o grupo de Oração de São 
Padre Pio foi cancelada.  A próxima reunião do ministério 
será realizada na quarta-feira, 18 de dezembro de 2019, na 
Sala de Oração após a missa das 12h15.  Para mais 
informações, e-mail: padrepio@stpaulchurch.com 

Oração da Coroa de Graças para a Terceira 
Semana do Advento: Ó Deus, que enviou João Batista 
como uma voz gritando no deserto, abre nossos ouvidos para 
ouvir sua mensagem enquanto acendemos a vela rosa.  Molde 
nossas vidas para que elas se tornem um caminho direto para 
você.  Prepare-nos para cumprimentar seu filho quando ele vier 
até nós.  Através de Cristo, nosso Senhor.  Amém.  

Oração do Advento:  Senhor, guie nossa família ao longo 

desta temporada do Advento.  Mantenha-nos abertos a ouvir a 

sua voz.  Ajude-nos também a ouvir e responder às vozes dos 

necessitados.  Acima de tudo, que possamos ouvir e entender uns 

aos outros enquanto nos preparamos para o nascimento de Jesus.  

Amém. 

OFICINAS UNIVERSITÁRIAS PAZ 
FINANCEIRA DAVE RAMSEY'S  

 

E se você estivesse seguindo um plano para o seu 
dinheiro que você sabia que funcionou? Com Dave 

Ramsey's Financial Peace University, você pode assumir 
o controle de seu dinheiro, sair da dívida, e criar um 

plano para o seu futuro! 
 

A partir de 21 de janeiro de 2020 
Sessões de terça-feira à noite 

19h30 às 21h 
Centro Familiar - Seção 2 

Taxa: $ 99 
 

O St. Paul Financial Peace University Workshops será 
realizada semanalmente nas noites de terça-feira de 21 

de janeiro a 17 de março de 2020. A taxa de inscrição de 
US $ 99 inclui um livro de trabalho e um ano de adesão 

ao FPU Online,. Para se inscrever, ligue para Maria 
Costa pelo telefone (813) 961-3023 ou em:  

https://fpu.com/1098620  

Adote uma família para os feriados! 
Gostaria de fazer o feriado de alguém especial?  Você pode 
proporcionar a uma família uma celebração do feriado que 
não teriam sem sua ajuda!  Mostre o verdadeiro espírito do 
Natal através da doação.  Por favor, e-mail Denise em 
d e s s e x @ y a h o o . c o m  o u  G i s e l l e  e m 
giselle.smith3@yahoo.com para obter mais informações 
sobre como você pode ajudar uma família a ter um Natal 
especial este ano! 

Fé em Ação: "Você também deve ser paciente. Faça seus 
corações firmes, para a vinda do Senhor está à mão " (Jam 
5:8).  Paciência é mais uma daquelas coisas que muitos de 
nós lutamos. Queremos que as coisas aconteçam de acordo 
com o nosso plano e nossa agenda. Qualquer mudança traz 
ansiedade e medo. Através da oração diária, nos alinhamos 
melhor com a vontade e o plano de Deus, o que é muito 
melhor do que qualquer coisa que possamos encontrar por 
conta própria. 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=pt&a=https://fpu.com/1098620

