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Terceiro Domingo do Tempo Comum                      21 de Janeiro de 2018 

M 
eus queridos amigos, 
 
Por favor, juntem-se a mim para receber sua excelência, o Arcebispo Martin S. 
Jumoad, da Arquidiocese de Ozamis, nas Filipinas. Somos abençoados por tê-lo 

hoje para presidir a nossa Missa do 30º Festival do Santo Niño às 4:30pm. A Sagrada Liturgia 
irá começar com uma apresentação especial. O Arcebispo será acompanhado por mais de 
uma dúzia de padres. Depois, vamos nos reunir no Family Center para apresentações de 
dança e, em seguida, daremos uma pausa para uma refeição. Vamos nos reunir para o 
Sinulog. O Sinulog é uma forma especial de oração envolvendo movimento enquanto nós 
cantamos "Pit Señor" ou louvado seja o Senhor/Senhor tem piedade! É uma oração muito poderosa de 
intercessão que você nunca vai esquecer! Por favor, certifique-se de vir e trazer um amigo! 
Lembre-se de avisar seus amigos que não haverá missa das 5:30pm neste domingo, 21 de janeiro.  Venha às 
4:30pm e seja especialmente abençoado! 
 
Minha viagem turbilhão ao Panamá para se encontrar com o novo pastor da nossa paróquia irmã em Montijo, 
Pe. Fermin, foi um grande sucesso e estamos ansiosamente começando nossos planos para a Jornada Mundial 
da juventude em janeiro de 2019 no Panamá. Esta é uma experiência de mudança de vida e eu entusiasticamente 
convido todos os jovens adultos (com idade 16 à 30 no próximo ano) para discernir sobre ir em oração. A 
paróquia vai ajudar com os custos. Você simplesmente precisa fazer um compromisso como os apóstolos no 
evangelho de hoje para "Vide ver." E-mail PanamaMission@StPaulChurch.com para mais informações. 
Mudando de assunto, estamos terminando nossos preparativos para a nossa primeira missão paroquial para a 
Jamaica para ajudar os missionários dos pobres. Esta é uma nova ordem surpreendente de jovens de todo o 
mundo que ouviram o chamado do Senhor para servir os mais pobres dos pobres. O que é surpreendente para 
mim é a profunda fé e alegria destes homens que deram tudo para seguir a Cristo! 
 
Nas favelas de Kingston, Jamaica, estaremos cuidando para aqueles com deficiências físicas e mentais, os 
idosos, mães solteiras, e aqueles que estão vivendo com AIDS. Nós vamos viver em um mosteiro e adotaremos a 
vida de um irmão missionário. Obrigado por sua doação de roupas para os missionários dos pobres na Jamaica. 
Se você ainda tem doações, por favor, traga-os ao escritório esta semana (calças cáqui 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 masculinas nos tamanhos 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! 
 

 
 
 
 
 

Pe. Bill Swengros, Pároco  
Obrigado a todos os Jovens Adultos que participaram do nosso Retiro  
Ancorado em Jesus. Que benção você é para a nossa Igreja Católica! 



 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

Agradecimentos especiais a todos os que trouxeram roupas ou doaram 
dinheiro para a Missão da Jamaica com os Missionários dos Pobres! 

Você foi MUITO generoso!  Que Deus te abençoe! 
 
 

Se você vai se casar em 2018 você está convidado para uma especial 

MISSA DE NOIVOS 
JUNTE-SE  A NÓS NO DIA 3 DE FEVEREIRO às 5:30pm, por favor confirme 

sua presença pelo telefone 813-264-3305 
 
 

Confissões/Reconciliação 
Além do sábado 10am e 4pm, estamos oferecendo o 
sacramento da Reconciliação de segunda a sexta-feira 

das 11:30am ao Meio-Dia na Capela. 
 
 

 
Fortalecendo e enriquecendo a vida matrimonial e da família. 
Os não casados são também bem-vindos . Nos reunimos 
todas as terças às 7:30pm no Family Center.  Para 
Informações contatar  Miguel: 813-817-0512 ou Mati: 813-317-
4118. Nosso próximo retiro será nos dias 13, 14 e 15 de abril. 
Inscreva-se logo.  

 
Ministério dos Xales da Esperança 

Reunião a cada segunda e quarta sexta-feira de cada mês às 10 horas no 
Centro Paroquial. Xailes de crochê para dar em nossas visitas a lares de 
enfermagem, abrigos e muito mais. Junte-se a nós! Aprenda e sirva 

conosco!  Novos membros são bem-vindos! 

 

 

Jantar da Quaresma da St. Paul 

Junte-se a nós! 
Toda sexta-feira na Quaresma 

Das 5pm às 7pm 
Jante no Family Center ou Leve para Casa 

Adultos-$9.00 • Crianças-$6.00 
Crianças 10 anos ou menores de graça! (aceita-se 

cartões de crédito ) 

Festival da St. Paul 
Comida e Música Multicultural 

 

Junte-se a nós para a Quinta Festa 

Multicultural Anual da St. Paul Com 

comida, música e dança de todo o 

mundo! 
 

Terça-feira, 13 de fevereiro 

6:00pm 
(Sim... o dia antes da Quaresma começar) 

 

Ajude-nos a celebrar a nossa 

diversidade cultural na St. Paul, 

mostrando a sua cultura com comida, 

fantasia e música, e dança 

Ligue para Nancy hoje e deixe-a saber 

o país (ou estado dos EUA) que você 

vai representar e se você gostaria de 

realizar e/ou fornecer alimentos de  

seu país. 

813-961-3023 ou e-mail: 

jnkissane@stpaulchurch.com 

Traga o seu rosário e por favor junte-se a nós na Capela para uma Adoração especial  

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. 



 
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. 

Campanha para arrecadação de itens de higiene pessoal 
S.O.S Ministério do Tráfico de Seres Humanos estará 
realizando a sua doação anual para os sobreviventes  
do tráfico de seres humanos no fim-de-semana de 3 e 4 de 
fevereiro.  Os abrigos estão pedindo as seguintes items: 
  
· Detergente de roupas do tamanho grande 
· Sabão líquido da mão do tamanho grande, não em barras 
· Caixa de Lenços descartáveis  
· Absorventes femininos 
· Gel de barbear e aparelhos de barbear 
· Papel higiénico 
· Toalhas de papel 
· Toalhas tipo Clorox 
 Por favor, passe na nossa mesa localizada no Narthex depois 
de todas as Missas de 3 e 4 de fevereiro para maiores 
informações sobre como manter Suas Crianças Seguras. 
 Obrigado pelo seu apoio com a nossa Campanha de 
arrecadação Dos  Membros do Ministério SOS de Tráfico de 
Seres Humanos 

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 

 

 

 

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 

 
 

Livros de Aventura da Quaresma 
Os livros serão entregues na sua sala de aula de 

Formação de Fé ou você 

pode pegar no Escritório. 

Peça Online 

ou com o formulário de 

pedido 

www.StPaulChurch.com/

holyheroes 

Faça seu pedido antes de 

24 de janeiro 
 

Matrículas para as aulas de Formação da 
Fé para o próximo ano começa no fim de 
semana de 11 e 12 de fevereiro. Aproveite 
o nosso desconto antecipado! A equipe 
de Formação de Fé estará em todas as 
Missas para responder a perguntas e 
ajudá-lo a se cadastrar. 

Atenção, Pais! 
Uma importante sessão informativa sobre Pornografia na 

Internet e como proteger seus filhos será oferecido pela nossa 

diocese em duas datas: terça-feira 27 de fevereiro na St. 

Catherine de Siena em Clearwater e quarta-feira 28 de fevereiro 

na St. Mark o Evangelista em Tampa das 7pm às 9pm. O registro 

é obrigatório. Por favor, vá a este link para obter informações e 

registre-se online: http://conta.CC/2FjRxl2 ou contate Brian 

Lemoi, diretor do departamento de Evangelização e Formação 

de Fé ao longo da vida da Diocese de St. Petersburg pelo 

telefone 727-341-6849; Bal@dosp.org. 
Prazo de inscrição: 20 de fevereiro de 2018 



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!  


