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O Nascimento do Senhor

Domingo, 25 de Dezembro de 2016

Pois um Menino nasceu para nós,
Um Filho nos é dado;
Seu nome será chamado,
Maravilhoso, Conselheiro,
Poderoso Deus,, O Pai do mundo que há de vir,
Príncipe da Paz!

Feliz Natal!
Veja o amor que Deus tem por nós! Ele escolheu nascer de uma família pobre, jovem e sem
teto, em um estábulo humilde, com nada além de um pano para cobrir e uma manjedoura
como cama. Por quê? Porque Ele nos ama. Sim. Este é o milagre do Natal... o amor radical e
apaixonado de Deus que escolheu se tornar homem para que possamos conhecer Seu amor
e misericórdia e ser restaurado com a promessa de vida eterna com Ele no céu. Como é bom
o nosso Deus!
Saudamos calorosamente todos aqueles que viajaram para se juntar a nós hoje e
especialmente cumprimentar aqueles que estão aqui pela primeira vez. Para aqueles que
possuem outras tradições de fé, vocês nos honram com sua presença. Esperamos que todos
se sintam em casa! Conﬁamos que você encontrará na St. Paul uma comunidade cristã
surpreendente onde as pessoas de cada idade, língua, origem étnica e modo de vida se
reúnem para cantar louvores de Deus e crescer juntos como discípulos de Cristo. Saiba que
você é sempre bem-vindo.
Deus tem nos abençoado de muitas maneiras. Agradecemos a Deus pelo nosso Santo Padre,
o Papa Francisco, e saúdo a nomeação do Bispo Gregório L. Parkes como novo Pastor da
nossa diocese. Que Deus o encha com todos os dons do Espírito Santo. E agradecemos a
Deus por você e por todo seu apoio orante e generoso ao longo do ano. Você é o melhor de
tudo!
Por favor, permita-me oferecer um pedido. Para muitos, o Natal é um momento difícil. Por
favor, alcance aqueles que você conhece que são pobres, doentes, idosos, sozinhos,
enlutados ou deprimidos. Que eles saibam o nosso amor e preocupação.
E em nome dos sacerdotes, diáconos, religiosos, funcionários e voluntários ﬁéis da Igreja
Católica e da Pré-Escola da St. Paul, que a paz e a alegria do Menino Jesus estejam com você
e sua familia hoje e ao longo do Ano Novo.
Crescendo juntos como Discípulos de Cristo,

Fr. Bill Swengros, Pastor

Bem-vindo e Feliz Natal!
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!

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

Bem-vindos!
Comunidade Brasileira

Feliz Natal!

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.

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.

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.

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

O Escritório de Formação da Fé deseja um caloroso e Feliz Natal

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

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
inscrição do ano letivo de
20172017-2018, realizaremos
uma reunião de
apresentação da PrePre-Escola
TerçaTerça-feira, 31 de Janeiro 9
-11 am ou quartaquarta-feira, 1
de Fevereiro 99-11 am e
uma sessão as 5 pm.

Entre em contato conosco:
813-264-3314 StPaulCatholicPreschool.org

Anúncios da Comunidade

