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CRISTO REI                            Domingo, 24 de novembro de 2019 

Meus queridos amigos, 
 
Hoje, celebramos a Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo.  
Agradecemos a Deus pelo dom de Seu Filho, nosso Senhor e renovamos nossa 
promessa de amar e servi-lo agora e até o fim dos tempos!  Numa época em que 
muitos em posições de autoridade usam suas posições sobre os outros, Cristo, nosso 
Rei, nos deu sua vida, por todos.  Ele nos revelou o amor incondicional e a 
misericórdia de Nosso Pai Celestial.  E através de Sua paixão, morte e ressurreição, 
nos libertou dos laços do pecado e da morte.  Ao prometermos nossa lealdade eterna 
a Cristo, nosso Rei, neste dia, também oramos para que a graça nos submeta 
totalmente a Ele.  Que Cristo seja verdadeiramente o Rei dos nossos corações e 
Senhor de todos nós, do que somos e esperamos ser! 

Na quinta-feira, celebramos o Dia de Ação de Graças, um feriado americano 
essencial.  Enquanto outros países celebram o Dia de Ação de Graças, acho que 
fazemos melhor.  Este é o dia, mais do que qualquer outro, quando os americanos 
tomam as estradas e as vias aéreas, viajando para compartilhar o tempo da qualidade 
com a família e os amigos com uma refeição que personifique "a ação de graças."  
Embora possamos discordar sobre muitas coisas, este é o dia em que todos nós 
pausamos e agradecemos pelas muitas bênçãos que recebemos.  

O primeiro Dia de Ação de Graças ocorreu em Santo Agostinho, na Festa da 
Natividade da Santíssima Virgem Maria, em 8 de setembro de 1565.  Tudo começou 
com uma celebração da Santa Missa presidida pelo Padre Francisco Lopez com 800 
espanhóis e membros da tribo indígena Timucuan.  Depois, eles comeram uma 
refeição comunitária.  Isso foi 56 anos antes da celebração de Ação de Graças em 
Plymouth, Massachusetts. 

Duas coisas podem ser aprendidas com isso.  Primeiro, Ação de Graças não é sobre 
perus e recheio, mas sobre dar graças.  Por favor, venha à nossa missa no Dia de Ação 
de Graças às 9h da manhã.  Pedimos que você traga um alimento não perecível para 
compartilhar com os pobres.  Nossa coleção de oferta será dada à nossa paróquia 
Society of St. Vincent de Paul para ser distribuído aos necessitados que vivem em 
nossos limites paroquiais durante a temporada de férias.  Durante a missa, algumas de 
nossas crianças prepararam uma apresentação especial do que o Dia de Ação de 
Graças significa para elas.  Por favor, venha! 

Em segundo lugar, depois da missa, os espanhóis e timucuanos compartilharam uma 
refeição comunitária.  Convide outras pessoas para se juntar a você para o Dia de 
Ação de Graças.  Ninguém deve comer sozinho no Dia de Ação de Graças.  Convide 
vizinhos, colegas de trabalho e outros que você conhece que estão sozinhos.  Se 
alguém está em casa, ofereça-se para trazer um prato de comida para eles 
compartilharem.  Vamos compartilhar nossas bênçãos com os outros! 

 
Continua na página 2 ...  

 

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 
 

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 
 

info@stpaulchurch.com 

 

 
 
 

NOTÍCIAS ▪ FOTOS ▪ EVENTOS 
Junte-se à página da  

St. Paul no Facebook hoje! 
www.facebook.com/stpaultpa 



... Continua na página 1  

 

Finalmente, no próximo domingo é o primeiro domingo do Advento.  Temos dois 
presentes especiais para lhe dar que exemplificam o tema deste ano "Esperança".  Esta 
semana, traga nosso tema para suas orações.  O que você espera?  O que você vai fazer 
este Advento para preparar melhor o seu coração para o retorno da Esperança na 
glória, o nascimento da Esperança na história, e o encontro da Esperança no presente? 
 
Que continuemos a crescer corajosamente juntos em Cristo, 

 

 
Pe. Bill Swengros, Pároco 

DOMINGO, 8 DE DEZEMBRO 

19h30 ÀS 20H30 

CAPELA DE St PAUL 

O Diretório do Novo Ministério Paroquial está 
agora disponível no Church Narthex e no 

Lobby do Escritório Paroquial 

Primeira missa de sexta-feira em honra ao Menino Jesus... 
 

Santo Niño 
Sexta-feira 6 de Dezembro  
19:00 Novena 
19:30 missa 
Festa de Natal filipino após a missa 
No Centro Familiar.  

MISSÃO DE ADVENTO DE UMA NOITE 

EM DESTAQUE … 
 

JON LEONETTI 
4 de dezembro 

18:30 

SERVIÇO DE AÇÃO DE GRAÇAS 
INTER-RELIGIOSO 

Segunda-feira, 25 de novembro às 19:00 
Congregação Beth Am 

2030 W. Fletcher Avenue 
Tampa, FL 33612  

 

Você está convidado a participar de um evento especial.  
Serviço ecumenico de Ação de Graças em 25 de novembro na 
Congregação Beth Am.  O serviço contará com os da 
Congregação Beth Am, Congregação Kol Ami, Igreja Católica 
de St. Paul, Forest Hills Presbiteriana, Igreja Luterana Grace, 
Lake Magdelene UMC e muitos mais!  
 
O serviço contará com orações, ensinamentos e seleções 
musicais de uma grande variedade de religiões e crenças.  
Venha compartilhar esta nova experiência! 
  
Uma coleção será feita para o Tampa Jewish Family Services 
Food Bank (que serve pessoas de todas as origens) e uma 
instituição de caridade de ajuda à igreja nas Bahamas. 

Os Escritórios da Paróquia de St. Paul estarão fechados nos 
dias 28 e 29 de novembro para o Feriado de Ação de 
Graças. Uma missa será celebrada às 9h no Dia de Ação de 
Graças (quinta-feira, 28 de novembro).  Adoração 
eucarística e confissão não serão oferecidos no Dia de Ação 
de Graças. Missas, serviços de adoração eucarística e 
confissão serão retomadas em seus horários habituais na 
sexta-feira, 29 de novembro.   

MISSA DO DIA  

DE AÇÃO DE GRAÇAS 
 

Quinta-feira, 28 de novembro 

9:00 da manhã 

Celebração Nossa 
Senhora de 

Guadalupe Novena 
 

Datas: 3 a 11 de dezembro de 2019 
Localização: Santuário Santo 
Niño de St. Paul - Tampa 
Horário:19:30* 
Por favor, use um costume típico 
do seu país  
*Novena começará às 20h30 do dia 4 de 
dezembro devido à Missão do Advento 
 

 

Rosário, Procissão, Missa e Recepção 
Data: 12 de dezembro de 2019 
Horário: 18h 
Local de partida: Santuário santo nino de St. Paul 



 
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 

 

Adoração  

Eucaristica 

 
 
 
 
 

 

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. 

A Igreja Católica St Paul oferece 
uma assinatura gratuita, para 

nossos paroquianos, ao 
FORMED.org! 

 

1. Visite www.FORMED.org 
2. Clique em "Inscreva-se" 
3. Selecione "Eu pertenço a uma  
     paróquia ou organização" 
4. Digite o código P33JN2 
5. Digite seu endereço de email 

 

Aproveite o seu acesso a milhares 
de filmes, programas, áudio e livros 

instantaneamente! 

LIVRO DE 
MISSAS 2020  

O Livro de Missas de 2020 está 
aberto. Para agendar dias e 
horários para a lembrança de 
seus entes queridos e / ou 
intenções, visite o Centro 
Paroquial da St. Paul durante a 
semana entre as 8:00 e as 16:00. 

Junte-se a nós na oração 
do Rosário em latim 

 

Domingo de manhã  
10:15 

Prayer Room 

ARRECADAÇÃO DE FUNDOS 
COM COROAS NATALINAS  

Ajude Cub Scout Pack 143 
Compre suas coroas on line: 

www.mickmanholidaygifts.com 
Quando pedir sua coroa, use o cupom código 

PK143FL001 
Para mais informações, mande um e-mail para 

George Melendez:  

cubscouts@stpaulchurch.com 

VENHA VER! 
REUNIÕES DE INFORMAÇÕES 

ALPHA 
  

Gostaria de saber mais sobre o próximo programa ALPHA?  Você tem dúvidas sobre o 
que se trata o programa alpha?  Você está curioso sobre como este evento de 11 semanas 

será um benefício para você, sua família e amigos?  
  

Estamos animados para o início do ALPHA em janeiro de 2020!   Nossa paróquia está 
oferecendo ALPHA nas línguas inglesa, espanhola e portuguesa.  Por favor, participe de 

uma das reuniões de informação alpha "Come and See" que serão realizadas nas seguintes 
datas e horários:  

  

PORTUGUÊS: Sábado, 30 de novembro, das 17h às 19h, no Centro Paroquial 
ESPANHOL: Domingo, 1º de dezembro das 15h às 17h, no Centro Familiar 
INGLÊS: Quinta-feira, 5 de dezembro, das 13h às 15h, no Centro Familiar 

INGLÊS: Quinta-feira, 5 de dezembro, das 19h30 às 21h, no Centro Familiar 
  

Para mais informações, envie um e-mail para: alpha@stpaulchurch.com 

O grupo de oração Amor de Jesus convida você para: 

"A NATIVIDADE DE JESUS" 
Celebração do Natal apresentado pelas crianças de St Paul 

DOMINGO, 8 DE DEZEMBRO 
Após a missa das 14:00 

  

Junte-se a nós para a procissão começando no 
altar e terminando no centro familiar com um 

delicioso almoço.  
  

Dê felicidade às crianças imigrantes na missão 
de ST. MICHAEL em WUACHULA...POR 

FAVOR, TRAGA UM BRINQUEDO (NÃO 
EMBRULHADO) OU UM GIFT CARD 

PARA DOAR. 

PEQUENO ALMOÇO COM 
SANTA!  

 

DOMINGO, 15 DE DEZEMBRO  
7:00 - 12:30  

CENTRO DE FAMÍLIA  

http://www.mickmanholidaygifts.com
mailto:cubscouts@stpaulchurch.com


"Formados pela Palavra e pelo Sacramento, nós, as pessoas da Igreja Católica de Saint Paul, somos uma comunidade de fé cristã multicultural, guiada 
pelo Espírito, centrada na Eucaristia, vivendo nosso amor a Deus e ao próximo enquanto crescemos juntos como discípulos de Cristo. " Do mesmo modo 

nossa declaração de visão: "Crescendo juntos como discípulos de Cristo". 

CHAMANDO TODOS OS 
CONFEITEIROS!   

A venda de biscoitos de CCW está proxima!  Se você gosta 
de fazer biscoitos CASEIROS, precisamos de sua ajuda 
para a nossa venda anual de biscoitos em 14 e 15 de 
dezembro.  A entrega no Centro familiar será no sábado, 
dia 14 de dezembro, entre as 11h e o meio-dia. Todos os 
rendimentos vão para SVDP.  Para mais informações, entre 
em contato com Yvonne DeLeon em 813-932-3288. 

RESPEITAR MINISTÉRIO DA VIDA  
venda de Coroas e Velas de Advento após todas 

as missas 
ESTE FIM DE SEMANA! 

.  
O Ministério da Vida Respeito estará vendendo Coroas de 
Advento e Velas advento depois de todas as missas neste 
fim de semana.  Você pode comprar suas grinaldas e/ou 

velas nos pórticos após as missas de sábado e as missas da 
tarde e da noite de domingo.  O ministério será montado 
no Centro familiar no domingo, 24 de novembro, após as 

7h30, 9h e 10h45. 
.,  

Itens de decoração de grinalda opcionais disponíveis para 
compra.  Os rendimentos irão para apoiar as atividades do 
Ministério da Vida de St. Paul, incluindo distribuições de 

cartões de oração, guloseimas para o Dia Mundial do 
Casamento e apoio a eventos espirituais e de caridade, como 

Pinellas Hope e Project Rachel. 
  

Por favor, faça check para St. Paul Igreja Católica e escreva 
Respeito A Vida na linha de memorando. 

  

Perguntas?  E-mail respectlife@stpaulchurch.com 

 
A ÁRVORE DE DOAÇÃO 

O Conselho de Mulheres Católicas de St. Paul (CCW) 
completou a realização dos ornamentos da lista de desejos 
para a "Árvore Doação" anual.  A árvore será colocada no 
Narthex na segunda-feira, 25 de novembro.  Se você optar 
por tomar um ornamento, por favor, devolva todos os 
presentes até segunda-feira, 15 de dezembro para 
distribuição.  Para mais informações, por favor, envie um e-
mail: ccw@stpaulchurch.com 

 
Adote uma família para os feriados! 

Gostaria de fazer o feriado de alguém especial?  Você pode 
proporcionar a uma família uma celebração do feriado que 
não teriam sem sua ajuda!  Mostre o verdadeiro espírito do 
Natal através da doação.  Por favor, e-mail Denise em 
d e s s e x @ y a h o o . c o m  o u  G i s e l l e  e m 
giselle.smith3@yahoo.com para obter mais informações 
sobre como você pode ajudar uma família a ter um Natal 
especial este ano! 
  

 
RETIRO "IN THE WILDFLOWERS" 

"In the Wildflowers" é um retiro direcionado para mulheres 
que sofreram abuso sexual durante a infância.  Este é um 
retiro privado de 10 semanas, centrado em Cristo. Se você 
estiver interessado em participar deste retiro de mulheres, 
entre em contato com Cathy Hayter pelo telefone (813) 843-
8969 ou envie uma mensagem por e-mail para: 
inthewildflowers@stpaulchurch.com ou visite nosso site 
em: www.wildflowersretreat.org.   

MINISTÉRIO DA MISSÃO DO 
PANAMÁ CARTÕES DE NATAL 

O Ministério da Missão do Panamá estará no pátio depois de 
todas as missas neste fim de semana para distribuir pedidos 
de cartão de Natal feitos durante a primeira quinzena de 
novembro. Se você não pré-encomendou seus cartões, o 
Ministério da Missão do Panamá terá cartões selecionados 
disponíveis para compra apenas neste fim de semana. 

VOCÊ SABIA? 
 

No domingo passado, mais de 170 membros da nossa 
paróquia reuniram-se para empacotar mais de 20.000 
refeições para serem enviadas aos nossos irmãos e irmãs 
no exterior em Burkina Faso, um pequeno país sem 
litoral na África. Enquanto o evento foi um enorme 
sucesso, o custo para a paróquia (taxas de alimentação e 
entrega para o seu destino) é de US $ 10.000. Se você ou 
alguém que você conhece está em posição de ajudar a 
compensar esse custo, fazendo uma doação, seria muito 
apreciado. Você pode ceder pessoalmente ou dar on-line 
em: osvonlinegiving.com/1425/DirectDonate/58845 

Marcha pela Vida:  Santo Agostinho 
 

Junte-se ao Padre Bob Romaine em Marcha pela Vida em 
Santo Agostinho, 17 e 18 de janeiro de 2020.  Nossa 

paróquia organizou hotel e transporte para sua 
conveniência.  Prazo de inscrição é 29 de novembro. 

 

Para se inscrever, envie um e-mail: 

Igniteyourfaith@stpaulchurch.com 

Ore pelos sacerdotes!  Pai Celestial, por favor, conceda 
aos seus servos fiéis, a graça e a força para realizar sua 
missão para a Igreja todos os dias.  Mantenha nossos 
sacerdotes perto de você e continue a inspirá-los a servir os 
outros em seu santo nome.  Por favor, ajude a inspirar os 
homens que são chamados a uma vocação sacerdotal para 
responder ao seu chamado e participar da plenitude que 
você planejou para eles.  Amém. 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=pt&a=osvonlinegiving.com/1425/DirectDonate/58845

