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Terceiro Domingo do Advento                Domingo, 11 de Dezembro de 2016 

Meus queridos amigos, 
  
No dia 9 de Dezembro de 1531, uma mulher de aparência azteca apareceu a Juan Diego, um 
viúvo de 57 anos no Monte Tepeyac, perto da Cidade do México. Falando sua língua, pediu 
que uma igreja fosse construída lá para honrá-la. Ela apareceu a ele novamente no dia 
seguinte, revelando sua identidade: "Eu sou a Imaculada Sempre Virgem Santa Maria, Mãe 
do Deus mais verdadeiro para todos os que vivem". Quando o bispo Juan de Zumarraga 
pediu provas, Ela apareceu pela terceira vez, dizendo a Juan Diego para reunir rosas nas 
proximidades, colocar em seu tilma (manto) e levar para o bispo. Quando Juan abriu seu 
tilma, as rosas caíram e a imagem milagrosa apareceu. A jovem mulher, cheia de filhos, foi 
reconhecida como Maria, a Mãe de Deus. Ela aparece como a "Virgem Negra", uma mestiça 
(com sangue espanhol e indio). A Mãe de todos nós. A igreja foi construída conforme 
solicitado e logo se tornou um lugar de peregrinação e fonte de unidade para o povo do 
Novo Mundo. 
  
Nós honraremos Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira das Américas, em seu dia de festa 
nesta segunda-feira começando com um rosário às 6:30 da tarde em nosso belo Santuário do 
Santo Niño. Depois vamos fazer uma procissão até a igreja à luz de velas e com cantos 
mariachis, para uma celebração bilíngüe da Santa Missa. Depois da missa, vamos ir para o 
Family Center para uma festa esplêndida de comida caseira mexicana. Por favor, venha e 
traga um amigo! 
  
Gostaria também de convidá-lo para se juntar a mim em uma peregrinação especial de 7 dias 
para visitar Nossa Senhora de Guadalupe no México! Visitaremos a Basílica de Nossa Senhora 
de Guadalupe em vários dias. Também veremos o local da quinta aparição em Tupetiac, as 
pirâmides de Teotihuacan, a incrível cidade de Puebla e muito mais. Para obter mais 
informações, entre em contato com Margie no telefone 800-644-4659. Existem panfletos na 
entrada da igreja também. Há apenas alguns lugares sobrando, entao não deixe para ultima 
hora! (Uma grande ideia de presente de Natal!) 
  
Em outra nota, ainda estamos muito aquém do nosso objetivo de Apelo Pastoral Anual de 
2016. Este dinheiro é usado para apoiar centenas de ministérios que servem milhares de 
pessoas em toda a nossa diocese de cinco condados. Por favor, comprometa-se em 
colaborar com essa causa ou faça sua doação ainda hoje para obter o máximo benefício fiscal 
de sua doação de caridade. Os envelopes de colaboração estão disponíveis na entrada da 
igreja. Lembre-se, o que não é pago através de suas doações deve ser pago do nosso 
orçamento operacional da paróquia. Por favor, consulte-me ou Michael ou Nancy no 
escritório paroquial se você tiver alguma dúvida ou preocupação. 
  
Que Deus o abençoe por sua generosidade! Vejo você na segunda-feira à noite! 
Cresçamos juntos como discípulos de Cristo! 

  
  

Fr. Bill Swengros, Pastor 
  
PS. Você deve ter recebido uma correspondência especial de Advento da nossa paróquia. Se 
você NÃO recebeu, entre em contato com o escritório paroquial para que possamos incluir 
você na nossa lista de distribuicão! 

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 



XLT 
Venha e Vamos Adorá-lo! 

 11 de dezembro 
19:00 – 20:30 

 Traga seus fardos a ele e sua vida vai mudar! 

 

Missa Simbang Gabi  
 Domingo, 18 de Dezembro 
19:30 hs   Igreja Católica  St. Paul 
 Para uma programação completa de todas os 9 missas, visite 
www.StPaulChurch.com 
  
 

Conselho de Mulheres Católicas, Dando  Arvore 

Obrigado a todos os nossos paroquianos que escolheram um presente para 
colocar na árvore.  Sua generosidade é contagiante! Presentes entregues  ate 14 
de dezembro! 
 
 Livros de receitas estão disponíveis para venda na recepção no Escritório 
Paroquial.  Apenas 15 dólares por exemplar.   Um belo presente! 
 

 Apelo Pastoral Anual de 2016  termina a 31 de Dezembro! 
 Não é tarde demais para fazer uma doação! 

 Existem tantas necessidades em nossa diocese que nós, como uma paróquia 
não conseguimos resolver sozinhos.  Mas através de sua doacão para a APA, 
podemos chegar a muitas pessoas.  Não irá ajudar?  Porque, se não for você, 
então quem?  Envelopes estão o Nártex.    
OBRIGADO POR SUA GENEROSIDADE! 
 
  
Nossa Senhora de Guadalupe  Todos bem-vindos a Festa de Nossa Senhora de 
Guadalupe  12 de dezembro. 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! 
 
    

Serviços de Penitência do 

Advento    
A melhor maneira de  
garantir que  existe um " lugar 
na estalagem", é para aproveitar
-se do Sacramento da 
Reconciliação.  As paróquias em 
nossa área coordenaram nossos 
serviços de penitência.  Em cada 
uma, haverá sacerdotes de 
outras paroquias. Nosso desejo é 
que uma delas seja conveniente 
para você e sua família. 
  
Segunda-feira, 12 de 
Dezembro    7pm Santíssimo 
Redentor (Most Holy 
Redeemer ) 
  

Terça-feira, 13 de 
Dezembro     7pm São Paulo  

(St Paul ) 
  
Quarta-feira, 14 de 
Dezembro   7pm  Corpus Christi  
  
Quinta-feira, 15 de 
Dezembro    7pm Saint Timothy 
  

Claro, nós também oferecemos 

Confissões às 10:00 e 16:00 aos 

sábados. 

  

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.     

Obrigado a quem se ofereceu e participou da Reunião de Família do Advento  



Obtenha uma cópia 

do Dynamic Catholic, 

Resisting Happiness 

esta semana.  Este é um 
presente de sua paróquia 

de St. Paul para você! 
 Além disso, não se esqueça 
de comprar o seu bilhete 
para o evento dos Quatro 
Sinais a ser realizado na St. 
Paul! Dr. Allen Hunt,  orador 
convidado da Dinâmica 
Católica estará aqui no 
sábado, 28 de Janeiro de 
2017 de 09:00 as 
13:00.  Bilhetes disponíveis 
no Escritório. 
 
Ingresse no movimento! 
Por favor participe do nos-

so esforço nacional para 

combater a fome durante 

as festas ,  você pode aju-

dar 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  
 

 

  FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ -  MARQUE ESTE DIA! 
                                            

Friday, 30 de Dezembro de 2016 
                                                          Missa das 17:30 
                                                       Igreja Católica St Paul  
 Haverá uma benção especial para as famílias, e nós reberemos  todas as crianças 
que foram batizadas em 2016! Programa de Bolsa de estudos para acompanhar no 
Centro Familiar. Ligue para Lizette Espel no Escritório Paroquial para mais 
informações (813) 961-3023 

 Cavaleiros de Colombo Orgulhosamente Apresenta o Nosso Annual   
Café da manhã com o Papai Noel 

  
Quando: Domingo, 11 de Dezembro de 2016 

Onde:     Centro da Família St Paul 
Horário:  8:00-12:30 

 Café da manhã inclui: Waffles, Panquecas, Bacon, Suco, Ovos, café, 
leite.  

Adultos$ 7.00 e  crianças  $4.00  Grátis para crianças menores de 2 
anos  

 Novo este ano! Omelete , biscoitos e Gravy   

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. 

 
Baixem os impostos sobre o rendimento e apoie a Igreja Católica de St. Paul! 
 O Congresso tem trazido de volta o "rollover IRA caridade."  Anualmente , até 31 de 
dezembro, todos com 70 anos  ou mais velhos pode fazer uma transferência livre de 
impostos de suas IRAs para instituições de caridade como a  Igreja Católica  St Paul. 
Todos os valores serão distribuídos DIRETAMENTE a St Paul  pelo seu administrador IRA. 
Não serão incluídos no seu rendimento tributável e contarão para distribuição mínima 
necessária deste ano. Para uma melhor poupança fiscal , convém verificar  esta 
oportunidade antes de tomar fazer sua distribuição mínima exigida em 2016. Mas lembre-
se: St Paul deve receber seu presente até 31 de dezembro de 2016, para se qualificar para 
o rollover Tax-Free. Está interessado? Por favor, envie email para Michael Maloney no 
MMaloney@StPaulChurch.com  ou ligue para 813-961-3023.  Se você é jovem demais para 
aproveitar isso agora, você ainda pode nomear  St Paul como um beneficiário de sua IRA 
aproveitando seu formulário de designação de beneficiário. Depois de sua morte, esses 
ativos passarão completamente livre de impostos para St Paul  para garantir que nossa 
vida paroquial e ministérios continuam a crescer e florescer.   



Anúncios da Comunidade 


