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Batismo Do Senhor                                               12 de janeiro de 2020 

Meus queridos amigos, 
 
Hoje celebramos a Festa do Batismo do Senhor.  Neste dia, lembramos do dia em que Jesus 
foi batizado por seu primo João no rio Jordão.  Enquanto para a maioria das paróquias, isso 
marca o fim da Temporada de Natal, em St Paul, nossa celebração continua enquanto nos 
preparamos para a celebração do próximo fim de semana de Santo Niño! 
 
A devoção ao menino Jesus começou pela primeira vez naquela primeira véspera de Natal 
em Belém, quando Maria e José adoravam seu filho recém-nascido.  Então vieram os 
pastores no campo que contaram sobre a canção dos anjos e os magos que viajaram de longe 
para prestar homenagem ao rei recém-nascido.  A devoção ao Menino Jesus continuou 
através dos tempos até hoje!  Todas as noites nos reunimos para orar às 19h, seguido pela 
Santa Missa em homenagem ao Menino Jesus!  Nós o conhecemos por muitos títulos.... se o 
Menino Jesus, o Santo Bebê de Praga, Bambino Gesu, O Santo Filho, Santo Niño, Divino 
Niño, ... o que importa é que reconhecemos em Ele a Palavra feita carne, verdadeiro Deus e 
verdadeiro Homem, que veio a revelar-nos a misericórdia amorosa de nosso Pai e para nos 
salvar do pecado e da morte!  Pit Senyor! 
 
Convido você a vir todas as noites às 19h para a Novena e o Rosário.  Depois, há uma 
celebração da Santa Missa presidida por sacerdotes de toda a nossa diocese.  Fique para uma 
recepção depois com deliciosa cozinha das várias regiões das Filipinas!  No próximo sábado, 
18 de janeiro, teremos uma procissão especial de rosário após a missa.   
 
Finalmente, no domingo, 19 de janeiro, a missa especial do festival sera às 16h30 (Desculpe, 
não haverá uma missa das 17h30).  Depois, haverá uma curta procissão para o Centro 
familiar, onde haverá um sinolog público ou dança de oração.  É uma experiência muito 
comovente!  Depois, há o jantar!  Depois, o sinolog continuará.  Por favor, venha e não se 
esqueça de trazer seus amigos e suas câmeras! 
 
Em outra nota, por favor, deixe-me lembrá-lo do nosso compromisso como uma família 
paroquial para rezar todo o Novo Testamento este ano.  Esta semana estamos lendo 
capítulos 6-9 de Lucas.  Você pode querer rezar esta oração quando você começar: 
 

Oração antes de ler as Escrituras Sagradas 
por St. John Chrysostom 

 
Jesus, abra os olhos do meu coração, 

que eu possa ouvir a sua palavra e entender e fazer a sua vontade. 
Abra os olhos da minha mente para a compreensão de seus ensinamentos evangélicos. 

Fale comigo as coisas ocultas e secretas de sua sabedoria. 
Ilumine minha mente e compreensão com a luz de seu conhecimento, 

não só para valorizar as coisas que são escritas, mas para fazê-las. Amém. 
 
Por último, não se esqueça que Alpha começa na próxima semana!  Certifique-se de se 
inscrever on-line ou no escritório para que possamos nos preparar para você! 
 
Que nosso amado Santo Niño abençoe você e seus entes queridos!  

 

 
Padre Bill Swengros, Pastor 

 

MISSAS DO FIM 
DE SEMANA 

 

Missas de Sábado 
8h30  missa 

(Oração da manhã e Benedição 
8:10 am) 

 
Missas da Vigília do Sábado: 

17:30 
Missa em Português: 19:30 

 
Missas dominicais 

7:30, 9:00, 10:45, 
12:30, 17:30 

Misa en Español: 2:00 pm 
 

MISSAS DURANTE A 
SEMANA 

 
Segunda a sexta 

7:30 e 12:15 
 

Primeira Sexta-feira às 19:30 
Terceira Sexta-feira às 19:30 
*Quarta Sexta-feira às 19h30 

* (en Español) 

 
Reconciliação (Confissão) 

Segunda a Sexta 11:30 - Meio-dia 
Sábados 10:00 e 16:00 ou a 

pedido 
 

Adoração Eucarística 
De segunda a quinta 

8:00 às 20:30 
Sexta-feira 8:00 a 

Sábado 8h30 Missa 
 

 Oração matinal 
Segunda a sexta-feira às 7:10 

Sábado 8:10 
  

Unção dos Enfermos 
Todo segundo sábado 

do mês às 8h30 
 

Horário de Atendimento da 
Igreja: 

 
Segunda a sexta-feira das 8:00 às 

16:00 
 

www.stpaulchurch.com 
 

info@stpaulchurch.com 

 

 
 
 

NOTÍCIAS ▪ FOTOS ▪ EVENTOS 
Junte-se à página da  

St. Paul no Facebook hoje! 
www.facebook.com/stpaultpa 



32º NOVENA anual do 
SANTO NIÑO  

e dia da festa 
Novena e Missas em 

homenagem ao Menino 
Jesus, Santo Niño 

 
Sexta-feira, 10 de janeiro - sábado, 18 de janeiro, 

19:00 Novena   †   19:30 Missa 
  

Celebração do Dia da Festa de Santo Niño 
Domingo, 19 de janeiro missa às 16:30 Sinulog e 

Recepção no Centro familiar após a missa 

RCIA 
 

Você está curioso sobre a fé católica ou você já pensou 
em se tornar um católico?  

O programa Rite of Christian Initiation for Adults (RCIA) é 
para você! 

.  
Adultos de todas as tradições religiosas, ou nenhuma 

formação religiosa, são bem-vindos a participar de 
nossas reuniões informais para aprender mais sobre a Fé 
Católica.  Junte-se à nossa próxima sessão de inquérito 

inicial: 
.  

quarta-feira, 22 de janeiro de 2020 
19h30 no Centro Paroquial 

(Oferecido em inglês e espanhol) 
.  

Sessões subsequentes a seguir: 
12 de fevereiro, 25 de março, 15 de abril, 27 de maio, 17 

de junho e 15 de julho 
  

Entre em contato com Maria Costa em 
mcosta@stpaulchurch.com 

DIA DE ORAÇÃO PELA PROTEÇÃO 
LEGAL DAS CRIANÇAS 

Adoração com FR. BOB ROMAINE 
QUARTA-FEIRA, 22 DE JANEIRO ▪ 19:00 - 21:00 

CAPELA DE St. PAUL 

A Missa do Jubileu de Casamento de Ação de Graças 
com o Bispo Gregory Parkes terá lugar na Catedral de St 
Jude, o Apóstolo, no domingo, 23 de fevereiro de 2020, 
às 15:00.  Este evento homenageia casais de toda a 
diocese que celebrarão 25, 50 ou mais anos de casamento 
durante o ano civil de 2020.   Por favor, reserve com o 
Escritório paroquial até terça-feira 04 de fevereiro. 

CASADO 5 ANOS OU MENOS? 

Junte-se a nós para um Evento ESPECIAL ... 

DANÇA DOS NAMORADOS 

Na sexta-feira, 21 de fevereiro às 19:00 

NO CENTRO FAMILIAR 

  

Por favor reserve com Maria Costa em 

MCOSTA@STPAULCHURCH.COM ou 

LIGUE (813) 961-3023 

NOSSA SENHORA DA BOA SAÚDE 
Convidamos cordialmente você e sua família a se 

juntarem a nós para celebrar a oração e missa especial de 
Novena em homenagem à "Nossa Senhora da Boa 

Saúde" será realizada na Igreja Católica de St. Paul na 
sexta-feira, 17 de janeiro, às 19h. 

*Novena será comemorado a cada terceira sexta-feira de cada mês 

 Rev. Dr. Martin Luther King, Jr.  
SERVIÇO DE ORAÇÃO 

Segunda-feira, 20 de janeiro   ▪  19:00 
Santuário santo nino  

Patrocinado pelo Conselho 11211 dos Cavaleiros de 
Colombo de St. Paul 

Ofertório: estamos sempre à procura de paroquianos 

para se voluntariar para ajudar no ofertório.  No próximo 
domingo, por que não perguntar e oferecer ajuda?  Será 
uma grande bênção para sua família.  Paz! 

VOCÊ SABIA? 
 
Tivemos mais de 3.000 pessoas a mais para as 
nossas missas de Natal do que para as nossas missas 
dominicais apenas alguns dias depois.  Basta 
imaginar a diferença que a nossa igreja poderia fazer 
se todos se sentirem chamados a assistir à missa a 
cada semana durante todo o ano! 
  
Nosso total de ofertas para o Natal foi de US $ 
52.826 (perdendo apenas para a nossa coleta da 
Páscoa). Obrigado por sua generosidade contínua! 
Seu apoio de tempo, talento e tesouro faz da Igreja 
Católica de St Paul uma das paróquias modelo na 
Diocese de São Petersburgo! 

Fé em Ação: "E uma voz veio dos céus, dizendo: "Este é 

o meu amado filho, com quem estou bem satisfeito" (Mt 
3:17).  Dois pensamentos vêm à mente ao ler isso. Primeiro, 
Deus, Nosso Pai, é tão generoso, que ele nos deu seu único 
filho, a quem ele realmente ama, para que possamos ter vida 
eterna com ele no céu. Deus, Nosso Criador, também nos 
ama! Em segundo lugar, Jesus era obediente à vontade de 
seu Pai, até o ponto da morte. Este é um lembrete de que 
nossas próprias vidas são puros dons de Deus e destinados a 
servir a Deus e aos outros. 

www.stpaulchurch.com 



 
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 

 

Adoração  

Eucaristica 

 
 
 
 
 

 

De Segunda a  
Quinta-feira 

Das 8:00 ate 20:30 com a 
oração de enceramento 

e benção com o 
Santíssimo 

Sexta-feira das 8:00 ate a 
missa de Sábado 8:30  

da manhã. 

Lembrete amigável: Se queremos que nossos filhos desenvolvam um relacionamento 

pessoal ao longo da vida com o Senhor, é extremamente importante que a fé seja vivida em 

casa.  Isso significa rezar com nossos filhos antes das refeições e antes de ir para a cama.  

Significa compartilhar sua fé com eles e modelar o que significa ser um bom cristão.  

Significa também assistir à missa todos os domingos como uma família.  Alguns pais 

pensam equivocadamente que a edução religiosa ou à escola católica é um substituto para o 

comparecimento semanal da missa.  Não.  É um suplemento importante, mas nenhuma 

escola ou programa pode substituir o que você faz como pais ou o valor de participar na 

missa dominical a cada fim de semana como uma família. 

Concurso de arte do SANTO NIÑO 
 

Convidamos todas as crianças (jardim-12ª série) em nosso programa de formação de fé 
de apresentar um trabalho de arte, a fim de nos ajudar como uma paróquia a celebrar a 
Festa do Santo Niño (Festa do menino Jesus), no Domingo, Janeiro 19, 2020. Aqui 
estão os detalhes: 
 

• Crie uma imagem/representação do Santo Niño usando uma folha de papel de 8 1/2  
 por 11". 
• Use qualquer meio: lápis de cor, marcadores, lápis, giz, aquarela, etc. 
• Coloque o nome e o número de telefone e quaisquer outras informações de  contato 
 na parte de trás da obra de arte. 
• Entregar ao escritório paroquial ou ao escritório de formação religiosa o mais tardar 
 na quarta-feira, 15 de janeiro de 2020. 
 

As inscrições vencedoras serão anunciadas durante o "Sinulog Festival" em 19 de janeiro 
de 2020 e serão concedidos pelo Ministério filipino com a seguinte: Primeiro Lugar - $ 100; 
Segundo - $50; Terceiro - $ 25,00 e cada um também receberá uma pequena estátua do 
Menino Jesus.  Por favor, ligue para o Escritório de Formação da Fé para mais detalhes! 

Alerta! Vários dos nossos paroquianos e seus entes queridos foram recentemente 
apanhados pela Imigração, separando-os de membros da família que são cidadãos dos 
EUA.  Conheça seus direitos e faça um plano.  Isto é especialmente importante se houver 
crianças ou adultos vulneráveis que você cuida.  No caso se você for detido, por favor, 
certifique-se de ter designado as pessoas para cuidar deles, importante ter os documentos 
legais adequados, tais como procuração durável e liberações médicas.  Se você ainda não 
falou com advogados de imigração, procure-o agora!  Veja se há algo a mais que você pode 
fazer para legalizar sua situação.  Temos advogados em nossa paróquia, bem como através 
de instituições de caridade católicas que querem ajudar.  Para mais informações, consulte o 
nosso site paroquial e a internet em geral.  Nós nos importamos. 

LIVRO 
DE 

MISSAS 
2020 

 
O Livro de Missas de 
2020 está aberto. Para 
agendar dias e horários 

para a lembrança de 
seus entes queridos e / 
ou intenções, visite o 

Centro Paroquial da St. 
Paul durante a semana 

entre as 8:00 e as 16:00. 

Open House      
Pré-escolar para  

2020-2021 
 

Terça-feira, 28 de janeiro 
9h00 - 11h 

 

Quarta-feira, 29 de janeiro 
9h00 - 11h e às 17h30 

St. Paul católica     
Pré-escolar  

Jantar anual do 
espaguete & leilão  
Sexta-feira, 31 de janeiro 

18:00 -21:00  
no Centro familiar 

2020-2021  
ST. PAUL 

CATÓLICA  
PRÉ-ESCOLAR 

REGISTRO 
  

Inscrições in-house 
30 de janeiro 

 

Pedidos paroquiais 
4 de fevereiro 

 

Inscrições abertas 
6 de fevereiro 



"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". 

Ministérios Litúrgicos: Por favor, deixe-nos saber se 

você está interessado em voluntariado destas formas: 

Servidores do Altar, Artes & Meio Ambiente, Ministros 

Eucarísticos da Sagrada Comunhão, Planejamento 

Funeral, Hospitalidade, Leitores e Sacristãos. Por favor, 

entre em contato com Elizabeth Hays pelo e-mail: 

ehays@stpaulchurch.com ou ligue para (813) 961-3023. 

Estamos animados para o início do 
ALPHA em janeiro de 2020!  Alpha 
introduz os fundamentos da fé cristã 
através de uma série de 11 palestras e 
discussões.  Alpha é uma oportunidade 
para explorar o significado da vida em 
um ambiente de um grupo pequeno.  

 
Nossa paróquia está oferecendo ALPHA nas línguas 

portuguesa: Sábados das 17h às 19h 
Começa 25/01/2020 e termina 4/4/2020 

 
Para se inscrever no ALPHA hoje, 
visite: www.stpaulchurch.com 

  
Para perguntas sobre ALPHA, por favor, escreva para: 

alpha@stpaulchurch.com  

BREAKNG OPEN THE WORD 
Atenção Famílias formação da fé! 

 

Você está convidado a se juntar a nós durante a aula de 
Formação da fé do seu (sua) filho (a) para Breaking Open 
the Word.  Este é um encontro casual, no Centro familiar 
(Seção 3), onde refletimos sobre o Evangelho dominical, 
compartilhamos nossa fé e desfrutamos de comunhão com 
outros pais. Serão fornecidos refrescos.  Nossas datas e 
horários são os seguintes: 

 

Domingo, 26 de janeiro: 10h15 - 11h30 
Segunda-feira, 27 de janeiro : 16:15 - 17:30 
Segunda-feira, 27 de janeiro: 18:00 - 19:15 

Terça-feira, 28 de janeiro: 18:00 - 19:15 

Na Igreja Católica de St. Paul, estamos encorajando os 
paroquianos a ler o Novo Testamento em 2020.  Cópias da 
Programação de Leitura Diária do Novo Testamento estão 
disponíveis no Narthex da Igreja e também podem ser 
encontradas em nossa página em: www.stpaulchurch.com. 

/// Missão Jamaica /// 
DOAÇÕES NECESSÁRIAs! 

  
No dia 3 de fevereiro de 2020, um grupo de 25 voluntários, 
da nossa paróquia, viajará para Kingston, Jamaica, em uma 
missão para servir os mais pobres dos pobres ao lado dos 
Missionários dos Pobres. 
 
Os Missionários dos Pobres pediram-nos para trazer os 
seguintes itens: 

 

• Roupa intima femininas (S, M, L) 
• Roupa intima masculinas (S, M, L) 
• Camisetas brancas masculinas (S, M, L) 
• Calças compridas (Cáqui) (tamanhos - 30, 32, 34, 36, 38) 
• Camisetas coloridas e shorts 
• Produtos de higiene pessoal (sabão, pasta de dentes,    
 desodorante, loção, Shampoo, óleo de bebê e pó, 
 lâminas de barbear) 

  
Nosso ministério estará coletando esses itens depois de 
todas as missas em 25 e 26 de janeiro de 2020.  Por favor, 
traga suas doações para a missa durante este fim de semana.  
Muito obrigado pela sua ajuda.  Que Deus continue 
abençoando você e suas famílias! 

  
Para mais informações, entre em contato com 

jamaicamission@stpaulchurch.com 

Fé Viva: O dia em que fomos batizados é sem dúvida o dia 
mais importante de nossas vidas, já que foi o dia em que 
fomos restaurados à promessa da vida eterna.  Quando e 
onde você foi batizado?  Sabe quem são seus padrinhos?  
Que lembranças ou fotos você ainda tem?  Puxá-los para 
fora e refleta sobre o dom do seu batismo pela água e do 
Espírito Santo! 

Apelo de Missa: O maior presente que recebemos de 

Deus é a Santa Missa, porque é aqui que Ele fala conosco e 

nos nutre com o Corpo e o Sangue de Jesus.  No entanto, 

quantas vezes nos queixamos de que não conseguimos 

nada da missa?  Será que é porque o Senhor não nos deu 

nada ou é que não abrimos nossos corações o suficiente 

para receber seu dom?  Neste domingo, por que não orar 

pela graça para ouvir atentamente sua voz e reconhecê-lo 

na Quebra do Pão?  Durante a missa, espere ser alimentado 

pelo Senhor através de sua palavra e sacramento.  Anote 

pontos-chave das Escrituras e homilia.  Não basta ouvir ou 

somente “falar” as orações, e sim rezar-las!  Uma idéia é 

não deixar a igreja até que você tenha sido alimentado!  No 

caminho de casa, discuta o que te tocou durante a Santa 

Missa.  Que a experiência da Liturgia Sagrada seja 

verdadeiramente um encontro com Cristo! 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=pt&a=www.stpaulchurch.com

