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Quarto Domingo do Tempo Comum                          28 de Janeiro de 2018 

M 
eus queridos amigos, 
 
Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos os que ajudaram a fazer do 
Festival do Santo Niño da semana passada um sucesso tão grande. Foi uma 

alegria especial ser capaz de celebrar com o Arcebispo Jumoad e todos aqueles que viajaram 
de tão longe para vir e honrar o nosso amado Salvador.  Deus é tão bom para nós! Se você 
perdeu, deixe-me ser o primeiro a convidá-lo para o Festival no próximo ano, 20 de janeiro de 
2019! Marquem seus calendários! 
 
Esta semana viajei com 18 paroquianos para Kingston, Jamaica para viver e servir ao lado dos Missionários dos 
Pobres. Esta jovem ordem foi fundada pelo Pe. Richard Ho Lung em 1981. O Pe. Richard é um nativo jamaicano e 
filho de imigrantes chineses de Macau e Hong Kong. Muito jovem ele sentiu o apelo para servir ao Senhor como 
sacerdote e juntou-se aos jesuítas. Ao servir como um padre, ele estava preocupado com a situação dos pobres 
em Kingston e deixou os jesuítas para formar uma nova ordem dedicada a cuidar dos mais pobres dos pobres. 
Os Missionários dos Pobres cresceram rapidamente ao longo dos anos enquanto os irmãos se preocupam com 
os idosos, os doentes, os moribundos e aqueles que vivem com deficiências mentais ou deficiências físicas. Os 
irmãos e irmãs vêm da África, das Filipinas, da Índia e do Caribe! Algumas vocações dos Estados Unidos, 
principalmente porque poucos dos nossos jovens são capazes de abraçar a pobreza radical e a vida alegre do 
serviço que forma o carisma desta jovem ordem. 
 
Vivíamos em um mosteiro para convidados, dormindo em beliches em um grande dormitório, tomando duchas 
frias, e comendo comida simples. Durante o dia, rezávamos com os irmãos e ao longo do dia ajudávamos eles a 
alimentar e cuidar das centenas de residentes em várias casas de cuidado. Tem sido uma alegria especial ser 
capaz de ver "Cristo disfarçado" nos rostos dos pobres e arrasados. Tem sido realmente uma experiência de 
mudança de vida! Hoje (domingo), vamos ajudar os moradores a se vestirem bem e levá-los para a igreja 
paroquial local. A liturgia é diferente de qualquer outra... a alegria do povo é correspondida apenas pela música 
jamaicana espirituosa. Tenho certeza que será o ponto alto da semana para todos nós! 
 
Os irmãos são especialmente gratos pelas suas doações de roupas, sandálias e artigos de higiene pessoal. Nossa 
paróquia também foi capaz de contribuir quase $15.000 em apoio do Ministério vital do irmão! Muito obrigado! 
Se você estiver interessado em se juntar a nós na missão no próximo ano, por favor me avise! Você não vai se 
arrepender! 
 
Em outra nota, você deve ter recebido uma carta do nosso Bispo convidando-o a participar do Apelo Pastoral 
Anual. De todo o coração, convido-vos a juntarem-se a mim no apoio financeiro ao importante trabalho da nossa 
diocese. Suas doações ajudam a financiar centenas de ministérios que servem centenas de milhares de pessoas 
em toda a nossa Diocese dos cinco condados. Por favor, preencha sua promessa de doação o mais rápido 
possível! 
 
Que Deus vos abençoe enquanto continuamos a crescer juntos em Cristo! 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bem-vindos! 

Comunidade Brasileira        

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 
r e p r e s e n t a n t e s  d a 
comunidade. Por favor, entre 
em contato conosco.     

Brazilians@StPaulChurch.com 

 

 

Se você vai se casar em 2018 você está convidado para uma especial 

MISSA DE NOIVOS 

JUNTE-SE  A NÓS NO DIA 3 DE FEVEREIRO às 5:30pm, por favor confirme sua 
presença pelo telefone 813-264-3305 

 
 

Confissões/Reconciliação 
Além do sábado 10am e 4pm, estamos oferecendo o 
sacramento da Reconciliação de segunda a sexta-feira 

das 11:30am ao Meio-Dia na Capela. 
 

 
Fortalecendo e enriquecendo a vida matrimonial e da família. 
Os não casados são também bem-vindos . Nos reunimos 
todas as terças às 7:30pm no Family Center.  Para 
Informações contatar  Miguel: 813-817-0512 ou Mati: 813-317-
4118. Nosso próximo retiro será nos dias 13, 14 e 15 de abril. 
Inscreva-se logo.  

 
Ministério de Luto da St. Paul 

Nosso ministério oferece o amor curativo de Deus através do conforto 
emocional, físico, mental e espiritual.   Junte-se a nós todos as segundas e 
quartas terças-feiras do mês às 7:30pm no Centro Paroquial Sala H. 
Próximas reuniões: 
6 de fevereiro - 27 de fevereiro - 13 de março - 10 de abril - 24 de abril - 8 de maio - 
22 de maio - 12 de junho e 26 de junho. 

 

 

Festival da St. Paul 
Comida e Música Multicultural 

Junte-se a nós para a Quinta Festa Multicultural Anual da St. Paul Com comida, 

música e dança de todo o mundo! 
 

Terça-feira, 13 de fevereiro 

6:00pm 
(Sim... o dia antes da Quaresma começar) 

Ajude-nos a celebrar a nossa diversidade cultural na St. Paul, mostrando a sua 

cultura com comida, fantasia e música, e dança 

Ligue para Nancy hoje e deixe-a saber o país (ou estado dos EUA) que você vai 

representar e se você gostaria de realizar e/ou fornecer alimentos de  

seu país. 813-961-3023 ou e-mail: jnkissane@stpaulchurch.com 

Jantar da Quaresma da St. 

Paul 

Junte-se a nós! 
Toda sexta-feira na 

Quaresma 
Das 5pm às 7pm 

Jante no Family Center ou Leve 
para Casa 

Adultos-$9.00 • Crianças-$6.00 
Crianças 10 anos ou menores de 

graça! (aceita-se cartões de 
crédito ) 

Visite a Nossa Feira Escolar Católica    

Comemorando a Semana das Escolas Católicas 



Campanha para arrecadação de itens de higiene pessoal 

S.O.S Ministério do Tráfico de Seres Humanos estará 
realizando a sua doação anual para os sobreviventes  
do tráfico de seres humanos no fim-de-semana de 3 e 4 de 
fevereiro.  Os abrigos estão pedindo as seguintes items: 
  
· Detergente de roupas do tamanho grande 
· Sabão líquido da mão do tamanho grande, não em barras 
· Caixa de Lenços descartáveis  
· Absorventes femininos 
· Gel de barbear e aparelhos de barbear 
· Papel higiénico 
· Toalhas de papel 
· Toalhas tipo Clorox 
 Por favor, passe na nossa mesa localizada no Narthex depois 
de todas as Missas de 3 e 4 de fevereiro para maiores 
informações sobre como manter Suas Crianças Seguras. 
 Obrigado pelo seu apoio com a nossa Campanha de 
arrecadação Dos  Membros do Ministério SOS de Tráfico de 
Seres Humanos 

Guarde a Data para 

um Luau Havaiano! 
 

O jantar anual de Espaguete da Pré-
Escola e o Leilão Silencioso da Pré-

Escola Católica de St. Paul serão realizados no 
 

Sábado dia 10 de fevereiro de 2018 
6pm às 9pm 

no Family Center 

 
Ingressos $10/adulto $5/criança 

(A família custa $ 30) 

DISPONÍVEIS ANTECIPADOS NO ESCRITÓRIO DA 
PRÉ ESCOLAR E NA PORTA NO DIA DO EVENTO 

 

 

 
Open House  da Pré-Escola 

Terça-feira, 30 de janeiro das 9am às 11am 
Ou  Quarta-feira, 31 de janeiro 

Das 9am às 11am e uma sessão às 5pm 
www.stpaulcatholicpreschool.org 

Matrículas para as aulas de Formação da 
Fé para o próximo ano começa no fim de 
semana de 11 e 12 de fevereiro. Aproveite 
o nosso desconto antecipado! A equipe 
de Formação de Fé estará em todas as 
Missas para responder a perguntas e 
ajudá-lo a se cadastrar. 

Atenção, Pais! 
Uma importante sessão informativa sobre Pornografia na 

Internet e como proteger seus filhos será oferecido pela nossa 

diocese em duas datas: terça-feira 27 de fevereiro na St. 

Catherine de Siena em Clearwater e quarta-feira 28 de fevereiro 

na St. Mark o Evangelista em Tampa das 7pm às 9pm. O registro 

é obrigatório. Por favor, vá a este link para obter informações e 

registre-se online: http://conta.CC/2FjRxl2 ou contate Brian 

Lemoi, diretor do departamento de Evangelização e Formação 

de Fé ao longo da vida da Diocese de St. Petersburg pelo 

telefone 727-341-6849; Bal@dosp.org. 
Prazo de inscrição: 20 de fevereiro de 2018 

O Meals On Wheels of Tampa 
(Refeições sobre rodas), uma 
organização comunitária privada 
sem fins lucrativos, oferece 
refeições nutritivas e quentes de segunda a sexta-
feira para nossos vizinhos idosos e sem mobilidade 
em toda a cidade. Se você tem um membro da 
família, amigo ou conhece alguém que poderia se 
beneficiar deste programa, informe o Meals On 
Wheels e preencha um aplicativo Get A Meal em 
www.MOWTampa.org ou ligue para (813) 238-
8410. Há um custo para o serviço de refeição, 
embora a assistência de pagamento esteja 
disponível caso a caso. Não é apenas a refeição que 
é importante, é a companhia. Para alguns dos 
destinatários, o voluntário é a única pessoa que 
pode ver nesse dia. Meals on Wheels of Tampa 
estão buscando ativamente voluntários em nossa 
região e em Tampa. Nossos voluntários usam seus 
próprios veículos, e fazem entregas em uma das 
nossas 74 rotas quando disponíveis, levando uma 
hora ou mais do seu tempo entre as 10am as 1pm 
de segunda a sexta-feira. Se você está interessado 
em voluntariar, visite www.MOWTampa.org e 
clique no botão verde VOLUNTÁRIO ou ligue para 
(813)238-8410 para começar! 

Sponsored by the SOS Human 

Trafficking Ministry 



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!  


