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NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO                       Domingo, 20 de Novembro de 2016 

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 

Meus queridos amigos, 

 Hoje celebramos a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Para muitos, a 
idéia de ter um rei é contra-cultural e contra-intui"vo. Afinal, nossa nação não foi fundada por 
se revoltar contra um rei? Contudo, como católicos, proclamamos com ousadia nossa devoção e 
prometemos fidelidade a Cristo nosso Rei. Ele é o Rei do Amor que nos criou, nos ama, nos 
fornece, nos guia, nos protege, e que virá um dia para nos levar ao Paraíso, nosso lar eterno! 

 Hoje (domingo), o Bispo Robert Lynch está conferindo a "Medalha de São Judas Apóstolo" da 
diocese de São Petersburgo aos paroquianos John e Marie Bobak pelo seu dis"nto e excelente 
serviço à nossa paróquia. Conheço John e Marie há mais de 27 anos. Ao longo dos anos 
serviram como Sacristãos, Leitores, Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão, Servos do 
Altar, Artes e Meio Ambiente, Sociedade de São Vicente de Paulo, Cavaleiros de Colombo, 
Respeito a Vida, Vocações, Luto, Ordem de Iniciação Cristã... a lista con"nua e con"nua! Não há 
um único aspecto de nossa paróquia que não tenha sido amorosamente tocado por João e 
Maria. Estamos muito sa"sfeitos que o Bispo tenha escolhido honrar John e Marie desta 
maneira maravilhosa. E eu sei que John e Marie seriam os primeiros a acrescentar que são 
inúmeros outros que sem algum interesse dão seu valioso tempo e talentos a cada semana. Que 
Deus abençoe a todos! 

 Em outra nota, recentemente "vemos uma tenta"va de roubo na igreja. Embora uma janela foi 
quebrada, nós fomos abençoados que ninguém conseguiu entrar e nada foi roubado. Se você 
ver alguma a"vidade suspeita em nosso campus, entre em contato com o escritório ou caso 
este esteja fechado, ligue para a polícia. Obrigado por cuidar de nossa paróquia! 

 Por úl"mo mas não menos importante, esta quinta-feira é Dia de Ação de Graças. Outros paises 
tambem têm feriado de Ação de Graças, mas nenhum corresponde ao nosso com as pessoas 
fazendo um esforço especial para passar o dia com as pessoas que amam. Thanksgiving é mais 
do que um jantar fes"vo ou um tempo para assis"r futebol. É um tempo para refle"r com 
oração sobre todas as nossas bênçãos e dar graças a Deus. É também um momento onde 
apreciamos a qualidade do tempo que passamos com aqueles que amamos. Claro, a melhor 
maneira de dar graças é vir com sua família e amigos para a nossa Missa Especial de Ação de 
Graças às 9h. Você é gen"lmente convidado a trazer um alimento não perecível, item para o 
nosso banco de alimentos. Além disso, a coleta do ofertório será dada a nossa St. Vincent de 
Paul Society, que assim podem estender uma mão especial àqueles em necessidade durante o 
periodo das festas. 

 Por favor, tenha um espaco em sua mesa para um amigo ou vizinho que de outra forma estaria 
sozinho. Vamos compar"lhar nossa alegria! Finalmente, vos encorajo a evitar de fazer compras 
no Dia de Ação de Graças. Talvez se nós todos parássemos de comprar coisas, mais negócios 
dariam dia de folga aos empregados para poder passar o tempo com seus amados. 

 Mas o que quer que você escolha fazer no Dia de Ação de Graças, por favor desfrute de um 
tempo de qualidade com aqueles que você ama e em nome de todos os sacerdotes, diáconos, 
religiosos, funcionários e voluntários fiéis de São Paulo, Feliz Dia de Ação de Graças! 

 

Fr. Bill Swengros, Pastor 



        Missão de Advento:  28-30 de novembro às 7:00 pm 
Marque seu calendário agora para assistir a nossa missão de Advento, de 
segunda-feira até quarta-feira, novembro 28-30.  O popular palestrante 
Stephen Binz nos ajudará a ler a Bíblia de uma forma que faz a diferença 
em nossas vidas.  Ele vai nos mostrar como deixar a palavra de Deus 
transformar nossas vidas.  Berçário disponível todas as noites. Inscreva 
seus filhos pelo site StPaulChurch.com 
  
                                            MISSA DE ACAO DE GRACAS 
                                      Quinta-feira, 24 de Novembro de 2016 
                                                               9:00 am 
Junte-se a nós e traga um item de alimento não perecível para 
compartilhar com os pobres. 
 

BENCAO DA COROA DO ADVENTO  
                                                       Novembro 26-27 
A coroa do Advento é uma forma maravilhosa para marcar o caminho do 
Advento. Traga o seu advento  de casa para ser abençoado. Por favor 
coloque-os pela coroa do Advento no nosso santuário para receber uma 
bênção no início da Santa Missa. 
 
ST PAUL GIVING TREE ( ARVORE DAS DOACOES) 
Compartilhe o verdadeiro espírito do Natal e contribua para a nossa caixa 
de pobres ou traga pelo menos um ornamento para a nossa árvore. Os 
presentes precisam ser devolvidos  ate 14 de Dezembro com o ornamento 
anexado. Obrigado pela sua generosidade! 
  
                                             FESTA DA IMACULADA CONCEICAO 
                                                   Santo Dia de Obrigação 
                                               
                                                     AGENDA DE MISSAS 
                                           Quarta-feira, 7 de Dezembro de 
                                                    6:00 pm, 7:30 pm 
  
                                             Quinta-feira, 8 de Dezembro  
                                             7:30 am, 12:15 pm, 5:30pm 
                                                   e 7:30 pm (Trilingue) 

Formação de Fé 
 
Confraternização do Advento 

em Família no Pavilhão.    

2 de Dezembro 
 às 6-8pm 

Venha dividir conosco suas 
tradições enquanto esperamos o 
nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Cristo!  
 

  
 
 
 
 
 
Se você tiver interesse em seu 
filho/filha participando em um de 
nossos Espetáculo de Natal 
como José, Maria, Anjo Gabriel 
ou Pastores por favor entre em 
contato com o escritorio de 
Formação de Fé. Nós precisamos 
de crianças para as Missas do dia 
24 de Dezembro às 4pm e 6pm. 

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.     

 

Grupo de Grupo de Grupo de Grupo de OraçãoOraçãoOraçãoOração    Amor de JesusAmor de JesusAmor de JesusAmor de Jesus    

Festival Navideño de Niños 

Diciembre 4  

3:30 pm  

Family Center 
 

Traiga un juguete para un niño de la parroquia de St. 
Michael, Wauchula.  Nombres estan en el lobby de la Iglesia. 



 
Livros de Receita da St. 

Paul irão à venda! 
 O Conselho das 

Mulheres Católicas irá 
vender os Livros de 
Receita da St. Paul no 
Escritorio parroquial. 

   
 
 
Council of Catholic Wom-

en Annual Cookie Sale   

Mark your calendars for 

Sunday December 11th 

after the morning Mass-

es. Bakers are needed. 

Proceeds are donated to 

SVDP. More info call 

Yvonne 

813-932-

3288   

Buy a box 

of  cookies 

and a cookbook for a 

Christmas gift!  

 

 

 

Retiro - "In the Wildflow-
ers “  
Para mulheres que sofre-
ram trauma do abuso 
sexual na infância. Este 
retiro privado de dez 
semanas  é realizado no 
Bethany Center . O espa-
ço é limitado a 7 partici-
pantes. Se estiver inter-
essado, por favor entre 
em contato com 
Cathy  (813-843-8969; 
wildflowersre-
treats@gmail.com;  
decahayter@gmail.com) 

       Voce está convidado para o Ministerio Annual de Musica 
                                Festival de  Lições  e Canticos 
                        Sexta-feira, 9 de Dezembro as 7:30 pm 

Esta será uma noite de música e leituras da temporada, 
apresentada pelo Coral St Paul, Coral  Infantil, Coral de 

Adolescentes  e Conjunto de Sinos. 
Entrada franca 

 

Você vai  Considerar a Adoção de uma Família para o Natal? 
  

Você gostaria de fazer fazer o Natal de alguem ser especial? 

Fornecer a uma  família  uma celebração de Natal que  

não teriam tido sem o seu apoio? 

Mostrar o verdadeiro espírito do Natal por meio da doação? 

  
                       Você pode adotar uma família anonimamente para as festas ! 
Vamos fornecer informações detalhadas sobre ideias para presentes e tamanhos 
para o Natal! A distribuição dos presentes será no sábado, 19 de Dezembro e pedimos 
que entreguem  todos os presentes até uma semana antes. Por favor 
contatar  Denise pelo telefone 813-671-9010 para obter mais informações sobre como 
você pode ajudar a família a ter um Natal especial. 
 
Obrigado novamente por seu apoio contínuo para que possamos ajudar muitos a 
terem um Natal maravilhoso, o qual eles nao teriam sem sua generosidade. 
 

 
 

Ingresse no movimento! 
Por favor participe do nosso esforço nacional para 

combater a fome durante as festas ,  você pode ajudar 
através da doação de alimentos hoje! 

De agora até 13 de  Dezembro , os  moradores locais (e 
outros) são incentivados a visitar www.YouGiveGoods.com/ABC-Tampa ou o link em 
nosso site, e selecione a partir de uma variedade de mercadorias para compra para 
doação. A unidade de alimentos online culminará em um dia de entrega para a Igreja 
Catolica  St Paul  em benefício das pessoas em necessidade que procuram  assistência 

da Sociedade de São Vicente de Paulo  



Anúncios da Comunidade 


