St. Paul Catholic Church and Preschool
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, Florida 33618
www.StPaulChurch.com † (813) 961-3023
Segundo Domingo no Tempo Normal

Domingo, 20 de janeiro de 2019

Meus queridos amigos,
Hoje celebramos a Festa do Santo Niño ou o Menino Jesus. Como compartilhei no boletim
da semana passada, essa devoção começou no primeiro Natal, quando nosso Senhor nasceu
no humilde estábulo de Belém e foi adorado por Maria e José, os pastores e depois os magos.
A devoção se espalhou pelo mundo, pois fala do mistério central de nossa fé ... a Encarnação
de Deus.
Deus nos ama tanto, Ele se tornou um de nós em todas as coisas, exceto no pecado, para que
pudéssemos nos tornar um com Ele por toda a eternidade no céu. A Festa do Santo Niño
celebra este grande mistério da Encarnação. Também nos desafia com certas verdades. Nossa
devoção ao Menino Jesus significa necessariamente que devemos compartilhar um amor
profundo por nosso Pai, confiança total nEle e respeito e obediência filial. Significa também
compartilhar a alegria, humildade e simplicidade do Santo Menino.

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

Ó milagroso Senhor Santo Niño, chegamos diante de Ti e suplicamos-Te que olhes com
misericórdia para os nossos corações atribulados. Deixe que o seu amor terno, tão inclinado à
piedade, seja suavizado em nossas orações e nos conceda a graça pela qual nós imploramos
ardentemente a você. Tire de nós toda a aflição insuportável e desespero. Pela sua infância
sagrada, ouça nossas orações e nos envie consolo e ajuda para que possamos louvar-te, com o
Pai e com o Espírito Santo, um só Deus para todo o sempre. Amém.
Lembre-se que esta celebração é para todos aqueles que amam o Menino Jesus ... não apenas
Filipinos! Espero sinceramente que você possa se juntar a nós para a Missa do Festival às
16h30. (Lembre-se de que nossa missa normal das 17h30 foi antecipada uma hora apenas esta
semana!) Se você não puder ir à missa, visite o Sinulog depois. É uma incrível experiência de
oração em que não apenas louvamos a Deus por Sua misericórdia, mas pedimos misericórdia
por nós mesmos e por aqueles que amamos. Venha e louve o Senhor!
Mudando de assunto, parto amanhã para me juntar a um grupo de 23 paroquianos que estão
participando da Jornada Mundial da Juventude no Panamá. Essa promete ser uma semana
incrível de oração, reflexão e trabalho em conjunto quando nos reunimos com o Santo Padre
e com a juventude de todo o mundo. O tema é “Eu sou o servo do Senhor. Faça-se em mim
segundo a tua palavra ”(Lc 1, 38). Estou especialmente interessado em ouvir a visão do Santo
Padre para a juventude como resultado do recente Sínodo sobre a Juventude. Esta é
certamente uma experiência de mudança de vida para todos os participantes. Minha oração é
que também seja uma benção para todos aqueles que não puderam comparecer!
Agradeço a todos vocês que nos apoiaram em suas orações e doações. Sem vocês, nossos
jovens não poderiam experimentar a Jornada Mundial da Juventude. Obrigado e saibam que
estão em nossas orações ... especialmente durante a Santa Missa do Papa no próximo
domingo. Acompanhe a Jornada Mundial da Juventude na EWTN e Shalom World.
Pit Senyor!

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

Pe. Bill Swengros
Pastor

parishcommunications@stpaulchurch.com

Celebração da Festa do Santo Niño!

Missão Quaresmal Anual com o Pe. Larry Richards

Lembrete: Não haverá a Missa das 17h30, no domingo, 20
de janeiro de 2019, devido à missa do Santo Nino às 16h30.

O Congresso Eucarístico será realizado de 29 a 30 de

Domingo, 20 de janeiro
Missa às 16:30
Sinulog e Recepção no Family Center após a Missa

Aviso: O Escritório da Paróquia estará fechado na segunda

-feira, 21 de janeiro de 2019, em observância ao Feriado de
Martin Luther King. A Paróquia reabrirá na terça-feira, 22
de janeiro às 8:00 da manhã.

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!

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
informações, contate Carol Breland em
respectlife@stpaulchurch.com.

Xales de Esperança: Convidamos todas as tricoteiras e
crocheteiras para criar xales e cobertores de bebê como
uma fonte de conforto e oração. A próxima reunião será na
sexta-feira, 25 de janeiro, às 10h, no Parish Center, sala E.

Missão Jamaica

Em 4 de fevereiro, um grupo de 15 paroquianos viajará
para Kingston, Jamaica, em uma missão para trabalhar com
os Missionários dos Pobres para servir os mais pobres dos
pobres. Os Missionários dos Pobres nos pediram para
trazer os seguintes itens:
• Cuecas masculinas (S, M, L)
• Calças compridas (cáqui) (tamanhos - 30, 32, 34, 36, 38)
• T-shirts masculinas (S, M, L)
• T-shirts coloridas
• T-Shirts Brancas (S, M, L)
• Calções
Nós estaremos coletando as doações de roupas acima
mencionadas após todas as missas durante o fim de
semana de 26 e 27 de janeiro.
Para mais informações, entre
jamaicanmission@stpaulchurch.com

em

contato:

será realizada de segunda a quinta-feira, de 25 a 28 de
março, às 19 horas. Esta será uma missão que você
definitivamente não vai querer perder!
março de 2019, em Jacksonville, Flórida. Esperamos
alugar um ônibus e visitar Saint Augustine antes do início
do congresso na sexta-feira à noite. O congresso tem
programas para crianças, adolescentes, adultos em inglês e
adultos em espanhol. Haverá palestrantes reconhecidos
nacionalmente, músicos e uma exposição católica de
produtos e livros. É um evento anual que você não vai
querer perder! Mais informações serão fornecidas nos
próximos boletins.

Você está cordialmente convidado para
To The Moon and Back
Dança pai e filha

Sexta-feira, 08 de fevereiro de 2019, 18:30 – 21:00 h
St Paul Catholic Church
$ 15 Doação sugerida
Resultado das vendas AHG Troop 147 girls
RSVP to ahgstpaul@gmail.com

Deixando um legado
Deixar um legado incluindo a Igreja Católica de Saint Paul
em sua vontade é muito apreciado. Pode haver muitas
vantagens em deixar um presente dessa maneira. Nomear
nossa paróquia como uma entidade em seu testamento, ou
como beneficiário em uma apólice de seguro de vida é uma
maneira de qualquer paroquiano abençoar as gerações
futuras por meio de um legado e apoiar o ministério da
igreja. Para obter informações adicionais, por favor, ligue
para Michael Maloney no número 813-961-3023 ou envie
um e-mail para mmaloney@stpaulchurch.com.

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

É aquela época do ano de novo!

Declarações fiscais de 2018 serão enviadas para todos os
Paroquianos da Saint Paul até 31 de janeiro de 2019.
Obrigado pela sua generosidade!

Jornada Mundial da Juventude Panamá 2019
Ore pelos nossos peregrinos da Saint Paul! A Jornada
Mundial da Juventude é um evento internacional católico
focado na fé religiosa e na juventude. Estamos entusiasmados
por ter um grupo da nossa paróquia participando da
celebração. OBRIGADO pelo seu apoio amoroso!

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”

VALENTINE’S
PARTY

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

Casado há 5 anos ou menos?
Venha comemorar com a gente!

"A jornada de um filho"

Sexta-feira, 15 de fevereiro às
19:00 h
Family Center
RSVP: Maria Costa
813-961-3023 ext. 3305 ou
mcosta@stpaulchurch.com

Caminho de Rafael: um retiro
masculino para cura pósaborto
Sábado, 16 de março de 2019

Tampa Bay / Clearwater,
Florida (8:00 - 18:00)
Esperança e cura para homens impactados pelo aborto na família,
seja através da participação em uma experiência passada de aborto
ou casamento com uma mulher pós-abortada.
A história de Tobias e sua família é como a sua recuperação do
aborto dentro da família; ambos envolvem escolher esperança,
companheirismo, amor e luz sobre o desespero, solidão, rejeição e
cegueira. Compartilhe a cura de Deus através da Palavra e do
Sacramento para libertar você e a família da culpa, vergonha, raiva e
perdão associados ao aborto.
Patrocinado pelo Project Rachel Office, CCDOSP
Registro Confidencial: mgnasonsjourney@gmail.com
Para detalhes sobre este retiro e recursos do Project Rachel, ligue
para 813-924-4173 ou via web em:
https://foundationsoflife.org/facts-about-abortion/post-abortion-story/

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

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 813857-1995 para maiores informações.

