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Quarto Domingo do Advento                  Domingo, 22 de dezembro de 2019 

Meus queridos amigos, 
 
Hoje, acendemos a quarta e última vela da nossa coroa de flores do Advento, a vela do amor!  
Durante estes últimos dias antes do Natal, podemos perguntar o que Deus está nos chamando 
para fazer para nos preparar.  Minha suposição é que tem pouco a ver com festas de feriado, com 
compras, vendo promoções na televisão ou com decoração da casa.  Talvez este seja o momento 
para desacelerarmos e prepararmos um lugar especial em nossos corações para a Criança de 
Natal.  Desligue a televisão e o computador, coloque o telefone em silêncio e passe alguns 
momentos contemplando o nascimento do nosso Messias. 
 
Leia, em espírito de oração, as Narrativas da Infância encontradas nos dois primeiros capítulos de 
Lucas e Mateus.  O que o impressiona sobre essas histórias maravilhosas do primeiro Natal?  O 
que isso significa para você?  Para mim, estou impressionado com o incrível e incondicional amor 
de nosso Deus, que se atreveu a humilhar-se a nascer um bebê de uma família jovem, pobre e 
humilde em Belém.  É a história de um Deus que nos ama tanto Ele se tornou um ser como nós 
em todas as coisas, mas o pecado para que possamos nos tornar um com Ele para sempre no céu! 
 
Neste boletim, você vai encontrar a nossa programação de Natal.  Por favor, certifique-se de que 
seus planos de Natal incluem tempo para você adorar o rei recém-nascido na Santa Missa como 
uma família.  Convide vizinhos, colegas de trabalho, colegas de classe, etc. para acompanhá-lo.  
As missas estão cheias, mas há sempre espaço!  Para aqueles que querem mais espaço, missas 
com maior número de assentos disponíveis, a véspera de Natal das 20h e do dia de Natal as 7h30 
e as 9h00.  Estacionamento pode ser um desafio por isso não se esqueça de chegar mais cedo.  
Lembre-se, você pode estacionar no estacionamento de escritórios médicos ao sul do PDQ.  Se 
estacionar em Cascades, não bloqueie nos negócios abertos e por favor não estacione nos 
gramados do nosso vizinho.  Obrigado! 
 
Na sexta-feira, 27 de dezembro, estamos celebrando a Vigília da Festa dos Santos Inocentes com 
uma missa bilíngue especial para aqueles que perderam um filho antes ou depois do nascimento.  
O rosário começará às 19:00, seguido pela missa e uma recepção pequena. 
 
Olhando para o Ano Novo, nosso Santo Padre tem encorajado a todos nós a passar um pouco de 
tempo todos os dias refletindo em espírito de oração sobre as Escrituras Sagradas.  Neste 
espírito, encorajo todos vocês a se juntarem a mim em um desafio especial.  Vamos todos ler o 
Novo Testamento juntos.  Começaremos com Lucas em 1º de janeiro e leremos alguns versos 
todos os dias.  Não deve demorar, só serão poucos minutos do seu dia.  A programação de leitura 
completa é postada neste boletim nas páginas 5 e 6, bem como em www.stpaulchurch.com.  
Minha esperança e oração é que, no final de 2020, tenhamos nos aproximado cada vez mais da 
Palavra.... Jesus Cristo, nosso Senhor! 
 
Outro presente do Ano Novo será Alpha.  Alpha é uma experiência incrível de 11 semanas para 
aqueles que desejam se aproximar do Senhor ou que têm dúvidas ou dúvidas sobre sua fé.  
Nossas primeiras sessões começam em 23 de janeiro em inglês com as faixas portuguesas, 
espanholas e adolescentes seguintes.  Por favor, leia este boletim para obter detalhes.  É minha 
oração é que cada membro da nossa paróquia será alpha-betized! 
 
Por último, nas suas férias, obrigado por se lembrar da nossa paróquia.  Enquanto a nossa presença 
continua a aumentar, devido às novas leis fiscais, o nosso oferesário diminuiu.  Obrigado! 
 
Com a iluminação de todas as quatro velas da coroa de flores do Advento, oramos para que você 
e seus entes queridos possam estar cheios de esperança, paz, alegria e amor da Criança de Natal!  

 
 
 

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 



MUITAS FACES DO 

SANTO NIÑO 
.  

Sexta-feira, 3 de janeiro 

19:00 Novena 

19h30 missa 

Oração do Advento: Venha, o tão esperado Jesus. 
Excite em mim uma maravilha na sabedoria e no poder de 
seu Pai. Receba minha oração como parte do meu serviço ao 
Senhor que me alista no próprio trabalho de Deus para a 
justiça. Amém! 

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 

Solenidade de Maria, Mãe de Deus 
† Santo Dia da Obrigação 

  

Terça-feira, 31 de dezembro de 2019 
Missas de vigília de Ano Novo 

17h30 (Inglês) , 19h30 (Português) e 23:30 (Inglês)  
  

Quarta-feira, 1 º de janeiro de 2020 
Missas do Dia de Ano Novo 

9:00 (Inglês), 12:30 (Inglês), 14:00 (Espanhol)  
e 17:30 (Inglês) 

 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. 

Oração da grinalda/coroa do advento para a 
quarta semana do advento:  Ó Deus, que enviou seu 
anjo Gabriel para anunciar boas notícias para Maria, nos 
faz felizes com sua palavra de vida.  Deixe nossos corações 
estarem tão cheios de amor por você que eles brilham com a 
luz dessas quatro velas.  Que vivamos de uma forma que irá 
agradá-lo.  Através de Cristo, nosso Senhor. Amém! 

Bênção da refeição de Natal: Deus eterno, este dia 
alegre se torna radiante com o brilho de sua luz verdadeira. 
Que essa luz ilumine nossos corações e brilhe em nossas 
palavras e atos. Que a esperança, a paz, a alegria e o amor 
representado pelo nascimento em Belém encha nossas vidas e se 
torne parte de tudo o que dizemos e fazemos. Que partilhemos 
a vida divina do vosso filho Jesus Cristo, ao mesmo tempo que 
ele se humilhou para partilhar a nossa humanidade. Abençoe-
nos sejamos gratos pelo verdadeiro dom do Natal, do vosso 
Filho. Amém. 

Pensamento para o Dia: "Consideramos o Natal como 

o encontro, o grande encontro, o encontro histórico, o 

encontro decisivo, entre Deus e a humanidade. Aquele que 

tem fé sabe disso verdadeiramente; deixe-o se alegrar.  

               - São Paulo VI 



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. 

ANO GLOBAL 2020 DA BÍBLIA 

O Papa Francisco recentemente endossou uma nova iniciativa evangélica de líderes 
missionários de mais de 34 países que se reuniram recentemente no Museu da Bíblia.  Este 
próximo ano novo foi considerado: A.D. 2020 Ano Global da Bíblia.  O ano servirá 
também para comemorar dois aniversários importantes do papel das Escrituras na Igreja: 
(1) 2020 marcará o décimo aniversário da Exortação Apostólica do Papa Bento XVI 
Verbum Domini; (2) 2020 é também o aniversário de 1.600 anos da morte de São 
Jerônimo, cuja tradução latina vulgate da Bíblia viria a servir a Igreja Ocidental até o 
século passado. 
 

Na Igreja Católica de St. Paul, estamos encorajando os paroquianos a ler o Novo 
Testamento no ano de 2020.  Um guia de leitura aparece na página adjacente.  Além disso, 
o cronograma de leitura do Novo Testamento também pode ser encontrado em nossa 
página em: www.stpaulchurch.com. 

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! 

Alerta! Vários dos nossos paroquianos e seus entes queridos foram recentemente 

apanhados pela Imigração, separando-os de membros da família que são cidadãos dos 

EUA.  Conheça seus direitos e faça um plano.  Isto é especialmente importante se houver 

crianças ou adultos vulneráveis que você cuida.  No caso se você for detido, por favor, 

certifique-se de ter designado as pessoas para cuidar deles, importante ter os documentos 

legais adequados, tais como procuração durável e liberações médicas.  Se você ainda não 

falou com advogados de imigração, procure-o agora!  Veja se há algo a mais que você pode 

fazer para legalizar sua situação.  Temos advogados em nossa paróquia, bem como através 

de instituições de caridade católicas que querem ajudar.  Para mais informações, consulte o 

nosso site paroquial e a internet em geral.  Nós nos importamos. 



"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. 

Estamos animados para o início do 
ALPHA em janeiro de 2020!  Alpha 
introduz os fundamentos da fé cristã 
através de uma série de 11 palestras e 
discussões.  Alpha é uma oportunidade 
para explorar o significado da vida em 
um ambiente de um grupo pequeno.  

 
Gostaria de saber mais sobre o próximo programa 
ALPHA? Você tem dúvidas sobre o que é  alpha? Você está 
curioso sobre como este evento de 11 semanas será um 
benefício para você, sua família e amigos? 

 
Para mais informaões, venha assistir a uma duas SESSÕES 

restantes "Come and See" (em Inglês) abaixo: 
quinta-feira, 9 de janeiro de 2020 
13:00 e 19:00, Family Center 2 e 3 

 
Nossa paróquia está oferecendo ALPHA nas línguas 
inglesa, espanhola e portuguesa. Também estamos 
apresentando uma sessão semanal para adolescentes 
durante o horário normal do Encontro do Grupo da 
Juventude aos domingos. Nossa programação, para todas as 
sessões ALPHA, está listada abaixo: 

 
Inglês 

Quintas-feiras das 13h às 15h 
Começa 23/01/20 termina 4/2/2020 

 
Quintas-feiras das 19h às 21h 

Começa 23/01/20 e termina 4/2/2020 
 

Português 
Sábados das 17h às 19h 

Começa 25/01/2020 e termina 4/4/2020 
 

Espanhol 
Domingos das 15h30 às 17h30 

Começa 26/01/2020 e termina 4/5/2020 
 

Adolescentes 
Domingos das 18h30 às 20h30 

(Não domingos consecutivos; Reúne-se em 23/01, 2/2, 
2/9, 2/16, 2/23, 3/8, 22/3, 29/03 e 4/5/2020) 

 
*Nota: Retiro do Espírito Santo para grupos acima é no 

sábado, 7/03/2020 das 9h às 17h 
 

Para se inscrever no ALPHA hoje, 
visite: www.stpaulchurch.com 

  
Para perguntas sobre ALPHA, por favor, escreva para: 

alpha@stpaulchurch.com  
   

Para mais informações, envie um e-mail para: 
alpha@stpaulchurch.com 

Bênção das casas - Sábado, 4 de janeiro 

Em 4 de janeiro de 2020, os sacerdotes e diáconos da Igreja 
Católica de St. Paul estarão abençoando as casas dos 
paroquianos que vivem dentro da fronteira da paróquia. 
Antes de se inscrever, por favor, entenda que você deve 
estar em sua casa entre as 11:00 e 16:00 no dia 4 de janeiro 
de 2020.  Por favor, note que podemos não ser capazes de 
acomodar todos os pedidos que são apresentados. 
Por favor, visite www.stpaulchurh.com para se inscrever 
Prazo de inscrição é 27 de dezembro de 2019. 

Papa Francisco: "Por que a creche de Natal desperta tal 
admiração e nos move tão profundamente? Primeiro, 
porque mostra o amor terno de Deus: o Criador do universo 
baixou-se para assumir a nossa pequenez. O dom da vida, 
em todo o seu mistério, torna-se ainda mais maravilhoso 
quando percebemos que o Filho de Maria é a fonte e 
sustento de toda a vida. Em Jesus, o Pai deu-nos um irmão 
que vem procurar-nos sempre que estamos confusos ou 
perdidos, um amigo leal sempre ao nosso lado. Ele nos deu 
seu filho que nos perdoa e nos liberta de nossos pecados. 
 
A criação da creche de Natal em nossas casas nos ajuda a 
reviver a história do que aconteceu em Belém. 
Naturalmente, os Evangelhos continuam a ser a nossa fonte 
de compreensão e reflexão sobre esse evento. Ao mesmo 
tempo, seu retrato na creche nos ajuda a imaginar a cena. 
Ele toca nossos corações e nos faz entrar na história da 
salvação como contemporâneos de um evento que é vivo e 
real em uma ampla gama de contextos históricos e culturais. 
 
De certa forma, desde o tempo de suas origens 
franciscanas, o presépio nos convidou a "sentir" e "tocar" a 
pobreza que o Filho de Deus assumiu na Encarnação. 
Implicitamente, convoca-nos a segui-lo ao longo do 
caminho da humildade, da pobreza e da abnegação que leva 
da manjedoura de Belém à cruz. Ele nos pede para conhecê
-lo e servi-lo, mostrando misericórdia para com os de 
nossos irmãos e irmãs em maior necessidade (cf. Mt 25:31-
46)." (Papa Francisco, Carta Apostólica Admirabile signum, 
1 de dezembro de 2019, n. 3). Por favor, 
veja stpaulchurch.com para documento completo. 

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

