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tempo de recuperação e reabilitação. Tenho o
prazer de dizer que estou indo muito bem e
retornei ao ministério em tempo integral.
Finalmente, sou grato pelo dom da Eucaristia
que recebemos quando vamos à Missa. A palavra
"Eucaristia" significa "ação de graças". Que
bênção poder receber o Senhor – corpo, sangue,
alma e divindade – na Eucaristia! Este alimento
espiritual nos fortalece em nossas vidas diárias e
em nossa jornada para o Reino.

Caríssimos Irmãos e Irmãs em Cristo!
O Dia de Ação de Graças é um momento para
recordarmos as bênçãos de nossas vidas e
darmos graças a Deus por Seus muitos dons.
Como vosso Bispo, estou muito grato por ter
sido chamado a pastorear esta bela Diocese de
São Petersburgo. Ao viajar por toda a nossa
Diocese, vejo as muitas maneiras pelas quais
Deus nos abençoou e como estamos nos
esforçando para viver corajosamente o
Evangelho. Obrigado por sua administração e
tudo o que você faz para servir ao Senhor e aos
outros em sua paróquia e comunidade!
Este ano, também sou grato pelas muitas orações
e notas de apoio que recebi antes e depois da
minha cirurgia no verão passado. Eles foram uma
grande fonte de força e esperança durante o meu

Este ano é o primeiro ano do Reavivamento
Eucarístico Nacional, uma iniciativa orante para
renovar a devoção e a crença na Presença Real de
Jesus na Eucaristia. Rezo para que o nosso
Reavivamento Eucarístico Nacional proporcione
uma oportunidade para todos nós refletirmos
mais profundamente sobre a importância da
Eucaristia em nossas vidas e na vida da Igreja.
Para saber mais sobre esta iniciativa, convido-os
a visitar: www.dosp.org/revival.
Por favor, saibam que você e seus entes queridos
serão lembrados em minhas orações de uma
maneira especial no Dia de Ação de Graças. Feliz
Dia de Ação de Graças, e que Deus os abençoe!
Atenciosamente vossos em Cristo,

Bispo Gregory Parkes

NOTÍCIAS ▪ FOTOS ▪ EVENTOS
Junte-se à página da
St. Paul no Facebook hoje!
www.facebook.com/stpaultpa

MISSAS DO FIM DE
SEMANA
Missas de Sábado
8h30 missa
Missas da Vigília do Sábado:
17h30

Missa em Português: 19h30
Missas dominicais
7h30, 9h00, 10h45,
12h30, 17h30
Misa en Español: 14h00

MISSAS DURANTE
A SEMANA
Segunda a sexta
7h30 e 12h15h
Primeira Sexta-feira às 19h30
Terceira Sexta-feira às 19h30
*Quarta Sexta-feira às 19h30
(en Español)

Reconciliação (Confissão)
Segunda a Sexta 11:00 - Meio-dia
Sábados 10:00 - 11:00 e
16:00 - 17:00 ou a pedido
Adoração Eucarística
Segunda-feira
a Quinta-feira
8h00 às 20h30
24 Horas
Sexta-feira, 8h30 às
Sábado, 8h30
Oração matinal
Segunda a sexta-feira às 7:00h
Sábado 8:00h

Unção dos Enfermos
Entre em contato no Escritório
da Paróquia em
(813) 961-3023
Horário de Atendimento
da Igreja:
Segunda a sexta-feira das
9:00h às 16:00h

www.stpaulchurch.com
info@stpaulchurch.com

Missa do Dia de
Ação de Graças

NOSSA SENHORA DE
GUADALUPE
NOVENA E FESTA

24 de novembro
9:00 da manhã

NOVENA

Por favor, traga
um alimento não
perecível para
ajudar a
reabastecer nosso
banco de
alimentos!

Rito de Iniciação Cristã para
Adultos (RCIA) Ministério
Isso descreve você?
• Fé Preenchida, totalmente iniciado na
fé católica com mais de 18 anos
disposta a testemunhar sua fé aos
outros
• Vivendo uma vida que é consistente
com a fé católica
• Tem uma vida de oração ativa que
inclui presença em missa regular a
cada fim de semana
• Gosta de conhecer novas pessoas
Se assim for.....precisamos de VOCÊ!
N o s s o m i n i s té r i o R C IA e s t á
convidando católicos que estão
ansiosos para seguir na jornada com
outros adultos que estão na preparação
da iniciação em nossa Igreja (através do
batismo, confirmação e primeira
comunhão sagrada). Vamos treiná-lo
sobre como ser um sponsor católico.
Envie um e-mail para Carmen Cayon
no ccayon@stpaulchurch.com ou
ligue para o escritório de Formação da
Fé no (813) 961-3023 para agendar
uma entrevista para se tornar um
sponsor católico ou para obter mais
informações sobre como você pode
participar do nosso ministério da
Equipe Núcleo RCIA!

Sábado, 3 de dezembro domingo, 11 de dezembro
19:00 no Santuário de Santo Niño

MISSA E RECEPÇÃO DO
DIA DA FESTA
Segunda-feira, 12 de dezembro
Começa com a Missa às 19:00 na
Igreja Matriz
Procissão e Recepção no Family Center
após a Missa
· Use a roupa tradicional do seu país
· Desfrute de uma deliciosa refeição
mexicana e entretenimento após a
missa no Family Center

LIVRO DE MISSA 2023
O Livro de Missas de 2023 já
está aberto para os meses de
janeiro, fevereiro,
março e abril.
Para agendar as intenções
da Missa, visite o Centro
Paroquial da Saint Paul nos
dias úteis entre as 8h e as
16h para verificar a
disponibilidade e fazer a
oferta apropriada.

LIGA CATÓLICA
DE FUTEBOL
PARA JOVENS

Meninos e Meninas de
3 -18 anos

A liga de inverno se inicia em 14 de
janeiro de 2023!
Para informações ou se registrar,
visite o site:
www.stpaulchurch.com/soccer ou
mande um email para:
soccer@stpaulchurch.com

Ofertório da Semana de 13 de novembro
Dinheiro e cheques
Doação on-line
TOTAL GERAL

$ 21.110,25
$ 7.999,75
$ 29.110,00

Conhecendo São Paulo
20. Paulo é chamado por
dois nomes, Paulo e Saulo.

Saulo é a versão hebraica de
seu nome. Ele foi nomeado
após Saul, o primeiro rei de
Israel. Saulo é o nome que Cristo
usou para se dirigir a ele na estrada para
Damasco. "Saulo, Saulo, por que me
persegues?" Paulo é simplesmente a versão
grega de Saulo. Paulo era o nome que ele
usava quando se dirigia às pessoas em grego.
Mudar Saulo para Paulo não era o mesmo que
mudar o significado do nome de alguém, como
Jesus fez ao renomear o apóstolo Simão como
Pedro (a Rocha).

ESTUDO
BÍBLICO
EM PORTUGUÊS

Adoração
Eucaristica

Encontros: Sábados, das
5PM – 7PM,
no sala San Michael
Para mais informações
contacte:
Dina Baldwin
(813) 900-0680
Flavio Correa
(813) 418-9247
E-mail: estudobiblico@
stpaulchurch.com

Segunda-feira
a Quinta-feira
8h00 às 20h30
24 Horas
Sexta-feira, 8h30
às Sábado, 8h30

Olhando para o futuro! Por favor, marque seus
calendários para estes eventos especiais e futuros:
24 de novembro: Missa do Dia de Ação de Graças;
9:00 da manhã, Igreja Principal (veja a página 4 para
o anúncio)
25 de novembro: Quarta Missa de Sexta-feira em
espanhol; 19:00, Serviço de Oração; Missa das
19:30, Igreja Matriz
27 de novembro: Primeiro Domingo do Advento
2 de dezembro: Primeira Missa de sexta-feira em
honra do Santo Menino, Santo Niño; 19h00 Oração
Serviço, 19h30, Igreja Matriz
3 a 11 de dezembro: Novena a Nossa Senhora de
Guadalupe; 19h00, Santuário de Santo Niño (ver
página 7 para o anúncio)
4 de dezembro: Segundo Domingo do Advento
7 de dezembro: Vigília para a Solenidade da
Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem
Maria; Missas às 18h00 e 19h30, Igreja Matriz
8 de dezembro: Solenidade da Imaculada
Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria;
Missas às 7h30, 12h15, 17h30 e 19h30, Igreja
Matriz

As aulas de confirmação para adultos
são oferecidas nos idiomas inglês e
espanhol. Para mais informações, por
favor contacte Maria Costa em
mcosta@stpaulchurch.com ou ligue
para (813) 961-3023.

DOAÇÃO
ONLINE!
Ir para
stpaulchurch.com e
clique no link Doando
Online ou escaneie o
código QR à direita
com seu telefone para
obter mais
informações sobre
como se inscrever.

Bem-vindos!
Comunidade Brasi
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.
brazilians@stpaulchurch.com

"Formados pela Palavra e pelo Sacramento, nós, as pessoas da Igreja Católica de Saint Paul, somos uma comunidade de fé cristã multicultural, guiada
pelo Espírito, centrada na Eucaristia, vivendo nosso amor a Deus e ao próximo enquanto crescemos juntos como discípulos de Cristo. " Do mesmo modo
nossa declaração de visão: "Crescendo juntos como discípulos de Cristo".

Conselho de Mulheres Católicas

CRESCER+IR

Venda Anual de Cookies Em breve!

20 de novembro de 2022
A Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo,
Rei do Universo
2 Sm 5:1-3; Cl 1:12-20; Lc 23,35-43

A Venda Anual de Biscoitos será realizada no sábado, 10
de dezembro, na Missa das 5h30 e no domingo, 11 de
dezembro, nas missas das 7h30, 9h00 e 10h45. BAKERS
NEEDED para biscoitos caseiros, decorados no Natal, a
serem entregues no Family Center, Sala 1, no sábado, 10
de dezembro, entre as 11h00 e as 13h00. Os lucros são
doados a São Vicente de Paulo.

Se você gosta de assar, ligue para Rosanne em:
(813) 545-7733.

Sociedade São Vicente de Paulo

NATAL CESTAS

A Sociedade São Vicente de Paulo iniciou a sua
preparação para ajudar os necessitados neste Natal
através dos nossos cestos de férias. Esta época do
ano é particularmente desafiadora para a nossa
comunidade.
• Comida para a despensa: Comprar um, e obter

um item gratuito (BOGO) no supermercado é uma
ótima maneira de ajudar. Você pode trazer para
casa um item e dar um para a nossa despensa.
Por favor, deixe todos os alimentos na cesta
marcada no narthex da igreja.

CRESCER COMO DISCÍPULO | ORAR,
ESTUDAR, ENGAJAR-SE, SERVIR
CRESCER: Você assistiu ao cortejo fúnebre da rainha
Elizabeth? A Coroa Imperial do Estado que estava no
topo de seu caixão é "feita de ouro e coberta com 2.868
diamantes, 17 safiras, 11 esmeraldas, 269 pérolas e 4
rubis", de acordo com o site Historic Royal Palaces. Ela
havia sido feita para seu pai, o rei George VI, para sua
coroação de 1937. É difícil reconciliar esta coroa de joias
com a coroa de espinhos usada por Jesus em sua
crucificação. No entanto, reconhecemos o Cristo
crucificado como o rei dos reis, o primogênito da criação,
acima de "tronos ou domínios, principados ou
potestades". Ao concluirmos o ano litúrgico, somos
lembrados de que a cruz, não a coroa, é o símbolo
primário do poder de Cristo. Abraçando a cruz – através
do serviço, do sacrifício e reconhecendo Jesus como o rei
de nossas vidas – podemos ajudar a realizar o seu reino.

que gostaria de doar para uma família ou várias
famílias, podemos discutir e coordenar algumas
opções.

IR EVANGELIZAR | ORAÇÃO, CONVITE,
TESTEMUNHO, ACOMPANHAMENTO
IR: Pode ser fácil nos distanciarmos dos dois criminosos
condenados crucificados ao lado de Jesus, da mesma
forma que podemos descartar os prisioneiros em nosso
meio hoje. No entanto, a narrativa de Lucas revela sua
humanidade e nossa natureza humana compartilhada.
Reagimos como qualquer um de nós, dizendo a Jesus
para "salvar-se a si mesmo". O outro fala palavras de fé,
reconhecendo Jesus como o Filho de Deus, nosso
verdadeiro rei do universo. Enquanto nos preparamos
para entrar no Advento, peçamos a Deus a graça de
reconhecer Jesus como nosso rei. Em breve seremos
arrastados para a contagem regressiva de Natal.
Colocando Cristo, o rei recém-nascido, no centro da
nossa vida, podemos, por sua vez, ajudar a nós mesmos e
a quantos nos estão próximos a abrandar e experimentar
o Advento de modo a prepararmo-nos plenamente para a
sua vinda.

Entre em contato conosco pelo
telefone 813-264-3325 ou envie um e-mail para
svdp.spcholiday@yahoo.com

ORAÇÃO: Esta semana, faça das palavras do segundo
criminoso a sua oração: "Jesus, lembra-te de mim quando
entrares no teu reino." †

• Patrocine uma família: Ajude a fornecer a uma

família presentes de Natal para seus filhos que
eles não teriam sem o seu apoio! Se você puder
ajudar, entre em contato conosco.

• Doações para os feriados:
• Se você não puder fazer compras, mas gostaria

de ajudar, as doações monetárias
especificamente marcadas como "Para Cestas
de Férias SVdP" nos permitirão comprar os
itens necessários.
• Se você tem conexões corporativas, que são
capazes de realizar uma campanha ou doar
produtos específicos, por favor nos avise.

• Crafty? Se você tem um item artesanal especial

