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                                                     Domingo, 13 de janeiro de 2019 

Meus queridos amigos, 

 

Hoje termina formalmente a época de Natal, quando refletimos sobre o batismo de nosso 

Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse mistério é muito importante, pois não apenas reflete 

a importância do batismo na vida de um cristão, mas também o início do ministério 

público do Senhor. Depois disso, Jesus foi ao deserto por 40 dias e noites para refletir 

sobre a experiência e preparar-se para Sua missão de compartilhar a Boa Nova do amor e 

misericórdia de Seu Pai para todo o mundo! 

 

Como paróquia, nossa celebração continua por mais uma semana, honrando nosso muito 

amado Santo Niño, ou Santo Menino! Essa devoção não é nova. Tudo começou na 

primeira noite de Natal, quando Maria e José adoraram o recém-nascido rei. Continuou 

com a visita dos pastores e depois dos magos. E continuou através dos séculos até hoje. 

Seja conhecido como Menino Jesus de Praga, Santo Niño, Bambino Gesu, Divino Niño 

ou a Criança Sagrada ... nos reunimos para adorar Emmanuel ... Deus conosco ... e o 

mistério de Sua Encarnação! Jesus Cristo é totalmente Deus e totalmente homem! 

 

Todas as noites desta semana nos reuniremos às 19:00 para a Novena e Terço e às 19:30 

para a missa com um convidado. Sacerdotes de toda a diocese se juntarão a nós. Depois, 

haverá uma deliciosa refeição filipina patrocinada por uma das organizações filipinas da 

nossa diocese. Para uma lista completa de presidentes, por favor consulte o nosso site! 

No sábado, eu irei presidir e depois teremos uma procissão maravilhosa de rosário em 

todo o nosso campus, com imagens de Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora 

Aparecida, Nossa Senhora da Boa Saúde, Nossa Senhora de Fátima e Santo Niño! É uma 

graça incrível poder participar e você se sentirá verdadeiramente abençoado. 

 

No domingo, a missa das 17:30 será realizada às 16:30! O bispo Parkes presidirá nossa 

celebração. A celebração começará com uma apresentação especial que contará a história 

de como o Santo Niño chegou às Filipinas. Após a missa, vamos para o Centro da 

Família para a bênção das imagens do Menino Jesus e para o Sinolog. O Sinolog é um 

tipo de dança oração ou movimento que expressa tanto o nosso apelo pela misericórdia 

de Deus como a nossa necessidade da Sua misericórdia! Os gritos de “Pit Senyor” ou 

“Louvado seja o Senhor” enchem o ar enquanto pessoas de todo o estado, assim como 

dos quatro cantos do mundo se reúnem para cantar Seus louvores. É um evento que você 

nunca esquecerá! Depois de uma deliciosa refeição, o Sinolog continuará! 

 

Lembre-se que esta celebração é para todos aqueles que amam o Menino Jesus ... não 

apenas Filipinos! Por favor, marque seus calendários e, por favor, venha cedo para esta 

incrível celebração em homenagem ao Santo Niño! Pit Senyor! 

 

 

 

Pe. 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 
 

parishcommunications@stpaulchurch.com 



Novena a Santo Niño 
11 a 18 de janeiro: Novena a Santo Nino - 19:00 Terço; 
19:30 missa em homenagem ao Santo Niño; seguida de 
recepção no Family Center. 
19 de janeiro: Vigília do Santo Niño - Novena às 19 horas; 
Missa (em inglês) às 19h30 na igreja; Missa (em português) 
às 19h30 no Family Center; Procissão do Rosário ao longo 
do Caminho da Paz depois das Missas. 
20 de janeiro: Missa do Dia da Festa do Santo Niño às 
16h30, seguida de Sinulog (festival realizado nas Filipinas) e 
recepção no Family Center. 

 
Lembrete:  Não haverá a Missa das 17:30 no 
Domingo, 20 de Janeiro de 2019, devido à Missa de 
Festa do Santo Niño às 16:30 h. 

 
Missa de Ação de Graças no Jubileu do Matrimônio 

A Missa de Ação de Graças do Jubileu de Matrimônio, 
com o Bispo Gregory Parkes, será realizada na Catedral de 
São Judas Apóstolo, no domingo, 10 de fevereiro de 2019, 
às 15:00 h. Este evento homenageia casais em toda a 
diocese que celebrarão 25, 50 ou mais anos de casamento 
durante o ano de 2019. Por favor responda ao escritório 
da paróquia em 813-961-3023 até quinta-feira, 24 de 
janeiro de 2019. 

 
Ajuda necessária! Nossa paróquia é abençoada por 
servir quatro lares de idosos maravilhosos e um quinto 
acaba de ser aberto! Visitamos os residentes toda semana e 
uma vez por mês celebramos a missa. Precisamos de mais 
voluntários para compartilhar o amor e a alegria de Deus 
com os idosos. Não leva muito tempo ... apenas um pouco 
de treinamento e uma verificação de antecedentes ... e 
muito amor em seu coração! Também estamos precisando 
de voluntários para visitar nossos paroquianos para levar-
lhes o Santíssimo Sacramento. Se você estiver interessado 
em qualquer dos ministérios, entre em contato com o 
Diácono Frank Henriquez em fhenriquez@stpaulchurch.com. 

 
JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE  MISSA DE 
DESPEDIDA:  O bispo Gregory Parkes vai celebrar a missa 
na Igreja Católica St. Paul em 19 de janeiro de 2019, às 
10h00. O bispo Parkes abençoará os jovens que iniciarão 
sua peregrinação à Jornada Mundial da Juventude no 
Panamá.  São todos bem-vindos! 

 
ORAÇÃO PELA PROTEÇÃO DA VIDA HUMANA 
Como católicos, acreditamos na inalienável dignidade e 
valor de toda vida humana desde o momento da concepção 
até a morte natural. Na terça-feira, 22 de janeiro, você está 
convidado a se reunir com o Padre Bob e o Ministério do 
Respeito à Vida das 19h às 21h em nossa bela capela para 
rezar por um renovado respeito pela vida. Para mais 
i n fo rma ções ,  con t a t e  Caro l  B r e l and  em 
respectlife@stpaulchurch.com. 
 

SPARS - St. Paul Active Retired Seniors (Aposentados 
Seniors Ativos): A próxima reunião será realizada na 
quarta-feira, 16 de janeiro às 13:00 na Igreja Católica St. 
Paul – Parish Center, Sala F. 
 

Rev. Dr. Martin Luther King Jr. Dia de Oração 
É impossível exagerar a importância de Martin Luther King 
em nosso país e em todo o mundo. Por favor, junte-se aos 
nossos Cavaleiros de Colombo para um serviço especial de 
oração às 19:00, 21 de janeiro de 2019, em nosso Santuário 
de Santo Niño. Vamos redobrar nossas orações por um 
mundo onde a dignidade e o valor inalienáveis de cada ser 
humano não sejam apenas respeitados, mas também 
fomentados! 
 

ESTUDO BÍBLICO EM ESPANHOL 
“Uma viagem pela Bíblia” 

U$ 20,00 por pessoa por 24 sessões 
Toda terça-feira de 19:30 a 21:00 h 

Family Center, Seções 2 e 3 
Antigo Testamento: 22 de janeiro a 28 de maio de 2019 

Novo Testamento: 13 de agosto a 24 de setembro de 2019 
Contatos: Pilar ou Gaetano Garibaldi 

Telefone: (813) 968-7376 ▪ (813) 943-5887 
E-mail: pgaribal@hotmail.com 

 

PASSION PLAY 2020! Por que não presentear você e sua 
esposa com uma incrível peregrinação à Baviera, à Áustria e 
à Hungria! A cada dez anos, há centenas de anos, a pequena 
cidade bávara de Oberammergau hospeda uma encenação 
da Paixão de Cristo para todo o mundo. Também 
visitaremos a cidade medieval de Innsbruck, a abadia 
beneditina barroca de Ettal, o romântico castelo de 
Neuschwanstein antes de embarcar em um cruzeiro pelo 
Danúbio ... visitando cidades pitorescas como Nuremberg, 
Regensburg, Passau, Melk, Viena (foto) e Budapeste! Não 
deixe de reservar sua viagem agora, pois há vagas limitadas! 
Ligue para a Margie pelo número 1-800-644-4659 para 
mais informações! 
 

Fé em Ação: “João respondeu a todos: 'Eu te batizo com 
água; mas aquele que é mais poderoso do que eu está 
vindo ... ele te batizará com o Espírito Santo ... ”(Lc 3:16). 
O Catecismo Católico afirma que "a imersão de Jesus na 
água é um sinal para todos os seres humanos da 
necessidade de morrer para si mesmos para fazer a vontade 
de Deus". Em outras palavras, como católicos batizados, há 
apenas um presente que precisamos dar a Jesus - o presente 
de nós mesmos. Entregue-se a Deus, coloque sua confiança 
Nele e permita que o Espírito Santo trabalhe através de 
você para a maior glória de Deus. 
 

Palavras de sabedoria: “Não há espaço onde Deus não 
esteja; o espaço não existe à parte dele. Ele está no céu, no 
inferno, além dos mares; habitando em todas as coisas e 
envolvendo tudo. Assim, Ele abraça e é abraçado pelo 
universo, confinado a nenhuma parte dele, mas permeando 
a todos ”.                                                - St. Hilary de Poitiers 



 

 

 

 

 

 

 

 
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 

CANTO DO SACRAMENTO 
 

· Os preparativos para a recepção dos sacramentos do Baptismo, 
Reconciliação, Primeira Comunhão e Confirmação, são 
coordenados pelo Escritório de Formação da Fé. Para informações 
detalhadas, ligue para 813-961-3023. 
 
· Para se preparar para receber o sacramento do Santo Matrimônio, 
entre em contato com Maria Costa pelo telefone 813-961-3023. 
 
· Para informações sobre o nosso programa vocacional e formação 
para receber o sacramento da ordem, por favor, entre em contato 
com a Irmã Theresa Betz pelo telefone 813-961-3023. 
 
· Para a Unção dos Enfermos, entre em contato com Barbara Gray 
pelo telefone 813-961-3023. 

TRANQUILIDADE FINANCEIRA 
WORKSHOP DA UNIVERSIDADE 

 
E se você estivesse seguindo um plano para o seu dinheiro que você sabe que 
funcionou? Com a Dave Ramsey’s Financial Peace University, você pode 
assumir o controle do seu dinheiro, sair da dívida e criar um plano para o seu 
futuro. 

A partir de 24 de janeiro de 2019 
Sessões quinta-feira às 19:00 

Parish Center - Sala “H” 
 
Para se inscrever, ligue para Maria Costa pelo telefone 813-961-3023 ext. 3305 
ou acesse o link: https://fpu.com/1077793 

9a Conferência Anual dos Homens de Tampa Bay 
 

 “Corajosamente vivendo o Evangelho” 
 

Apresentando Jesse Romero, Gus Lloyd, Justin Fatica e bispo Gregory Parkes 
 

Sábado, 2 de março de 2019 
Higgins Hall 

Igreja Católica St. Lawrence, Tampa 
 

Os ingressos custam US $ 40 por pessoa • O combo de ingressos Pai / 
Filho são dois por US $ 40 

* Ingressos incluem almoço e estacionamento gratuito 
 

Para bilhetes ou mais informações visite SuncoastCatholicMinistries.com 

VALENTINE’S 
PARTY 

 
 
 
 
 
 
Casado há 5 anos ou menos? 

Venha comemorar com a gente! 
 

Sexta-feira, 15 de fevereiro às 
19:00 h 

Family Center 
RSVP: Maria Costa  

813-961-3023 ext. 3305 ou 
mcosta@stpaulchurch.com 



Bem-vindo! 
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!  

O Grupo de Oração de Nossa Senhora da 
Rosa Mística (língua portuguesa) se reúne 

todas as sextas-feiras na Igreja.  
A pessoa de contato é a Nilda Moraes 813-

857-1995 para maiores informações. 

 


