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Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo Do Tempo Comum 14-11-2021
Meus queridos amigos,
Hoje é a solenidade de nosso Senhor Jesus
Cristo, Rei do Universo. Esta festa é mais
importante
do
que
nunca,
pois
reconhecemos Sua soberania sobre toda a
criação e oferecemos a Ele o louvor e
adoração que somente Ele merece. Também
é um bom momento para olhar para dentro,
examinar nossos corações, refletir sobre
nossas vidas e perguntar em que áreas temos
recusado Seu governo soberano. Jesus é o
Rei do nosso tempo? Nossos talentos?
Nosso tesouro? Nossos relacionamentos?
Nosso trabalho? Nossas páginas de mídia
social? Nossa sexualidade? Em que áreas
tentamos excluí-lo ou limitar Seu domínio?
O próximo domingo é o primeiro domingo
do Advento. Talvez como nosso presente de
Natal para o Rei recém-nascido, possamos
submeter tudo de nós mesmos a Ele ...
nossas esperanças e sonhos, talentos e
habilidades, posses e relacionamentos.
Por mais de duas décadas, o Bispo da
Diocese de São Petersburgo reconheceu um
católico destacado de cada uma das 74
paróquias e cinco missões como forma de
reconhecer
aquelas
pessoas
que
demonstraram um serviço distinto e notável
à sua paróquia. Hoje, na Catedral de São
Judas Tadeu, o Apóstolo, em São
Petersburgo, o Bispo Parkes concederá o
Prêmio São Judas Tadeu a Martin Butler por
seu serviço ao Senhor e ao Seu povo. Martin
é um modelo para mim de muitas maneiras.
Ele é o primeiro a se voluntariar como
membro do Conselho Pastoral, Ministro
Extraordinário da Sagrada Comunhão,
Sacristão, Servidor de Altar, Ministério do
Luto e Estudo da Bíblia.
Martin se junta a um verdadeiro “quem é
quem” dos “santos” que receberam o prêmio
nos últimos anos: Elizabeth Marshall, Joseph
Santayana, George Johnson, William (Bill)
Lupo, Julie Cate, John & Carol Pare, Joel &
Gloria DuBois, Kevin & Debbi Pawlowski,
Don Lau, Bob e Melanie Hutchinson, Drs.

Lodovico e Claudia Balducci, Ed e Susan
Bilbao, Tom e Holly Malouf, Chuck e
Mariann Sincell, Dr. Louis Savary e Dr. Pat
Berne, Shawn e Jackie Cosgrove, Tim e
Suzanne Casey, John e Marie Bobak, Patricia
e Javier Palacios, Jerry Harder e Charles
Glass. Que Deus os abençoe a todos!

Por outro lado, esta quinta-feira é o Dia de
Ação de Graças. Frequentemente nos
concentramos em perus e futebol e
perdemos de vista o verdadeiro significado
deste dia maravilhoso ... uma oportunidade
de fazer uma pausa e dar graças a Deus ... a
fonte de todas as bênçãos. E, claro, a melhor
maneira de fazer isso é por meio da Sagrada
Eucaristia ... uma palavra grega que significa
literalmente "ação de graças!" Iremos
oferecer a Santa Missa às 9h00. No espírito
do dia, pedimos a todos que tragam um
alimento não perecível (ou saco de comida)
para compartilhar com os necessitados
durante as próximas festas de fim de ano.
Nosso ministério no ensino médio está
preparando uma peça teatral e nosso
ministério no ensino médio está preparando
um presente para todos. Por favor venha e
traga um amigo!
Como mencionei antes, no próximo
domingo é o primeiro domingo do Advento,
o início de um novo ano litúrgico. Eu o
encorajo a refletir com oração sobre o que
Deus está chamando você, sua família e
círculo de amigos para fazer OU não fazer
este ano em preparação para o nascimento
de Cristo e Seu retorno em glória no final do
tempo. Minha oração por você é que o
próximo ano seja um ano de grande
crescimento e enriquecimento espiritual e de
paz e alegria.
Crescendo juntos em Cristo,
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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: 19:30
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)

Quinta sexta-feira 19:30
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
Todos os sábados do
mês após a Missa 8:30am
ou mediante solicitação
Horário de Atendimento
da Igreja:
Segunda a sexta-feira das
9:00h às 16:00h

Fr. Bill Swengros
Pastor

www.stpaulchurch.com
info@stpaulchurch.com

A missão desta semana: “Seguir os santos, porque
aqueles que os seguem se tornarão santos”.

- São Clemente I

A ÁRVORE QUE DÁ

Vamos ser uma bênção para muitos na época
do Natal este ano!
O CONSELHO DE MULHERES CATÓLICAS e o GRUPO DE
ORAÇÃO AMOR DE JESUS convidam você a se juntar à
Árvore de Doação! Haverá uma árvore de Natal especial
no nártex da igreja a partir de segunda-feira, 22 de
novembro. Agradecemos por você ter escolhido um
enfeite para presentear uma criança menos afortunada
em nossa comunidade. Selecionamos as seguintes
instituições de caridade para este ano:
Trabalhadores migrantes de Wachula
St. Peter Claver Boys & Girls Club
St. Mary's Mission
Mercy House
Pegue uma etiqueta da árvore e devolva
o desembrulhado presente até
DOMINGO, DEZ. 12.

PERCEBER: Iremos oferecer apenas uma missa na
quinta-feira, 25 de novembro às 9h (dia de ação de
graças). A Paróquia estará encerrada na quinta-feira,
25 de novembro e na sexta-feira, 26 de novembro. A
Paróquia reabrirá às 8h da segunda-feira, 29 de
novembro. O cronograma da Missa Regular recomeça
na sexta-feira, dia 26 de novembro, com a Missa das
7h30. A adoração não será oferecida na quinta-feira,
25 de novembro, e continuará no dia 26 de novembro
após a missa das 7h30. Feliz dia de ação de graças!

MISSA DO DIA
DE AÇÃO
DE GRAÇAS
25 de Novembro
às 9h00am
Por favor traga um
alimento não perecível
para à nossa dispensa.

Milagres Eucarísticos do Mundo: Temos a felicidade
de hospedar a exibição dos Milagres Eucarísticos em todo o
mundo. Esta semana, estamos exibindo milagres da
Alemanha. Qual é seu favorito? As cópias da exposição são
gratuitas online em todos os principais idiomas do mundo.
Cópias da mostra também se encontram à venda na sede da
freguesia. É um GRANDE presente de Natal!

Consagração a Jesus por São José: Nós estaremos

fazendo a nossa consagração depois das 07:3, Missa na
Solenidade da Imaculada Conceição da Bem-Aventurada
Virgem Maria, quarta-feira 8 de dezembro.
Inscreva-se on-line em
www.stpaulchurch.com/consecration
para que possamos preparar um certificado e
um presente para você. E que São José seja
o seu guia!

MISSÃO ADVENTO 2021
COM O PADRE CARLOS ROJAS
29 DE NOVEMBRO A 3 DE DEZEMBRO
CALENDÁRIO
Segunda-feira, 29 de novembro
12h15
. Carlos celebra missa (inglês)
13h00
Palestra Missionária # 1 (Inglês)
19h00
Palestra Missionária # 1 (Inglês)
Terça-feira, 30 de novembro,
12h15
. Carlos celebra missa (inglês)
13h00
Palestra Missionária # 1 (espanhol)
19h00
Palestra Missionária # 1 (espanhol)
Quarta-feira, 1 ° de dezembro,
12h15
Carlos celebra missa (inglês)
13h00
Palestra Missionária 2 (Inglês)
19h00
Palestra Missionária 2 (Inglês)

Quinta-feira, 2 de dezembro,
12h15
. Carlos celebra missa (inglês)
13h00
Palestra Missionária 2 (espanhol)
19h00
Palestra Missionária 2 (espanhol)
Sexta-feira, 3 de dezembro
19h00
Dia Final - Missa Missionária multilíngue
com Palestra Missionária bilíngue # 3
Fr. Carlos será o presidente chefe em todas
as Missas Diárias 12:15 e na Missa das 19:00
em 3 de dezembro.
Todas as Palestras Missionárias e Missas
serão realizadas na igreja principal.

VENDA DE BOLINHOS DE NATAL DO CCW!
Chamando todos os PADEIROS! Se você gostaria de
fazer biscoitos caseiros do Natal decorados, por
favor entregá-los ao Centro famíliar no sábado, 11
de dezembro entre 11:00
ao meio-dia. Os rendimentos vão para o SVDP e
para a Santa Missão Maria.
Para obter mais informações, entre em contato com
Elaine @ elaine.chapman@verizon.net

Bebês e crianças são sempre bem-vindos no St. Paul's.
Apoiamos os pais enquanto eles discernem a melhor forma de ensinar seus filhos sobre a
missa. Para alguns, a melhor opção pode ser deixar seus filhos em nosso berçário. Dessa
forma, você pode orar enquanto eles brincam! Para outros, o Family Room é a melhor
opção. Desta forma, você e seus filhos podem participar da Missa juntos, permitindo que
seus filhos sejam crianças sem distrair os outros. Lembre-se, esta não é uma “sala de
jogos”, mas um lugar para a nossa “jovem igreja” participar da Missa em família.

Que venham as crianças!

O nártex é um bom lugar para crianças que precisam se movimentar. Para outros, a
melhor opção é ter seus filhos com você na igreja para que você possa ensiná-los sobre a
missa. Se eles estão tendo um “dia ruim”, você sempre pode escolher uma das outras
opções. O importante é que VOCÊ vá à igreja e possa orar e que você e seus filhos se
sintam sempre BEM-VINDOS. (PS: Se o berçário não estiver aberto durante o tempo da
missa, entre em contato com Carmen na paróquia e vamos ver se podemos abri-lo!)

www.stpaulchurch.com ● facebook.com/stpaultpa

CRESCER+IR REFLEXÃO
21 de novembro de 2021
Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo

Adoração
Eucaristica

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

Dn 7: 13-14; R 1: 5-8; Jo 18: 33b-37

CRESÇA: Muitos americanos têm fascínio pela realeza. Adoramos seguir a família real na
vida real e por meio da digna The Crown série no Netflix. Como os observadores reais
sabem, a coroa não é tudo o que parece ser! A história e a experiência também mostram
que os reinos terrenos incluem sua parcela de divisão, traição e, às vezes, total desprezo
por outras pessoas. Jesus nos dá um tipo diferente de reino e realeza para aspirar - um
baseado na verdade, não na ficção, e nascido do sofrimento e não da sucessão. Jesus não
buscou a glória terrena, mas suportou uma coroa de espinhos e a morte na cruz para
estabelecer o reino dos céus - um reino que nos aperfeiçoa e nos une à Santíssima
Trindade. Portanto, é apropriado que, ao encerrarmos o ano litúrgico, honremos Jesus
como Rei do Universo - céu, terra e toda a criação. Jesus estabeleceu seu reino ao se
sacrificar por amor a nós. Por nosso batismo, temos uma participação nesta identidade
sagrada e, portanto, com a ajuda do Espírito Santo, temos a autoridade e o poder de
proclamar o Reinado de Cristo a todo o mundo por meio de nossas palavras e ações.
Desta forma, podemos servir ao verdadeiro rei e participar na construção do reino de
Deus na terra.
VÁ: Algumas pessoas não têm vergonha de dizer onde estão: Sou especialmente fascinado
por adesivos de para-choque. Não gostamos de falar sobre política ou religião, mas de
alguma forma é normal proclamar nossas crenças mais profundas enquanto avançamos
pela estrada. Ao celebrarmos Jesus como Rei do Universo, é uma boa hora para nos
perguntarmos: Jesus é o rei do nosso universo? Se sim, como o proclamamos? Adesivos
podem ser divertidos, mas compartilhar nossa crença em Jesus como nosso Salvador
requer interação humana. Introvertidos como eu podem achar difícil, mas podemos
testemunhar nossa fé de várias maneiras: Sim, por meio de conversas, mas também por
meio das prioridades que escolhemos e dos exemplos que damos. Como membros do
reino de Deus - presentes na terra, mas ainda não plenamente realizados - nossa vocação
batismal é participar da missão sacerdotal, profética e real de Cristo. Podemos pedir a Jesus
que nos ajude a encontrar as palavras e ações que melhor nos ajudam a fazer isso.
PREPARE: O Advento começa no próximo domingo! Assim como nos preparamos para
feriados importantes como o Natal e o Dia de Ação de Graças, podemos começar a
preparar um “cardápio” do Advento. Como vamos observar como uma família este ano?
Quais são nossos objetivos para a temporada? O que posso realizar na semana que se inicia
para liberar o Advento para uma preparação fervorosa? †

Bem-vindos!
Comunidade Brasi
leir a
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".

Nossa Senhora de

Guadalupe
Novena e festa
Novena
3 - 11 de dezembro
19:00 *
Santuário de Santo Niño
* 3 e 8 de dezembro após a missa (~ 20h30)

Missa do dia da festa, procissão e recepção
12 de dezembro
14h00
•
•

•
•

Vista a roupa tradicional do seu país
Convidamos você a trazer uma cesta com
alimentos não perecíveis para presentear durante o
ofertório
Junte-se a nós em uma procissão após a missa
Desfrute de uma deliciosa refeição mexicana após
a missa no Centro da Família

Ambiente seguro: É responsabilidade de todos que nossa

paróquia permaneça um ambiente seguro. Certifique-se de
que seus filhos sejam supervisionados o tempo todo,
incluindo o banheiro e o jardim. Todos os adultos que
trabalham com crianças ou adultos vulneráveis como parte
de seu ministério devem concluir o Treinamento em
Ambiente Seguro e as verificações de histórico necessárias
(para obter mais informações, entre em contato com
Barbara Gray em bgray@stpaulchurch.com, 813-961-3023).
Relate todas as atividades suspeitas diretamente à polícia
(247-8000), bem como ao escritório da paróquia. Em casos
de suspeita de abuso, ligue para a polícia e o Ministro
diocesano de Assistência às Vítimas (ligação gratuita 1-866407-4505). Se você tiver alguma dúvida ou preocupação,
fale com qualquer membro de nossa equipe.

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.

Venha
participar
conosco do
estudo
bíblico em
Portuguese!
Nossos encontros serão dois sábados ao mês, na
sala San Michael das 17 às 19 horas. Nossa próxima
sessão será em 20 de novembro de 2021.
Estudaremos o evangelho de São Mateus.
Para mais informações email:
estudobiblico@stpaulchurch.com
Esperamos você!

Devoções da primeira sexta-feira: Esta sexta-feira é a
primeira sexta-feira do mês, uma bela oportunidade de
desenvolver seu relacionamento com Deus. Este é um bom
momento para examinar sua consciência e participar do
Sacramento da Reconciliação. Além de nossas missas diárias
normais de sexta-feira, oferecemos uma missa especial de
sexta-feira começando às 19h com um rosário em
comemoração do Santo Niño e do Sagrado Coração de Jesus.
Também oferecemos Adoração Eucarística após a Missa das
7h30 até a nossa Missa de sábado das 8h30. Por favor, venha e
traga um amigo!

INSCREVA SEU FILHO AGORA NA
LIGA DE FUTEBOL DE INVERNO
DE ESPORTES DA JUVENTUDE
CATÓLICA EM ST. PAULO!
A Igreja Católica de São Paulo está participando da
Liga de Futebol dos Esportes da Juventude Católica
(CYS) de inverno como parte da visão mutuamente
compartilhada da Diocese de St Pete, Vivendo o
Evangelho com coragem! Estamos entusiasmados em
oferecer futebol às crianças de nossa paróquia, com
idades entre 3 e 18 anos.
O registro antecipado está disponível AGORA para
a Liga de Inverno. As taxas de inscrição para a CYS
Liga de Inverno serão de US $ 110 para o primeiro
filho, US $ 100 para o segundo e terceiro filho e US $
90 para o quarto e quinto filho em uma família. Esta
escala de preços é válida de agora até 1º de dezembro
de 2021. A liga terá início em 15 de janeiro de 2022 e
durará 12 semanas consecutivas até a primeira semana
de abril. Para se inscrever ou obter mais informações,
acesse:

www.stpaulchurch.com/soccer

