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Quarto Domingo do Advento                Domingo, 18 de Dezembro de 2016 
Meus queridos amigos, 
  
É difícil acreditar que o Natal está quase aqui! Este tem sido um incrível (e exaustivo) 
Advento! Os destaques incluíram nossas liturgias em movimento, a Missão do Advento com 
Stephen Binz, o Encontro Familiar de Advento, o Festival de Natal para Crianças, Lições em 
Canções de Natal, o Café da Manhã com Papai Noel, a celebração de Nossa Senhora de 
Guadalupe ... e muito mais! Eu também espero que você tenha gostado do livro de Matthew 
Kelly "Resisting Happiness". Depois que você terminar, passe para um amigo. Talvez o ajude 
a descobrir a alegria de viver em Cristo! 
  
O Natal é um tempo de grande paz e alegria. Mas para muitos, é também um momento 
difícil. Especialmente para aqueles que estão em luto, separados de seus entes queridos, 
sofrendo de doenças mentais ou físicas, ou que estão lutando com problemas financeiros ou 
outros. Vamos mantê-los em oração e tentar compartilhar com eles a compaixão do Natal. 
  
Como você sabe, este ano o Natal cai em um domingo. Por esta razão, nosso horário de 
Missas será um pouco diferente. Na manhã de sábado, teremos a nossa Missa diária normal 
às 8h30 da manhã. Para a solenidade do Natal, as Missas são as seguintes: Sábado às 4pm 
(duas em inglês), 6pm (uma em inglês e uma em português), 8pm e meia-noite (o coral 
começa às 23h15). No domingo as Missas são no horario normal: 7:30am, 9am, 10:45am, 
12:30pm e 2pm em espanhol. O estacionamento será pequeno sábado à noite, então 
certifique-se de vir cedo. Há também estacionamento disponível na clínica médica do outro 
lado do PDQ e no Cascade Shopping Center. Se você preferir por mais espaço, eu sugiro a 
Missa de sábado às 8pm com o nosso incrível coral Teen Life ou domingo de manhã as 
Missas das 7:30am ou 9am. 
  
Tendo dito tudo isso, por favor, por favor, por favor, certifique-se de convidar seus amigos e 
vizinhos pois teremos lugar para todos. Eu agradeço voces por serem especialmente 
calorosos e acolhedores à todos nossos visitantes. Oremos para que todos se sintam bem-
vindos em na St. Paul! 
  
E em nome do clero, religiosos e funcionários da paróquia e da escola da St. Paul, eu gostaria 
de agradecer por todo seu apoio ao longo do ano. É uma bênção ser capaz de servir à vocês 
e ao Senhor. Agradeço especialmente o seu apoio financeiro à paróquia e ao Apelo Pastoral 
Anual de 2016. Dependemos totalmente de você e sua doação de final de ano é muito 
apreciada. Que Deus te abençoe! 
  
Crescendo 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 



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 
  
 
 

 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 

  
  
  

  Missa pelo Espírito dos Inocentes 
     Wednesday, 28 de Dezembro 

 19:30 
  
Teremos uma Missa especial na Quarta-feira, 28 de Dezembro para quem 
perdeu um filho, por aborto, aborto, acidente ou causas naturais. Se você ou 
alguém que você conhece lamenta a perda de uma criança, por favor, junte-se a 
nós na capela às 19:30 para esta Missa especial. 

 

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. 

Horário das Missa de 
Natal 

  
Sábado, 24 de Dezembro 
de 2016 – Véspera de 

Natal 
 16:00 

16:00 (FC) 
18:00 

6:-00 pm (FC) em 
portuges 

20:00 
12:00 am (Meia-noite ) – 

Missa do Galo 
  

Domingo, 25 de 
Dezembro de 2016 – Dia 

de Natal 
07:30 
09:00 
10:45 

12:30 
14:00 

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 todos aqueles que participaram na nossa celebração 



 
 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! 

Encontro de Natal para Jovens Adultos da paróquia 
 

Chamando todos os jovens adultos 18-34 para para reunir no 
proximo dia 28 de Dezembro  a 6:00 pm 

 
entre em contato com o Pai Stephan para mais informações e 

para reservar a 813-961-3023 ou 
FrStephan@StPaulChurch.com 

 

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 

 
 
 

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 


