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Primero Domingo do Advento

Domingo, 27 de Novembro de 2016

Meus queridos amigos,
Hoje celebramos o Primeiro Domingo do Advento, o início de um novo ano litúrgico.
Enquanto o resto do mundo se concentra em renas e bonecos de neve, a Igreja convida-nos
a concentrar-nos na tríplice vinda de Cristo - na história, no mistério e na glória. Nós nos
regozijamos com a vinda de Cristo na história como uma criança, nascida em Belém cerca de
2.000 anos atrás. Reconhecemos Sua presença, aqui entre nós, através da Palavra e do
Sacramento, e nos rostos de nossos irmãos e irmãs, especialmente os mais necessitados. E
com alegria esperança esperamos Seu retorno em glória no ﬁnal dos tempos - seja no ﬁm do
mundo ou em nosso ﬁm pessoal do mundo.
Eu incentivo-o com todo meu coração a pensar sobre como você e sua família celebram o
advento este ano. Se você não está orando todos os dias e freqüentando a Missa pelo menos
a cada ﬁm de semana, por favor, faça isso! Este é um grande momento para assumir o
compromisso de vir à igreja para rezar diante do Santíssimo Sacramento com a maior
freqüência possível. Lembre-se, temos adoração eucarística todas as quartas-feiras e 24
horas na sexta-feira! Outra idéia maravilhosa é ler a Bíblia todos os dias. Comece com
Mateus, pois este é o ano de Mateus!
Outra idéia maravilhosa é pensar em como você e sua família poderiam chegar até aqueles
que precisam. Um bom lugar para começar é limpar seus armários de cobertores, roupas e
brinquedos levemente usados para compartilhar com aqueles em necessidade. Outra idéia é
ajudar um vizinho idoso ou alguém com necessidades especiais. Eu também encorajo você a
se voluntariar com a Society of St. Vincent de Paul, Migrant Farm Worker Ministry, Pinellas
Hope, ou Metropolitan Ministries.
Esta estação é muitas vezes cheia de atividades. Por que não ter uma noite sem assistir TV
uma vez por semana? Este pode ser um bom motivo para jantar regularmente juntos em
família. Ou não comer sobremesa e doar o dinheiro para uma boa causa.
Eu seria negligente se eu também não incentivá-lo a lembrar da nossa doacao de ﬁnal de ano.
Dependemos totalmente de você para que possamos atingir os fundos necessários de nossa
missão. Obrigado. Além disso, ainda estamos com US $ 35.000 para cumprir nossa meta para
o Annual Pastoral Appeal (APA). Lembre-se, o que não é comprometido deve ser pago de
nossas despesas operacionais normais e o que é doado para a APA em nome da nossa
paróquia não é computado na avaliação do próximo ano e auxilia a nossa diocese na
prestação de serviços em toda a nossa região. Estes são os serviços que uma paróquia
individual não pode fornecer, mas juntos, como uma diocese, podemos! Se você tiver alguma
dúvida, entre em contato com Nancy no escritório da paróquia.
Tenha um Abençoado Advento!

Fr. Bill Swengros, Pastor
OBS: Você deve ter recebido de nossa paróquia uma carta especial sobre o Advento. Se você
NÃO recebeu, entre em contato com o escritório paroquial para que lhre entregar um e

Todos são bemvindos!
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 Espanhol) e 5:30pm
Reconciliação/
Conﬁssão
Sábados 10am ou
4pm. Para agendamento, favor contatar o escritório: tel.
961-3023
Adoração
Eucarística
24 Horas de
Adoração do Santíssimo Sacramento
Toda Sexta-Feira 8am
a Sábado 8:20am
Pré-escola Católica
São Paulo
2 - 4 anos
813-961-3023

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.
Festival de Natal infantil patrocinado pelo Grupo de Oração Amor de Jesus

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.

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
Formação de Fé

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)
Festival de Natal infantil patrocinado pelo Grupo de Oração Amor de

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!

Jesus, marque em sua agenda e planeje participar daqui a duas semanas,
Domingo, 4 de dezembro, após a missa das 14:00 hs . A admissão é um
brinquedo para uma criança da Igreja Católica de St Michael em Wachula,
Florida. Há uma cesta de cartões para meninos e meninas no hall de entrada da
Igreja. Por favor pregue o cartão no presente e devolva no dia 4 . Obrigado

Novena de Nossa Senhora de Guadalupe 3-11 de Dezembro as 18:00 no
Santuario de Santo Niño - Festa dia 12 de Dezembro às 6:30 pm. Todos bemvindos! Nossa Senhora de Guadalupe 12 de dezembro é a Festa de Nossa
Senhora de Guadalupe. Estaremos comemorando sua festa com uma vigília
especial na missa de sexta-feira, 12 de dezembro, seguido de recepção
organizada pela nossa comunidade Mexicana. Em preparação, nós iremos
oferecer uma novena de 3-11 de dezembro às 18:00 no Santuário de Santo
Niño. Por favor, planeje vir para honrar Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira
das Américas e seu Filho, Nosso Senhor e Salvador 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.

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.

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

Council of Catholic Women Annual Cookie Sale
Mark your calendars for
Sunday

11th

after the morning Masses. Bakers are needed.
Proceeds are donated to
SVDP.

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

December

More info

call

Yvonne
813-932-

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

3288
Buy a box
of cookies
and a cookbook for a
Christmas gift!

Retiro - "In the Wildﬂowers “
Para mulheres que sofreram trauma do abuso
sexual na infância. Este
retiro privado de dez
semanas é realizado no
Bethany Center . O espaço é limitado a 7 participantes. Se estiver interessado, por favor entre
em contato com
Cathy (813-843-8969;
wildﬂowersretreats@gmail.com;
decahayter@gmail.com)

Anúncios da Comunidade

