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Festa da Sagrada Família Domingo                          29 de dezembro de 2019 

Meus queridos amigos, 
 

Feliz Natal!!!  Hoje, domingo, é o quinto dia de Natal e a Festa da Sagrada Família!  Rezo por 
você si e pelos seus entes queridos para que possam estar envoltos na paz e na alegria da 
nossa Santa Mãe, São José e do Santo Filho, Jesus! 
 

A família é a base da nossa sociedade, bem como da nossa Igreja.  É tão importante que 
façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para salvaguardar e promover o bem de todas as 
famílias.  Hoje é um bom momento para você se sentar como uma família e compartilhar o 
que é "o estado da união" em sua família, para identificar os pontos fortes, bem como áreas 
que podem precisar de melhorias, e definir metas para ajudá-lo a crescer mais juntos durante 
todo o Ano Novo.  
 

Se me permite, algumas sugestões para a família.  Cada família deve orar juntos todos os 
dias ... pelo menos nas refeições e antes de se aposentar para a noite.  Todas as famílias 
devem comer juntas o mais frequente possível.  Pode ser um desafio compartilhar uma 
refeição todas as noites, mas pelo menos uma refeição por semana deve ser "reservada" para 
a família!  Certifique-se de desligar a televisão, telefones e outros meios de comunicação 
durante as refeições!  Da mesma forma, o "tempo familiar" de qualidade é essencial.  
Algumas famílias designam uma noite ou um dia por semana para se reunir - sem trabalho, 
escola, esportes ou atividades da igreja. 
 

Se você está vivendo sozinho, isso não significa que você está isento.  Todos precisamos de 
família.  Certifique-se de chamar seus entes queridos, "adotar" uma família local, ou formar 
sua própria família de "órfãos".  A família é importante. 
 

Falando da nossa família paroquial... estas são algumas "Resoluções de Ano Novo" que eu 
gostaria que nós, como uma família paroquial a adotar: 

1) Ore todos os dias, mesmo que apenas por alguns minutos.  Compartilhe seu coração 
com o Senhor e ouça-o! 
2) Participe da missa pelo menos todos os fins de semana.  Não perca um único! 
3) Adore o Senhor.  Venha para a adoração eucarística o mais frequente possível, pelo 
menos uma vez por semana. 
4) Confissão.  Vá ao Sacramento da Reconciliação uma vez por mês. 
5) Leia a Bíblia todos os dias.  Neste boletim temos um cronograma de leitura para o 
Novo Testamento para o próximo ano.  Levará apenas alguns minutos e vai fazer toda a 
diferença no mundo! 
6) Alfa.  Seja "Alpha-betized!"  Todos os membros da nossa família paroquial devem 
participar no Alpha.  Veja este boletim para obter detalhes. É apenas por 11 semanas e 
vai mudar sua vida para sempre! 
7) Seja bondoso(a).  Realize um ato aleatório de bondade todos os dias.  Veja como sua 
alegria aumenta!  

 

Que este ano seja o melhor ano para você e sua família.  Duas últimas notas, final do ano 
dando, obrigado por lembrar a nossa paróquia.  E por favor, não se esqueça de vir à missa 
para celebrar a Festa de Maria, Mãe de Deus e o Dia Mundial da Paz... Terça-feira à noite às 
17h30 em inglês, às 19h30 em espanhol e na Hora Santa às 22h30, seguida da missa às 
23h30!  Missas de quarta-feira às 9h, 12h15, 14h em espanhol e 17h30 em inglês.       
 

Que você esteja cheio de paz e alegria da Sagrada Família!  

 
 

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 



32º NOVENA anual do SANTO NIÑO  
e dia da festa 

Novena e Missas em homenagem ao 
Menino Jesus, Santo Niño 

 

Sexta-feira, 10 de janeiro - sábado, 18 de janeiro, 
19:00 Novena 

7:30 Missa 
  

Celebração do Dia da Festa de Santo Niño 
Domingo, 19 de janeiro missa às 16:30 Sinulog e 

Recepção no Centro familiar após a missa 

St. Paul Tampa Grupo de Jovens Conta no Instagram: 

stpaultampayg 

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. 

MUITAS FACES DO 

SANTO NIÑO 
.  

Sexta-feira, 3 de janeiro 

19:00 Novena 

19h30 missa 

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. 

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) 

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. 

THE MARTYRS OF FLORIDA:  Um novo livro de 48 
páginas, totalmente ilustrado sobre as missões da Flórida, 
“The Martyrs of Florida” já está disponível para compra 
no Escritório paroquial.  O livro está disponível em línguas 
inglesas e espanholas.  O custo é de apenas US $ 15,00. 
Apenas 100 cópias estão disponíveis.... obtenha o seu hoje! 

Primeira sexta-feira Devoção: Esta sexta-feira é a 

primeira sexta-feira do mês, uma bela oportunidade para 

desenvolver seu relacionamento com Deus.  Este é um 

bom momento para examinar a sua consciência e 

participar no Sacramento da Reconciliação.  Além de 

nossas missas diárias normais de sexta-feira, oferecemos 

uma missa especial de sexta-feira a partir das 19h com 

um Rosário em comemoração a Santo Niño e ao Sagrado 

Coração de Jesus.  Também oferecemos adoração 

eucarística após a missa das 7h30 é a nossa missa de 

sábado, 8h30.  Por favor, venha e traga um amigo(a)! 

NOSSA SENHORA DA BOA SAÚDE 
Convidamos cordialmente você e sua família a se 
juntarem a nós para celebrar a oração e missa especial de 
Novena em homenagem à "Nossa Senhora da Boa 
Saúde" será realizada na Igreja Católica de St. Paul na 
sexta-feira, 17 de janeiro, às 19h. 
 

*Novena será comemorado a cada terceira sexta-feira de cada mês. 

Bem Vinda ANA SERRATO 
 Damos as boas-vindas à Sra. Ana 
Serrato à nossa equipe de Formação 
religiosa. Ela estará ajudando Sonia 
Eberhardt, nossa Coordenadora do 
jardim infantil ate 5th serie, até que 
Sonia tenha seu bebê na primavera de 
2020.  Ana coordenará a preparação e 
as aulas sacramentais quando Sonia 
estiver de licença maternidade.    

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


RCIA 
 

Você está curioso sobre a fé católica ou você já pensou em se tornar um católico?  
O programa Rite of Christian Initiation for Adults (RCIA) é para você! 

.  
Adultos de todas as tradições religiosas, ou nenhuma formação religiosa, são bem-

vindos a participar de nossas reuniões informais para aprender mais sobre a Fé 
Católica.  Junte-se à nossa próxima sessão de inquérito inicial: 

.  
quarta-feira, 22 de janeiro de 2020 

19h30 no Centro Paroquial 
(Oferecido em inglês e espanhol) 

.  
Sessões subsequentes a seguir: 

12 de fevereiro, 25 de março, 15 de abril, 27 de maio, 17 de junho e 15 de julho 
  

Entre em contato com Maria Costa em mcosta@stpaulchurch.com 

 
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! 

Ambiente Seguro: O abuso infantil é uma realidade trágica que pode ser evitada.  Como?    
1. Converse com seus filhos sobre a importancia da segurança.  Ensine-lhes que não há 
problema em dizer "NÃO", fugir e procurar ajuda.  2. Ajude seus filhos a fazer uma lista das 
pessoas que podem recorrer para obter ajuda se tiverem um problema.  3. Ensine seus filhos 
que o toque inseguro pode acontecer com pessoas que conhecem e confiam; não só com 
estranhos.  4. Respeite os limites pessoais dos seus filhos.  Ensine-os a confiar em sua 
intuição sobre os outros.  5. Esteja ciente daqueles que têm contato com seus filhos e tenha 
certeza de que é um "Ambiente Seguro", com pelo menos dois adultos supervisionando 
sempre que possível.  Para mais informações, ligue para o nosso Escritório de Formação de Fé 
pelo (813) 961-3023. 



"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". 

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 

Santos de Deus: Terça-feira, 31 de dezembro, é a festa de 

Santa Catarine Labouré.  Catherine foi a 8ª das 10 crianças 
nascidas de uma família na Borgonha, França.  Quando ela 
tinha nove anos, sua mãe morreu, e a pequena Catarina 
implorou à nossa Mãe Santíssima que tomasse o lugar de sua 
mãe.  Aos 23 anos, ela entrou nas Filhas da Caridade.  Ela era 
mística e muitas vezes via Jesus em suas orações, bem como 
em nossa Santíssima Mãe, e o fundador de sua ordem, São 
Vicente de Paulo.  Em julho de 1830, nossa Santíssima Mãe 
veio até ela em duas visitas sucessivas e pediu-lhe para 
carimbar e distribuir uma medalha, agora conhecida como a 
"Medalha Milagrosa".  Maria prometeu-lhe proteção àqueles 
que usavam a medalha e faziam a oração.  Catarina 
compartilhou a revelação com seu diretor espiritual e a 
medalha foi produzida e amplamente compartilhada.  Foi 
apelidado de "milagroso" como os milagres multiplicados.  
Através de tudo isso, Catherine permaneceu anônima e 
continuou pelos próximos 45 anos de sua vida para servir os 
pobres com suas irmãs.  Seu corpo incorruptível permanece 
no estado em uma pequena capela a poucos quarteirões de 
Notre Dame, em Paris.  "Ó Maria, concebida sem pecado, reza 
por nós que lhe recorrem." 

Papa Francisco: "Gostaria agora de refletir sobre os vários 

elementos do presépio, a fim de apreciar o seu significado mais 
profundo. Primeiro, há o fundo de um céu estrelado envolto 
na escuridão e silêncio da noite. Representamos isso não só 
por fidelidade aos relatos do Evangelho, mas também por seu 
valor simbólico. Podemos pensar em todos esses momentos 
em nossas vidas em que experimentamos a escuridão da noite. 
No entanto, mesmo assim, Deus não nos abandona, mas está 
lá para responder às nossas perguntas cruciais sobre o sentido 
da vida. Quem sou eu? De onde eu venho? Por que eu nasci 
neste momento da história? Por que eu amo? Por que eu 
sofro? Por que vou morrer? Foi para responder a essas 
perguntas que Deus se tornou homem. Sua proximidade traz 
luz onde há escuridão e mostra o caminho para aqueles que 
vivem na sombra do sofrimento (cf. Lk 1:79). 
. 
As paisagens que fazem parte do presépio também merecem 
alguma menção. Frequentemente, eles incluem as ruínas de 
casas antigas ou edifícios, que em alguns casos substituem a 
caverna de Belém e se tornam um lar para a Sagrada Família. 
Estas ruínas parecem ser inspiradas pela Lenda Dourada do 
Século XIII do Jacobus de Varagine dominicano, que relata 
uma crença pagã de que o Templo da Paz em Roma entraria 
em colapso quando uma Virgem deu à luz. Mais do que tudo, 
as ruínas são o sinal visível da humanidade caída, de tudo o 
que inevitavelmente cai em ruínas, decai e decepciona. Este 
cenário cênico nos diz que Jesus é novidade no meio de um 
mundo envelhecido, que ele veio para curar e reconstruir, para 
restaurar o mundo e nossas vidas ao seu esplendor 
original" (Papa Francisco, Carta Apostólica Admirabile 
signum, 1 dezembro 2019, n. 4). Por favor, 
visite 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=stpaulchurch.com

