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Solenidade de Maria, Santa Mãe de Deus                               Domingo, 1 de Janeiro de 2016 

  Meus queridos amigos, 
 
Esta é uma semana histórica, pois saudamos o Bispo Gregory L. Parkes 
como o quinto bispo da Diocese de St. Petersburg. Você está 
cordialmente convidado a assistir a uma celebração de Vésperas Solenes 
na terça-feira às 7pm na Igreja Católica St. Timothy na 17512 Lakeshore 
Road em Lutz. A cerimonia de posse do novo bispo acontecerá na quarta-
feira, através do arcebispo de Miami, Thomas Wenski, e na presença do 
arcebispo Christophe Pierre, Núncio Apostólico nos Estados Unidos, na Cathedral of St. Jude 
the Apostle em St. Petersburg às 2pm. Você poderá assistir no podcast em dosp.org. 
 
Nossa Diocese foi fundada em 17 de Junho de 1968 e rapidamente cresceu para uma das 
maiores do país, compreendendo 5 condados com quase 435.000 católicos reunidos em 81 
paróquias e missões. Estamos abençoados com 2 hospitais, 1 faculdade, 6 escolas 
secundárias, 28 escolas primárias e 2 escolas para estudantes com necessidades especiais. 
Somos a maior provedora privada de serviços sociais em nossa área com 7 centros de saúde, 
10 casas para idosos, 14 creches, 5 casas especializadas e 67 centros especiais de serviços 
sociais. Em todo final de semana são oferecidas Missas em nossa diocese em cerca de uma 
dúzia de idiomas. 
 
O bispo Parkes nasceu em 2 de abril de 1964 em Mineola, NY. Ele frequentou a St. Rose of 
Lima School em Massapequa, NY, Massapequa High School e Daytona Beach Community 
College antes de ganhar o diploma de bacharel em finanças da Florida State University. Antes 
de entrar no seminário, ele trabalhou no setor bancário em Tampa, Flórida. Frequentou o 
Seminário Regional São Vicente de Paulo em Boynton Beach, Flórida entre 1993 e 1996, e o 
Pontifício Colégio Norte Americano no Estado da Cidade do Vaticano de 1996 a 2000. É 
licenciado em Teologia Sacra pela Pontifícia Universidade Gregoriana (1998) e em Direito 
Canônico pela Pontifícia Universidade Gregoriana (2000). Foi ordenado sacerdote da diocese 
de Orlando pelo bispo Norbert Dorsey em 26 de junho de 1999. Foi consagrado bispo de 
Pensacola-Tallahassee em 5 de junho de 2012. Seu lema episcopal diz: "Nomini Tuo Da 
Gloriam" , “Ao Teu Nome, Dêem Glória"). 
 
Por favor junte-se a mim para orar pelo nosso novo Pastor. Que o Bispo Parkes possa 
cumprir fielmente o seu lema episcopal como fizeram nossos queridos bispos Charles B. 
McLaughlin, W. Thomas Larkin, John C. Favalora e Robert N. Lynch. Que ele nos leve cada 
vez mais para o mistério do amor e da misericórdia de Cristo! 
Crescendo juntos como Discípulos de Cristo, 

 
 

Fr. Bill Swengros 
Pastor 

Todos são bem-

vindos! 

Santíssima Eucaristia: 
Missas - Segunda a 

Sexta-Feira 
7:30am,  
e 12:15pm 

 
Missa - Primeira Sexta

-Feira do mês: 
7:30pm 

 
Missa - Segundo 
Sábado do mês: 

Unção dos Enfermos 
8:30am 

 
Sábado 8:30am 

(Oração da Manhã e   
Benção 8:10am) 

 
Missas -  Vigília de 
Sábado - 5:30pm e 

7:30pm  
(em Portugues) 

 
Missas de Domingo - 
7:30am, 9:00am, 
10:45am, 12:30pm, 
2:00pm (em Espa-
nhol) e 5:30pm 

 
Reconciliação/
Confissão 

Sábados 10am ou 
4pm. Para agen-

damento, favor con-
tatar o escritório: tel. 

961-3023 
 

Adoração  
Eucarística 
24 Horas de 

Adoração do Santíssi-
mo Sacramento  

Toda Sexta-Feira 8am 
a Sábado 8:20am 

 
Pré-escola Católica 

São Paulo     
2 - 4 anos 

813-961-3023 

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!  



 Solenidade de Maria, Mãe de Deus 
 Missas de Vigília de Sábado 
 17:30, 19:30 (em Português) 23:30  * Hora Santa  22:30 
 Domingo, 1 de Janeiro de 2017 
07:30, 09:00, 10:45, 12:30, 14:00 (em espanhol) e 17:30.  
 

 
Você está curioso sobre a fé Católica ou já pensou em se tornar Católico? 

O programa Rito de Iniciação Cristã para Adultos (RCIA) é ideal para você. 
  

Adultos de todas as tradições de fé ou mesmo sem nenhum fundo religioso, 
são bem-vindos para participar de nosso programa de orientação, 

projetado especialmente para as agendas mais ocupadas. Junte-se à nossa 
próxima sessão  

Terça-feira, 10 de janeiro de 2017 
(Segunda terça-feira do mês) 

7 pm no Parish Center 
(Oferecido em inglês e espanhol) 

Entre em contato com o diácono Carlos Celaya CCelaya@StPaulChurch.com ou 
Maria Costa em MCosta@StPaulChurch.com 
Novena a Santo Niño Sexta-feira, 6 a 14 de Janeiro 
Cada noite nós comemoramos a Novena que começa às 7pm. A Santa Missa 
começará às 7:30pm em honra ao Santo Menino seguido de uma recepção. São 
todos bem-vindos! 
  
Epifania do Senhor Domingo, 8 de Janeiro 
Tradicionalmente, as casas são abençoadas neste dia. Traga uma garrafa vazia 
para a Igreja para que você possa enchê-la com água benta para abençoar sua 
casa! 
  
Vigília de Santo Niño Sábado, 14 de Janeiro 
Os eventos são: 5:30pm Misa de Vigília, 7pm Novena Santo Niño, 7:30 Missa em 
Inglês na Igreja e em Português no Parish Center. Por favor venha! 
  
Festa de Santo Niño Domingo, 15 de Janeiro 
Hoje, nossos irmãos Cristãos virão de todo o mundo para se juntarem a nós para 
honrar o Menino Jesus. As missas são: 7:30am, 9am, 10:45am, 12:45pm, 2pm em 
espanhol. A Missa do Santo Niño será às 4h30pm. Depois, seguiremos o Sinulog 
no Centro Familiar. Lembre-se: não haverá a missa das 5:30 pm no domingo. Este 
fim de semana também rezamos pela Unidade dos Cristãos e por todos aqueles 
que anseiam pela realização do sonho do Rev. Dr. Martin Luther King, Jr. 
. 

Convite do Santo Niño à todas Convite do Santo Niño à todas Convite do Santo Niño à todas Convite do Santo Niño à todas 

as crianças da St Paulas crianças da St Paulas crianças da St Paulas crianças da St Paul    

Gostaríamos de convidar as 
crianças (K-12 grade) da 
paróquia a desenhar um 

quadro ou escrever um poema/
carta em homenagem ao 
Santo Niño - o Santo Filho 

Menino Jesus.  

Todos os trabalhos de arte 
escolhidos serão exibidos em 
nosso site, boletim, monitor e 
nossas áreas de exibição do 
edifício. Entregue a o trabalho 
antes de 6 de Janeiro de 2017 
ao Escritório Paroquial ou por 

e-mail para 
Filipino@StPaulChurch.com. 

  

Vamos encorajar a devoção ao 
Menino Jesus no coração de 

nossos filhos.  

Viva Señor Santo Niño!Viva Señor Santo Niño!Viva Señor Santo Niño!Viva Señor Santo Niño!    

Pit Senyor!Pit Senyor!Pit Senyor!Pit Senyor!    

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 representantes da 
comunidade. Por favor, entre 
em contato conosco.     

Feliz Nuovo Ano 2017 



 EVENTO DOS 
QUATRO SINAIS na 
St. Paul Catholic 

Church 

Ingressos para este 
evento serão 

vendidos durante o 
Coffee and Donuts do 
final de semana de 18 
de Dezembro depois 
de todas as Missas. 
Não espere até que 
seja tarde demais! 
Obtenha seus 

ingressos em breve 

    Em preparação para a Em preparação para a Em preparação para a Em preparação para a 

inscrição do ano letivo de inscrição do ano letivo de inscrição do ano letivo de inscrição do ano letivo de 

2017201720172017----2018, realizaremos 2018, realizaremos 2018, realizaremos 2018, realizaremos 

uma reunião de uma reunião de uma reunião de uma reunião de 

apresentação da Preapresentação da Preapresentação da Preapresentação da Pre----EscolaEscolaEscolaEscola    

TerçaTerçaTerçaTerça----feira, 31 de Janeiro 9feira, 31 de Janeiro 9feira, 31 de Janeiro 9feira, 31 de Janeiro 9

----11 am11 am11 am11 am    ou quartaou quartaou quartaou quarta----feira, 1 feira, 1 feira, 1 feira, 1 

de Fevereiro 9de Fevereiro 9de Fevereiro 9de Fevereiro 9----11 am e 11 am e 11 am e 11 am e 

uma sessão as 5 pm.uma sessão as 5 pm.uma sessão as 5 pm.uma sessão as 5 pm.    

        

Entre em contato conosco: 

813-264-3314    StPaul-

CatholicPreschool.org    

Dar um presente cheio de fé para as pessoas  em sua vida 

 Natal é a época de Esperança.  Esperança que nasceu em uma manjedoura, 

destinado a ser o nosso Salvador e traz o Homem mais perto em União com 

Deus.  O  Natal nos dá o presente  da  promessa de trazer os  Homens mais 

próximos a Deus. 

 "Viver a Fé" 7th Conferência Annual dos Homens de  Tampa Bay  

 Apresentando Dr Scott Hahn, Fr Bill Casey e Artie Boyle 

Sábado, 18 de Fevereiro, início às 6:30am, Higgins Hall 

Igreja Católica de St. Lawrence, 5225 N. Himes Ave, Tampa 

 Para bilhetes ou obter mais informações, visite 

www.suncoastcatholicministries.com 

O Escritório de Formação da Fé deseja um caloroso e  Feliz 2017  
Que o Espírito do Natal esteja com vocês! 

  

Nossa meta para o programa de Formação de Fé na St. Paul é transcender o status 

quo da educação religiosa e trazer o espírito vivo de Cristo para a vida de nossas 

famílias. Acreditamos que nossa fé católica é um encontro com Cristo vivo e glorioso 

ressuscitado. Sabemos que a fé é "adquirida, não ensinada". Nosso objetivo é fazer 

uma parceria com nossas famílias, para que juntos, permitamos que nossas doutrinas 

religiosas sejam vivenciadas, e não apenas faladas. Se a nossa formação parar em 

qualquer momento, como depois da Primeira Comunhão, ou após a Confirmação, 

estamos sufocando os movimentos do Espírito Santo num momento em que eles 

estão apenas começando a florescer. Nunca devemos parar de crescer em 

conhecimento, em sabedoria e em oração, para que não subestimemos a maravilhosa 

obra que Deus está fazendo em nós. Portanto, encorajamos você a se inscrever hoje 

para o nosso programa de Formação de Fé! Veja o que oferecemos: 

 

• Kindergarten-5th grade - para os mais novos. 

• PREPARAÇÃO DO SACRAMENTO para a Primeira Reconciliação e a Primeira 
Comunhão - Para aqueles que atingiram 7 anos de idade e estão começando a viver 

uma comunhão semanal com Cristo e querem entrar mais profundamente no 

mistério da vida sacramental da Igreja e liturgia. 

• PROGRAMA para 6-8th grade - Para aqueles que começam a viver uma comunhão 

semanal com Cristo e entrar mais profundamente no mistério da vida sacramental e 

da liturgia da Igreja. 

• PREPARAÇÃO para CONFIRMAÇÃO - Para aqueles que se preparam para receber o 

fortalecimento da Confirmação e entrar na missão viva da Igreja através de uma vida 

de misericórdia e serviço. 

• THE ROCK - Para aqueles na High School e preparando-se para entrar nos desafios e 

nas alegrias da idade adulta. 

• RCIA (ORDEM DE INICIAÇÃO CRISTÃ) - Para aqueles que procuram entrar na vida e 

na missão da Igreja através dos sacramentos do Batismo, da Confirmação e da 

Sagrada Comunhão e têm mais de 7 anos de idade. 

• CLASSES DE FORMAÇÃO DA FÉ ADULTA - Para aqueles que se preparam para o 

casamento, aqueles que levam seus filhos às águas do batismo, aqueles que 

procuram passar mais eficazmente a fé para seus filhos e adolescentes, aqueles que 

procuram propósito e direção, aqueles que discernem sua vocação e todos os 

demais. 

Estamos felizes de caminhar com você no processo de transformação da sua família! 

Registre-se agora para o ano de 2017-18 e reserve o seu lugar! Que o Espírito do 

Menino Jesus renove todos nós! 

Carmen Cayon, Diretora de Formação da Fé 



Anúncios da Comunidade 


