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Segundo Domingo do Tempo Comum                      14 de Janeiro de 2018 

M 
eus queridos amigos, 
 
Estamos atualmente no meio de nossa novena em homenagem ao nosso 
amado Santo Niño. A devoção começou quando um pequeno grupo de persas 

viajou para o leste para homenagear o recém-nascido Rei dos Judeus. Desde então, as 
pessoas de vários caminhos da vida veneraram a Criança do Natal... seja sob o título do 
Menino Jesus de Praga, Menino Jesus, Divino Menino, o Santo Infante, ou Santo Niño!  Todas 
as noites desta semana, as pessoas de toda a nossa diocese viajarão à nossa paróquia para 
uma novena às 7pm, celebração da Santa Missa às 7:30pm e jantar no Family Center. Por 
favor, certifique-se de vir! Você será realmente abençoado! 
 
No próximo sábado, dia 20 de janeiro, a novena e a Santa Missa terminarão com uma procissão à luz de velas 
com o Rosário pelo nosso caminho da paz e pelo campus. É algo incrível de presenciar... centenas de homens, 
mulheres e crianças louvando e dando glórias a Cristo enquanto eles processam após os andores decorados com 
centenas de flores em homenagem a Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Aparecida, Nossa Senhora 
de Peñafrancia, Nossa Senhora de Fátima, e claro, Santo Senhor Menino, Santo Niño! Depois, haverá uma 
recepção com jantar no Family Center. 
 
Finalmente, no próximo domingo, 21 de janeiro, vamos celebrar o Dia de Festa com uma missa solene às 4:30pm 
presidida por sua Excelência, o Arcebispo Martin S. Jumoad, da Arquidiocese de Ozamis nas Filipinas. Tome nota: 
não haverá uma missa de 5:30 PM no próximo domingo, 21 de janeiro! A missa será verdadeiramente 
extraordinária com uma apresentação especial no início e mais de uma dezena de sacerdotes concelebrando! 
Depois, voltaremos a nos reunir no Family Center para apresentações de dança. Vamos então dar uma pausa 
para uma refeição antes de nos reunirmos novamente para o Sinulog. O Sinulog é uma forma especial de oração 
envolvendo o movimento enquanto nós cantamos "Pit Señor" ou louvamos ao Senhor/Senhor tenha piedade! É 
uma oração muito poderosa de intercessão que você nunca vai esquecer!   
 
Em outra nota, eu recentemente voltei de uma viagem de turbilhão para o Panamá, em preparação para a nossa 
missão e para a Jornada Mundial da Juventude 2019. Eu queria conhecer o novo pastor da nossa paróquia irmã 
em Montijo, Pe. Fermin, e para discutir como podemos preparar melhor os nossos jovens para a reunião deles 
com o Santo Padre em janeiro próximo. Se você ou seu jovem estão interessados em ir, me avisem por favor 
(FrBill@StPaulChurch.com). 
 
Por último, mas não menos importante, obrigado por sua doação de roupas para os missionários dos pobres na 
Jamaica. Se você ainda tem doações, por favor, traga-as para o escritório esta semana (calças cáqui para 
homens tamanho 30, 32, 34 e 36; shorts masculinos nos mesmos tamanhos em preto, azul ou marrom; cintos 
masculinos para os mesmos tamanhos; cuecas masculinas nos mesmos tamanhos; camisetas brancas para 
homens em pequeno, médio e grande; e sandálias nos tamanhos 5, 6, 8, 9 e 10).  Obrigado pelo seu apoio para 
os irmãos e para a nossa equipe da missão! 
 
Que Deus vos abençoe enquanto continuamos a crescer juntos em Cristo! 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Bem-vindos! 

Comunidade Brasileira        

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 
r e p r e s e n t a n t e s  d a 
comunidade. Por favor, entre 
em contato conosco.     

Brazilians@StPaulChurch.com 

 

 

 Você está interessado em participar de um Estudo Feminino para Mulheres? 
 Junte-se ao estudo Fundacional Women of Grace na St. Paul. 
 O estudo Women of Grace é uma maravilhosa revisão da fé católica para as 
mulheres, com ênfase no dom da feminilidade e no propósito e missão das 
mulheres no mundo de hoje. Revisamos a vida das mulheres Santas e das 
Sagradas ao longo da história da Igreja, com a Santíssima Virgem Maria como 
nossa Mãe Espiritual, crescemos em virtude e na realização feminina. 
A St Paul está oferecendo o estudo da Fundação Women of Grace, de nove 
semanas, nos reuniremos aos sábados sábados a partir de 10 de fevereiro à 14 
de abril às 10am no Escritório Paroquial. 
Haverá uma sessão de informações no sábado dia 27 de janeiro a partir das 
10am até o meio dia no Escritório Paroquial para aqueles que planejam 
participar, bem como os interessados em aprender mais sobre o estudo. 
Se você está interessado em participar do estudo ou aprender mais, você 
também pode enviar um e-mail para Allison Poff e Diana McKinney em: 
Women-of-Grace@StPaulChurch.com 

 
WORKSHOP  UNIVERSIDADE DA PAZ FINANCEIRA 

Se você estiver lutando financeiramente ou se 
quiser planejar o futuro, este é o lugar para 
começar.   Sábados 9 sessões às 9 da manhã 

A partir de 20 de janeiro a 17 de março 
Na Cabine São Michael  As aulas são gratuitas, 
você paga apenas $99 pela apostila. Ligue para 
Maria Costa no escritório paroquial para se 

registrar 813-961-3023 
 

Adoração - Não Nascido 
com o Padre Bob 

 
 
 
 
 

Capela da St Paul 7-9pm 
Segunda-feira, 22 de janeiro de 2018 

Junte-se a nós para uma noite de oração e Adoração Eucarística,  
todos são bem-vindos. 

 
 Por sua generosidade, a St. Paul mais uma vez excedeu nosso objetivo para o apelo Pastoral 
Anual de 2017!   Suas doações beneficiarão muito em toda a diocese (e em nossa paróquia). 
Nosso compromisso era de US $ 437.478 e recebemos US $ 455,040.00 .  E, a ótima notícia é que 
o excesso retorna a St. Paul e ajuda com as muitas melhorias que você vê ao longo dos anos.  
OBRIGADO PELO SEU APOIO! 

Covecrest Acampamento de Verão - 
RESERVE SEU LUGAR AGORA! 

 

As datas são: 23-28 de julho 
 

Estudantes da High School e 
novatos podem participar. Para 
reservar um local, você deve 

pagar um depósito de US $ 100 e 
preencher o formulário para 

reserva,  disponível no escritório 
do YM. E-mail: 

agarcia@stpaulchurch.com 

Rev. Dr. Martin Luther King, Jr.  Serviço de Oração  

É impossível mesurar a importância do 
Martin Luther King em nosso país e em todo 
o mundo.Por favor junte-se aos nossos 
Cavaleiros de Colombo para um serviço de 
oração especial às 7pm no Santuário do 
Santo Niño. Vamos redobrar nossas orações 
por um mundo onde a inabalável dignidade 
e valor de cada ser humano não é apenas 
respeitado, mas promovido! Você está 
interessado em participar de um Estudo 
Feminino para Mulheres? 



 

Novena ao Santo Niño (Menino Jesus)           sexta-feira, 12-20  de janeiro 

Todas as noites celebraremos a Novena a partir das 19:00hs. A Santa Missa começará às 7:30 
PM em homenagem ao Menino Jesus seguido por uma recepção com deliciosa cozinha 
filipina.  Todos são bem-vindos! 
  

 

Vigília ao Menino Jesus                        sábado, 20 de janeiro 

Os eventos da noite serão: 17:30hs missa de Vigília, 19:00hs Novena ao Menino Jesus, 19:30hs 
Missa em Inglês na Igreja e em Português no Centro Paroquial.  Depois, haverá uma procissão 
formal de luz do Rosário ao longo do nosso Caminho da Paz. 
  

 

Festa do Menino Jesus          domingo, 21 de janeiro 

Neste dia, companheiros Cristãos virão de todo o mundo para se 
juntarem a nós para homenagear o Filho Santo. As Missas sestão 
7:30hs, 9:00hs, 10:45hs, 12:45, e 2:00 em Espanhol. A Missa de 
Santo Niño(Menino Jesus) será às 16:30hs.  Será Seguido pelo 
Sinulog no Centro da Família. Nota, não haverá a Missa das 
17:30hs nesse dia. 

Lembrete Amigável: Como pais, nunca devemos fazer algo 
para privar nossos filhos das experiências que eles precisam 
para se desenvolver fisicamente, intelectualmente ou 
emocionalmente. No entanto, muitos pais privam seus filhos 
das experiências espirituais de que precisam ... de participar da 
missa CADA fim de semana, de participar de programas de 
Formação de Fé e da oração diária em casa. Com o início de um 
novo ano, redobremos nosso compromisso com o bem-estar 
espiritual de nossos filhos! 

Guarde a Data para 

um Luau Havaiano! 
 

O jantar anual de Espaguete da Pré-
Escola e o Leilão Silencioso da Pré-

Escola Católica de St. Paul serão realizados no 
 

Sábado dia 10 de fevereiro de 2018 
6pm às 9pm 

no Family Center 

 
Ingressos $10/adulto $5/criança 

(A família custa $ 30) 

 
DISPONÍVEIS ANTECIPADOS NO ESCRITÓRIO DA 
PRÉ ESCOLAR E NA PORTA NO DIA DO EVENTO 
 
Todo o lucro será usado para fazer compras para 
melhorar a educação de nossos alunos (por 
exemplo, treinamento de professores) e o 
ambiente da sala de aula (por exemplo, móveis, 
livros). 
Se você tem um negócio ou conhece alguém que 
faça algo especial, gostaria de doar um ou mais 
itens ou de contribuir com gift cards para serem 
usados em nosso leilão/sorteio silencioso.  
Entre em contato com a Fundraiser Chair, Angela 
Boltz em 404-295-6621 ou 
angela.boltz@gmail.com  

 
 

Open House  da Pré-Escola 
Terça-feira, 30 de janeiro das 9am às 11am 

Ou  Quarta-feira, 31 de janeiro 
Das 9am às 11am e uma sessão às 5pm 
www.stpaulcatholicpreschool.org 

 

 

Escola Católica Villa Madonna 
Datas do Open House: 

24 de janeiro e 7 de fevereiro das 9am às 5pm 
dos 3 anos de idade até a 8ªsérie  

Entre em contato para reservar seu tour: 
(813) 229-1322 

Eagles@villamadonnaschool.com 
www.villamadonnaschool.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!  


