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Todos são bem-vindos! 
Santíssima Eucaristia: 
Missas - Segunda a 
Sexta-Feira 
7:30am,  
e 12:15pm 

 
Missa - Primeira Sexta-
Feira do mês: 7:30pm 

 
Missa - Segundo Sábado 
do mês: Unção dos 

Enfermos 
8:30am 
 

Sábado 8:30am 
(Oração da Manhã e   
Benção 8:10am) 

 
Missas -  Vigília de 
Sábado - 5:30pm e 

7:30pm  
(em Portugues) 

 
Missas de Domingo - 
7:30am, 9:00am, 
10:45am, 12:30pm, 

2:00pm (em Espa-nhol) 
e 5:30pm 

 
Reconciliação/Confissão 
Sábados 10am ou 4pm. 
Para agendamento, fa-
vor contatar o escritório: 

tel. 961-3023 
 

Adoração  
Eucarística 

24 Horas de Adoração 
do Santíssimo Sacra-

mento  
Toda Quarta, Quinta e 
Sexta-Feira 8am  

 
Pré-escola Católica  

São Paulo     
2 - 4 anos 

813-961-3023 

Trigésimo Primeiro Domingo do Tempo Comum                      Domingo, 5 de Novembro de 2017 

M 
eus queridos amigos, 
Hoje nós começamos o primeiro dia dos nossos 33 dias de preparação para a 
consagração total a Jesus através de Maria na Festa da Imaculada Conceição, 
no dia 8 de dezembro. Estes 33 dias apresentam uma oportunidade única 

para nos juntarmos à nossa Abençoada Mãe e São José na preparação para o nascimento 
de Cristo. Enquanto a Sagrada Família não encontrou um lugar de hospitaleiro para o 
menino Jesus na primeira Véspera de Natal, nossa esperança e oração é que nossos 
corações sejam um lugar amoroso e confortável para o Senhor habitar. 
 
Os 33 dias de preparação, como previsto por St. Louis Marie de Montfort não consiste em 
uma rotina específica, nem prejudica a vocação de alguém. Em vez disso, pode ser uma 
ajuda importante em nosso crescimento espiritual. 
O processo começa com um humilde reconhecimento de que não somos Deus. Estamos 
todos destruídos e necessitados da graça de Deus. Nas palavras de Santa Teresa de 
Lisieux, é um humilde reconhecimento da nossa pequenez, todos nós somos filhos de 
Deus. 
 
Nos sentamos aos pés do nosso Senhor e aprendemos com o exemplo da sua primeira 
discípula, a nossa Abençoada Mãe. Chamada para ter humilde confiança Nele, façamos da 
Sua oração a nossa própria: "Pai, seja feita a Tua vontade!" 
Como uma paróquia, usaremos "33 dias para a glória da manhã" (33 dias Hacia un Glorioso 
Amanecer) do Padre Michael E. Gaitley, MIC, mas você pode usar outro. Para as crianças, 
ele pode ser adaptado.  Por exemplo, os pequeninos podem simplesmente dizer suas 
orações e fazer uma ação amável todos os dias por 33 dias. Quanto mais velha a criança, 
mais ela poderá fazer. Para você, pode ser lendo a meditação do dia, rezar o Rosário ou 
uma dezena, refletir sobre as leituras da missa do dia, e realizar um ato de misericórdia 
diário. Nas palavras da nossa Santíssima Mãe: "faça o que Ele mandar." 
 
O registro para a consagração será publicado em nosso site, bem como informações sobre 
como obter a pulseira de consagração, se você desejar. Minha esperança e oração é que 
estes 33 dias de preparação possa ser um tempo de nutrição espiritual para todos nós! 
Mudando de assunto, 19 de novembro é o primeiro dia mundial dos pobres. Nossa 
paróquia estará oferecendo uma oportunidade importante para a sua família para ajudar a 
fornecer 10.000 refeições para os menos favorecidos na África através do Catholic Relief 
Services (Serviços de Socorro Católicos). Vamos começar às 3:30pm e terminaremos para a 
missa das 5:30pm. Por favor, marque seus calendários e consulte o boletim para obter 
mais informações. 
 
Por último, durante este mês de novembro, vamos fazer duas coisas: 1) oferecer uma 
oração a cada dia para os nossos amados falecidos, bem como as pobres almas esquecidas 
no purgatório e 2) não se esqueça de oferecer uma oração de ação de graças todos os dias 
para as bênçãos recebidas e certifique-se para dizer um "Obrigado" inesperado a um novo 
conhecido a cada dia.  Que Deus vos abençoe enquanto participamos juntos da jornada 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 

 

 

Por favor, lembre-se que o Escritório Paroquial estará fechado em respeito ao 
Dia dos Veteranos na sexta-feira 10 de novembro de 2017.   
As Missas diárias e a Adoração Eucarística permanecem como programado. 
Honramos nossos Veteranos e rezamos em Ação de Graças por eles! 

 

Missa de Cura em Honra a Nossa Senhora da Divina Providência e Novena 

Missa para a Nossa Senhora de Boa Saúde 
Sexta-feira dia 17 de novembro de 2017  7pm 

 

                                              Segundo Sábado de Devoções  
Cristo nos Cura!! No segundo sábado de cada mês durante a missa da manhã às 
8:30, nós ofereceremos o Sacramento da Unção dos Enfermos. Este belo 
Sacramento é para todos aqueles que estão com idade avançada, e para aqueles 
que sofrem de uma grave doença. É recomendável para todos aqueles que estão 
com cirurgia marcada para este mês, para serem ungidos. Este Sacramento pode 
ser recebido sempre que necessário.   

Fome? Com pressa para alimentar as crianças? 

Quarta-feira, 15 de novembro 
Das 4pm às 8pm 

Traga a sua família. Venha  comer no PDQ Carrollwood (ao lado da St. Paul) e 20% 

dos rendimentos serão doados  ao Ministério da Missão Panamá da  St. Paul!    
Basta mencionar a St. Paul quando você colocar o seu pedido! 
  
Damos boas-vindas a Sonia e Ignácio à Nossa Família de Funcionários da St. 

Paul!   A Equipe de Formação da Fé tem o orgulho de apresentá-los Sonia 
Eberhardt como a nova Coordenador da Formação da Fé, e a Ignacio Vidal como o 
novo Coordenador de Batismos para a Paróquia.  Ambos são repletos de 
entusiasmo de trazer Cristo e servir as nossas Famílias da Formação da Fé. Dêem 
as boas vindas na próxima vez que os virem pelo campus.  Bem-vindos Sonia e 
Ignacio! 

Você está convidado! 
Para se juntar ao Padre Bill por 33 dias de preparação para a Consagração Total a 
Jesus através de Maria. Começaremos no dia 5 de novembro e terminaremos com 
a nossa consagração na Festa da Imaculada Conceição, em 8 de dezembro, após a 
Missa das 7:30pm na Igreja St Paul. Este ano nós estaremos usando o livro do 
Padre Michael Gaitley "33 Days to Morning Glory”." Por favor faça a sua inscrição no 
site www.StPaulChurch.com/total 

                                                       Missa Dia de Ação de Graças 
 Junte-se um nós enquanto agradecemos por todas as bênçãos recebidas em 
nossa Missa Anual de Ação de Graças na quinta-feira 23 de novembro às 9:00hs. 
Por favor, doe um item não-perecível para a nossa despensa, se você puder. 

Convidada Especial e 

Oradora-Maggie Craig 
 

Maggie Craig nasceu em 
Nova Jersey e cresceu em 

Ohio, mas atualmente reside em Denver, 
Colorado. Graduou-se recentemente com 
honras da Universidade Franciscana de 
Steubenville com seu mestrado em Teologia 
e seu bacharelado em Catequese. Quando ela 
não está falando profissionalmente e 
viajando por todo o país, Maggie gosta de 
torcer para a equipe de basquete Cleveland 
Cavilers, falar sobre filmes, e consumir 
produtos de queijo. Equipada com histórias 
pessoais humoradas e autenticidade 
dinâmica, Maggie fica feliz em trazer a 
mensagem da alegria do Evangelho para as 
escolas, paróquias, grupos de jovens em 
todo o país. 
 
http://www.Maggie-Craig.com/ 
 

Horários das Palestras: 
HS  Noturnos  12 de  Nov: das 18:30 às- 

20:30 (na sala  Rock) 
MS Noturnos 13 e 15 de  Nov : 18:00 (na 

hora da aula regular) 
TODOS os alunos do Ensino  

Médio são bem-vindos! 

Dia Mundial dos Pobres  Domingo 19 de novembro de 2017 



Viagem à Nova Vida apresentada pelo Padre Bill 
À medida que o ano litúrgico se aproxima, a Igreja se 

concentra no fim dos tempos, rezamos por nossos amados 
falecidos e estamos conscientes da nossa própria 

mortalidade. Na quinta-feira 16 de novembro às 19:00hs no 
Centro Paroquial.   O Padre Bill estará oferecendo um 

workshop especial "Viagem à Nova Vida", que incidirá sobre 
a perspectiva Católica para questões tão importantes como: 

· Cuidados espirituais para os Doentes e Moribundos 
· Testamentos Vivos, Testamentos e outros Documentos 
Legais 
· Testamentos Espirituais e Presentes Legados 
· Planeamento Fúnebre 

Os representantes do campo médico, legal, legado, seguro , 
e casas funerárias locais estarão disponíveis depois.  Este 
evento é organizado pelos nossos Cavaleiros de 
Columbus.  Por favor, venha e traga um amigo! 
 

 
Compartilhe o espírito de Natal com a família e 
amigos, enviando-lhes um presente de Festas 

Evergreen  Use cupom Code STPAULFL009 em 
www.mickmanholidaygifts.com e ajude a nossa  

pré-escola a levantar fundos! 

 

Missão do Advento  

com Ken Yasinski 
 

Preparando 

Seus Corações 

Para o Natal 

7PM 

Segunda-feira à quarta-feira 
4 a 6 de Dezembro 

  

  

• Sessões Diurnas  11:15-12:00 

• Sessões Noturnas  19:00 - 20:30 

Grupo da Juventude do Ensino 
Médio 

  
   XLT Worship eXLT Worship eXLT Worship eXLT Worship e        AdoraçãoAdoraçãoAdoraçãoAdoração- 

19 Novembro  
 às 7:30pm às 8:30pm  

  
 TODOS SÃO BEM-VINDOS! 

  

 Atenção Paroquianos da St Paul: Nossa sociedade de São 
Vicente DePaul Precisa de sua ajuda! 

Cestas de Comida de Thanksgiving  serão distribuídas no sábado, 18 de 
novembro para as famílias com necessidade.  Este ano é 
particularmente desafiador para a nossa comunidade e gostaríamos de 
ajudar todos aqueles que vêm em busca de assistência. Para ajudar a 
completar as nossas cestas de Festas, precisamos das seguintes 
doações: 

· Presunto enlatado 
· Pure de Batatas Instantânea 
· Frutas e Verduras Enlatadas 
· Arroz e Feijão 
· Manteiga de Amendoim e Geléia 
· Molho de Espaguete 
· Biscoitos 
· Carnes Enlatadas e Molhos 
· Cereais e/ou leite em pó enlatado 

Por favor, deixe a doação de alimentos nas cestas localizadas no 
Narthex. Não tem tempo para fazer compras? Não há problema! 
Gift cards ou doações em dinheiro são extremamente apreciadas e 
podem ser colocados na Caixa do Pobre situada na parte de trás do 
Narthex. Os cheques devem ser nominais para a St Vicent DePaul 
Society.  

Dia Mundial dos Pobres   O Papa Francisco 
declarou o domingo, 19 de novembro como o 
primeiro Dia Mundial Anual dos Pobres.   
Nós estaremos respeitando este dia importante 
com alguns eventos especiais aqui na paróquia.   
Nós convidamos você a participar em responder 
ao chamado para servir os menos favorecidos 
entre nós. 
⇒ Sexta-feira, dia 17 de novembro & sábado, dia 

18 de novembro, São Vicente de Paul Cestas 
de Ação de Graças - Nossa preparação anual 
de cestas de Ação de Graças para aqueles que 
necessitam em nossa 
comunidade.  Voluntários são necessários e 
bem-vindos! 

⇒ Domingo 19 de novembro, Serviços de 
Assistência Católica (Catholic Relief 
Services) Evento de Embalagem de Comida 
no Family Center a partir das 15:30 às 17:30 - 
Em parceria com os Serviços de Socorro 
Católico, estaremos empacotando 10.000 
refeições a serem enviadas para um dos 
programas CRS alimentando os famintos da 
África ! Doações e voluntários são necessários! 

 A inscrição para os voluntários estão disponíveis 
on-line em http://helpinghands.CRS.org/events/St-
Paul/ ou em nosso site www.stpaulchurch.com.   
Uma oportunidade de doações para cobrir os 
custos das refeições também estão disponível 
neste site.  




