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Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo        Domingo, 19 de Novembro de 2017 

M 
eus queridos amigos, 
 
Hoje celebramos a Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Como americanos, é 
difícil acostumarmos com a ideia de ter um "rei". Talvez, porque nós pensamos que um rei é uma 

pessoa muito rico às custas de seus súditos, que gosta de presidir cerimônias e que pertence a uma classe 
privilegiada devido à sua paternidade. Em vez disso, Cristo o Rei é o servo dos servos. Ele é o bom pastor que nos 
guia e nos protege. Ele é nosso Senhor e Mestre que nos revela a misericórdia amorosa do nosso Pai Celestial. Ele é 
o único que nos alimenta com a melhor comida: Seu Corpo e Sangue. Ele é o único que Se humilhou para nascer em 
um estábulo e ser criado em uma pobre família trabalhadora. Ele é aquele que livremente deu a Sua vida por nós, 
pelo perdão dos nossos pecados... não porque nós somos dignos, mas porque Ele nos ama! Ele é o nosso Rei. O 
Senhor de tudo o que temos sido, tudo o que somos, e tudo o que sempre esperamos ser. Ele é o nosso Salvador! 
A pergunta que devemos fazer é: realmente aceitamos Jesus como nosso Senhor e Rei? Qual é a extensão de Seu 
domínio? Enquanto nós podemos nos sentir muito confortáveis abrindo certos quartos de nossa vida para ele, 
realmente damos a Ele reinado total? Colocando de outra forma, Jesus está no banco do motorista das nossas vidas, 
ou ele é o nosso co-piloto ou, na melhor das hipóteses, Ele está no banco traseiro? Rezemos pela graça da 
verdadeira entrega das nossas vidas a Ele, para colocarmos toda a nossa confiança Nele, para amá-Lo cada vez mais 
a cada dia! 
 
Esta semana é uma semana especial para nós, enquanto nos preparamos para o primeiro domingo do Advento no 
próximo fim de semana. Na sexta-feira é o nosso Encontro Anual do Advento das 6pm às 9pm no nosso pavilhão. 
Esta é verdadeiramente uma noite encantadora cheia de companheirismo, música animada, jogos para as crianças e 
comida deliciosa. Você está convidado a compartilhar suas tradições favoritas do Advento e por favor traga um 
prato de comida para compartilhar. Certifique-se de trazer seus amigos e vizinhos! Às 7pm você está convidado a 
juntar-se a nós no nosso belo santuário Santo Niño para a nossa novena em homenagem ao Santo Menino. Depois 
celebraremos a missa lá fora no santuário. E, é claro, a Adoração Eucarística acontecerá o dia todo na sexta-feira até 
a missa de sábado de manhã. Que maneira maravilhosa de começar o advento logo cedo! 
 
No próximo fim de semana, damos novamente as boas-vindas ao aclamado evangelista católico Ken Yasinski. Ken 
esteve há mais de um ano e as pessoas ficaram tão emocionadas com seu testemunho que decidimos convidá-lo 
novamente! A missão será de segunda à quarta-feira da próxima semana. Ele fará sua palestra, ele estará falando 
também às 11:15am para aqueles que não podem sair à noite e às 7pm. Esta é uma oportunidade maravilhosa não 
somente para você crescer na fé como para nos preparamos para o advento de Cristo. Certifique-se de convidar pelo 
menos duas pessoas para acompanhá-lo todos os dias da missão! 
 
Por último, mas não menos importante, ao longo deste mês de novembro, eu pedi-lhe para fazer três coisas e eu 
repeti-las novamente aqui: 1) oferecer uma oração a cada dia para os nossos entes queridos falecidos, bem como 
para as pobres almas esquecidas no purgatório, 2) oferecer uma oração de ação de graças a cada dia e não se 
esqueça de dizer um inesperado "Obrigado" a alguém novo a cada dia e 3) estar atentos ao clamor daqueles que 
necessitam. 
 Que Deus vos abençoe enquanto fazemos juntos nossa jornada em Cristo! 
 
 
 
 
 
Pe. Bill Swengros, Pároco  



 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

Reunião da Família do Advento 1 de dezembro de 2017- 6pm às 9pm no 
PavilhãoRSVP preferível-813-961-3023 
Por que celebramos o Advento? O ano litúrgico começa no domingo, 3 de 
dezembro. Advento significa "Vinda". Sem o Advento podemos esquecer que 
somos um povo que está esperando. Durante o Advento, na Missa, ouvimos as 
advertências frenéticas de João Batista e a calma e a força da Mãe Maria. Eles 
nos lembram de nossa jornada em direção a Deus. Em 1º de dezembro, 
reunimo-nos para celebrar com os nossos filhos e os nossos avós, para nos 
lembrarmos da nossa diversidade, todos nós temos isto em comum: que todos 
aguardamos a vinda em glória do Nosso Senhor. Catequistas, 
nós  celebraremos você! Convidamos você a se juntar a nós e se divertir com 
suas famílias! Esperamos que todas as famílias da nossa paróquia possam se 
juntar a nós no Pavilhão nesta noite para compartilharmos nossas histórias 
pessoais do Advento. 
  
                             Que tal considerar adotar uma família para o Natal? 

Gostaria de fazer especial o Natal de alguém?  Forneça a uma família uma 

celebração das Festas que Eles não teriam tido sem o seu apoio? 

Mostre o verdadeiro espírito do Natal através da doação? 

Você pode anonimamente adotar uma família para as Festas! 
Nós forneceremos as informações detalhadas de idéias e de 
tamanhos dos presentes para uma família com necessidade 
neste Natal! Os presentes precisam ser embrulhados e entregues 
em 15 de dezembro. Por favor, envie um e-mail para Denise 
dessex13@yahoo.com para mais informações sobre como você 

pode ajudar uma família a ter um Natal especial este ano. 
 
A Árvore da Doação 
A árvore estará no Narthex até segunda-feira, 27 de novembro.  Você pode 
escolher um ornamento e devolvê-lo com um presente correspondente. Por 
favor, devolva todos os presentes até 17 de dezembro para que possamos 
distribuí-los a tempo para os destinatários. Ao participar da Árvore da Doação, 
você estará fornecendo às pessoas de todas as idades a oportunidade de ter 
um Feliz e Abençoado Natal. 
 

Tome Nota: Como parte da nossa devoção do Advento do Natal e em 
resposta às sugestões levantadas na nossa pesquisa paroquial, os sacerdotes 
gostariam de oferecer o Sacramento da Confissão das 11:30am ao 12:00pm, de 
segunda a sexta. O sacerdote designado para a Missa das 12:15 ouvirá as 
confissões. Obrigado! 

Retiro da Missão do Advento 
para as Crianças 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quando 
Segunda 4 de Dezembro de 2017 

7:00pm às  8:30pm  
(mesmo horário da Missão do Advento 

para Adultos) 
Onde  

Family Center 
Quem  

Crianças de 6 a 10 anos de idade 
RSVP ahgstpaul@gmail.com 

Oferecido pelo American Heritage Girls 
Troop FL 147 

 

Reunião da Família do Advento 1 de dezembro de 2017 



Missão de 

Advento com Ken 

Yasinski 
  

Preparando 

Seu Coração 

para o Natal 

7PM 

Segunda-feira à quarta-feira 

4 à 6 de dezembro 

 

· Sessões Ma	nais 11:15am -12:00(meio-dia) 
· Sessões Noturnas  7pm às 8:30pm 
  
Esta missão oferecerá a oportunidade de receber o 

Sacramento da Reconciliação na terça 5 de dezembro. 
 Por favor, cer�fique-se de comparecer com toda a sua 

família! 

 Festa da Imaculada Conceição 
Sexta-feira, 8 de dezembro de 2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horário das Missas 
Vigília 7pm 

7:30am, 12:15 pm, 5:30pm e 7:30pm (Trilíngue) 

A Venda Anual de Cookies está chegando! 
Marque em seu calendário para sábado 16 de dezembro às 
5:30pm e domingo dia 17 de dezembro, Missas da manhã. 
Precisamos de confeiteiros para biscoitos caseiros e decorados 
de Natal sejam entregues ao Centro Paroquial 3, no sábado 16 
de dezembro entre às 11am à1pm. O lucro das vendas será 
doado a São Vincente De Paula. Os livros de receitas também 
estarão à venda! Compre uma caixa de cookies e um livro de 
receitas para  presentear. 

Orgulhosamente Apresentamos o nosso Annual 
 Café da Manhã com o Papai Noel 

Paroquianos, amigos e familiares estão convidados a 
Tomar Café da Manhã com Papai Noel 

 
 

Quando:         domingo, 17 de dezembro de 2017 
Onde:              St. Paul Family Center 
Horário:           8:00am - 12:30pm 
Café da Manhã inclui: Panquecas, Salsichas, Biscoitos e 
Molho, Donuts, Suco, Ovos, Café, Leite. 
                            Adultos $8 - Crianças $5 
Gratuito para crianças com menos de 2 anos de idade 
 Cartões de Crédito serão Aceito.  Todos os rendimentos 
irão beneficiar a St. Paul Pré-Escola Católica Pintura livre de 
rosto, Artes e Artesanato e Fotos com o Papai Noel. 

Nós Damos Boas-Vindas à Irmã 

Irene a St. Paul! 
  
A irmã Irene Onyai, das Irmãs de Maria 
Imaculada de Gulu, voltou para uma breve 
visita deste ano para nos fornecer uma 
atualização sobre o seu ministério e 
trabalho missionário. Por muitos anos, 
nossa paróquia apoiou generosamente o 
trabalho da Irmã Irene com meninas e 
jovens mulheres em Uganda, incluindo a 
construção de um centro polivalente para 
apoiar seus ministérios. Irmã Irene vai 
compartilhar o progresso da missão no final 

de semana de 25 a 26 de novembro. Se 
você quiser contribuir com os esforços da 
missão, por favor escreva no seu cheque 
ou envelope, para o LSMIG ou para missão 
da Irmã Irene. Obrigado por todas as suas 
orações e contribuições! 
  




