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18 de Novembro de 2018

Meus queridos amigos,
Esta semana, celebramos o feriado americano por excelência, o Dia de Ação de Graças. Embora o Dia de
Ação de Graças exista em muitos outros países e culturas, nós celebramos isso de uma maneira única quando
os americanos viajam para se reunir com a família e amigos para agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas e
desfrutar de um tempo de qualidade e um suntuoso banquete. (Se tivermos muita sorte, os jogos de futebol
também serão bons!).
O que está faltando? Surpreendentemente, para muitos americanos, é oração. É por isso que estou muito feliz
por poder reunir-me no Dia de Ação de Graças para a missa de ação de graças das nove da manhã. Cada ano
é uma grande bênção nos reunirmos e agradecermos a Deus por todas as bênçãos e graças que Ele continua
derramando sobre nós. Este ano, um grupo de nossos alunos de Formação de Fé compartilharão sua peça de
Ação de Graças durante a Missa. Nós também estaremos distribuindo nossos Pães de Bênção de Ação de
Graças. Cem por cento da nossa coleta do ofertório será doada à nossa paróquia de São Vicente de Paulo para
distribuir aos pobres. Por favor, traga alimentos não perecíveis para o ofertório, bem como dinheiro ou
cheque. Obrigado!
Por favor, junte-se a mim em agradecer a Deus pelo trabalho de todos os nossos maravilhosos membros da
Sociedade de São Vicente de Paulo ao longo do ano. No mês passado, nossa Sociedade deu US $ 25.000 em
nosso nome para ajudar aqueles que foram devastados pelo furacão Michael no Panhandle. Isto além dos US
$ 15.000 que a nossa paróquia havia doado! Toda semana nossa paróquia distribui centenas de quilos de
mantimentos e centenas de dólares para os necessitados que moram em nossa área. Mais ainda, eles fornecem
ajuda para as pessoas que precisam retomar uma vida produtiva. Neste Dia de Ação de Graças, nossa
Sociedade forneceu toda a comida para 60 famílias para uma deliciosa refeição de Ação de Graças! Tudo isso é
possível devido ao seu apoio contínuo e generoso. Obrigado!
Falando de apoio aos necessitados, agradeço a todos aqueles que ajudarão / ajudaram nesta tarde, das 15:00 às
17:00 h, com o nosso projeto de alimentos Catholic Relief Services (CRS). Graças a você, nossa paróquia terá
20.088 refeições para aqueles que não têm nada para comer em todo o mundo. Nosso custo é de US $ 10.044.
Eu gostaria de agradecer especialmente a todos aqueles que nos ajudaram a cumprir este compromisso
financeiro através de suas doações. Se você ainda quiser doar, entre em contato com Michael ou Nancy no
escritório da paróquia.
Por último, mas não menos importante, por favor, não deixe de se juntar a nós na sexta-feira, 30 de
novembro, para o nosso Encontro anual da Família no Advento, a partir das 18h30. É muito divertido para
toda a família. Por favor, consulte este boletim ou o site da nossa paróquia para mais detalhes!
Vamos viver corajosamente o Evangelho!

Pe. Bill Swengros

CAFÉ DA MANHÃ DE ARRECADAÇÃO PARA A
MISSÃO DE 2019 NA JAMAICA
Domingo, 18 de novembro de 2018
Após todas as missas da manhã, no Family Center
Os paroquianos da St. Paul estão levantando fundos para
apoiar os missionários para servir os mais pobres em
Kingston, Jamaica, em fevereiro de 2019.
Cardápio: Bacon, Ovos, Creme de Milho, Torrada,
Sanduíche de Amendoim e Geléia, Banana Frita, Frutas,
Cereal, Leite, Café, Chá e Suco.
Adultos $ 8; Crianças $ 5; Família de 4 ou mais US $ 25

Dê o presente da vida!
O próximo evento de doação de sangue, em nosso
campus, será realizado no domingo, dia 18 de
novembro, das 8h às 13h no estacionamento da St.
Paul Catholic Church.
Mantenha Cristo no Natal
Cartões de Natal
Disponíveis
17 e 18 de Novembro - após todas as missas
Arrecadação para o Dia Mundial da Junventude e Missão
no Panama
PanamaMission@stpaulchurch.com

A Missão do Advento da St. Paul apresenta....
LUZ NA ESCURIDÃO
Palestrante: Diacono Bill Ditewig
Datas: 3, 4 e 5 de Dezembro
Horario: 11:00 - 12:00 e; 19:00 - 20:30
O servico de cuidado das criancas estara disponivel durante
o evento.
“A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la.”
—João 1:5

Advento das Crianças
Retiro da Missão

Quando: segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
Horário: 19:00 - 20:30
Onde: Family Center
Quem: crianças de 6 a 10 anos
RSVP: ahgstpaul@gmail.com

PLANTE uma árvore de FÉ
Doe seu tempo para servir e amar
MISSÃO PANAMÁ

Viaje conosco
Reunião: 11 de dezembro de 2018 às 19:30 h.
Local: Parish Center, sala E
Datas da viagem: 05 a 12 de junho de 2019
Contato: PANAMAMISSION@STPAULCHURCH.COM

A árvore da doação

O Conselho das Mulheres Católicas (CCW) concluiu a
confecção dos ornamentos da lista de desejos. A Árvore da
Doação está pronta para ser colocada na Narthex na
segunda-feira, 26 de novembro de 2018. Por favor,
entregue todos os presentes até 16 de dezembro de 2018,
para que a CCW possa distribui-los a tempo para a festa de
Natal. Ao doar para a “Árvore da Doação”, você ajudará
pessoas de todas as idades a ter um Feliz Natal!

VENDA DE NATAL!

Domingo, 2 de dezembro
Family Center
Depois de todas as missas matinais
Rosários de Cozinha
Teacup planters
Velas de Oração
Pulseiras Inspiradas
Entre em contato conosco: ahgstpaul@gmail.com

COMPRE SEUS CARTÕES DE NATAL RELIGIOSOS!
MANTENHA CRISTO NOS SEUS CARTÕES DE NATAL!
DISPONÍVEL
Neste fim de semana após TODAS as Missas!!!
ARRECADAÇÃO DE FUNDOS
MISSÃO PANAMÁ
DIA MUNDIAL DA JUVENTUDE!!
PANAMAMISSION@STPAULCHURCH.COM

Serviços de aconselhamento oferecidos pelo Dr. Pat
Berne. Por favor, ligue para (813) 961-3023 para marcar
uma consulta.
RETIRO “NAS FLORES SILVESTRES”
"Nas Flores Silvestres" é para mulheres que sofreram abuso
sexual na infância. Este retiro privado de 10 semanas será
realizado em Tampa aos sábados, a partir de janeiro de
2019. Se você estiver interessado em participar deste retiro
de mulheres, entre em contato com Cathy pelo telefone
(813)
843-8969
ou
por
e-mail:
wildflowersretreats@gmail.com ou visite nosso site em:
https://www.wildflowersretreat.org

Consulta Jurídica e Serviço de Referência: Toda
segunda-feira somente com hora marcada. Por favor, ligue
para 813-961-3023

Recebedor da Medalha do São Judas: Parabéns ao
nosso paroquiano, Jerry Harder, que recebeu o Prêmio da
Medalha Saint Jude de 2018 por seu excelente e distinto
serviço à comunidade.

Batismo Infantil

Deus nos alcança de todas as maneiras. O desejo em seu coração de batizar seu filho
é um deles. As promessas que você faz para seu filho neste dia começarão a formar
seu filho um fiel seguidor de Cristo. Mas o dia do batismo é apenas o começo dessa
jornada. Ser batizado é literalmente um evento que muda a vida.
O Sacramento do Batismo na Igreja Católica St. Paul acontece nos três primeiros
sábados de cada mês em inglês e no quarto sábado de cada mês em espanhol. Se o seu
filho deve ser batizado, por favor, ligue para o Escritório de Formação de Fé para
mais informações em 813-961-3023. Os pais e padrinhos serão convidados a
participar de uma sessão informativa antes do Batismo.
Os escritórios da paróquia de St. Paul estarão fechados nos dias 22 e 23 de
novembro para o feriado de Ação de Graças. Uma missa será celebrada no Dia de
Ação de Graças, 22 de novembro, às 9h. As missas serão oferecidas nos horários
habituais no dia 23 de novembro.
A pré-escola católica St. Paul estará fechada para o feriado de Ação de Graças de
segunda-feira, 19 de novembro a sexta-feira, 23 de novembro de 2018. As aulas serão
retomadas em 26 de novembro de 2018.
Você está convidado! Lembra quando Jesus estava no Jardim do Getsêmani e
simplesmente queria que seus apóstolos permanecessem acordados e orassem por
ele? Ele está pedindo para você fazer o mesmo! Venha adorar o Senhor todos os dias
úteis das 8h às 20:30 h e todas as sextas-feiras começando às 7h30 da manhã e
concluindo no sábado pela manhã às 8h30. Mesmo que você só possa fazer uma visita
rápida ... você não irá se arrepender!

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

Reuniões do AA: Você sente que sua vida está fora de controle? O álcool está

arruinando sua vida? A ajuda está aqui! Nossa paróquia é abençoada para sediar as
reuniões semanais dos Alcoólicos Anônimos, todas as quartas-feiras, às 20h15, na
cabine de St. Michael. Para mais informações, ligue para 813-933-9123. Que Deus te
abençoe!

Adoração
Eucaristica

VENDA ANUAL DE COOKIE DO NATAL CCW! A arrecadação de fundos para a
São Vicente de Paulo será realizada nos dias 15 e 16 de dezembro antes e depois de
todas as missas. Precisamos de padeiros para biscoitos caseiros e decorados. Por
favor, ligue para Yvonne DeLeon em 813-932-3288 para doar e / ou para obter mais
informações sobre a venda de cookies.

Home Makers of Hope: Continuaremos a arrecadar doações de pequenos

utensílios domésticos na área de recepção do Centro Paroquial toda sexta-feira de
novembro, das 10:00 às 12:00 horas. Um membro do ministério estará presente para
aceitar suas doações.

PEQUENAS IRMÃS DE MARIA IMACULADA DE GULU
A irmã Irene Onyai, das Irmãzinhas de Maria Imaculada de Gulu, retornou para uma
breve visita este ano para nos fornecer uma atualização sobre seu ministério e
trabalho missionário! Por muitos anos, a nossa paróquia tem generosamente apoiado
o trabalho da Irmã Irene com meninas e jovens mulheres em Uganda através da
Conferência do Mundo das Princesas, incluindo a construção do centro de Múltiplos
Propósitos da Divina Misericórdia para apoiar seus ministérios. A irmã Irene
compartilhará o progresso de sua missão no fim de semana de 24 a 25 de novembro
de 2018. Se você não puder comparecer naquele fim de semana e quiser contribuir
para seus esforços missionários, faça cheques à Igreja Católica de St. Paul, com uma
nota sobre seu cheque ou envelope, para a missão da LSMIG ou da Ir. Irene.

De Segunda a Quinta-feira
Das 8:00 ate 20:30 com a
oração de enceramento e
benção com o Santíssimo
Sexta-feira das 8:00 ate a
missa de Sábado 8:30 da
manhã

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.

