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Primeiro Domingo do Advento                  Domingo, 1 de dezembro de 2019 

Meus queridos amigos, 
 
Hoje é o primeiro domingo do Advento, o primeiro dia de um novo ano litúrgico, e uma 
nova oportunidade para crescer na graça de Deus.  Este Advento, escolhemos " Esperança " 
como nosso tema, pois parece que esta é uma virtude que é duramente testada no mundo de 
hoje.  A esperança é um ato de vontade, um salto de fé ... uma expectativa do retorno certo e 
prometido de Jesus Cristo, nosso Salvador, em glória (Tito 2:12-13) e nossa eterna união com 
Ele no Reino dos Céus.  Jesus é a nossa esperança! 
 
Para nos ajudar, você deve ter recebido pelo correio uma cópia de nossos Destaques do 
Advento de 2019.  Se você não recebeu, entre em contato com o escritório da paróquia, pois 
não devemos ter seu endereço de correspondência no arquivo.  Os Destaques do Advento 
fornecem uma visão geral do dia-a-dia de muitas das maneiras emocionantes que nossa 
paróquia estará se preparando para o "advento" ou a vinda de Cristo. 
 
Você está convidado para " Come and See / Venha e Veja" sobre o que é o Alpha.  A sessão 
em português foi neste sábado às 17h.  A sessão espanhola é domingo imediatamente após a 
missa das 14:00 no Centro familiar.  Nossos adolescentes vão " Come and See " hoje à noite 
no Grupo da Juventude às 18:30 no Centro familiar.  Aqueles que falam Inglês são bem-
vindos ao " Come and See " nesta quinta-feira, 5 de dezembro após a missa 12:15 e 
novamente às 19:30 no Centro familiar.  Por favor, venha e convide sua família e amigos, 
especialmente aqueles que são “mornos” na fé ou que estão curiosos sobre a nossa fé!  
Nosso objetivo é que cada pessoa experimente Alpha e o "Come and See" desta semana é o 
primeiro passo no processo! 
 
Outro destaque é a nossa Missão do Advento com Jon Leonetti próxima quarta-feira, 4 de 
dezembro, a partir das 18:30.  Uma sessão paralela está sendo oferecida para nossas crianças 
nas séries K-5 no Centro familiar.  O berçário também estará aberto.  Jon é um incrível 
orador nacionalmente conhecido, autor e apresentador de rádio.  Seu objetivo é nos ajudar a 
desenvolver uma relação pessoal e íntima com o Senhor.  Por favor, venha e traga seus 
amigos! 
 
Este Advento promete ser uma bênção de muitas maneiras.  Para nos ajudar, compramos 
uma cópia do Poder Orientador da Esperança (La Esperanza y Su Poder para Guiarnos) de 
Irmã Janet Schaeffler, OP, para cada família.  Leia as escrituras e devoção diária pela manhã e 
reflita sobre a Prática Diária ao longo do seu dia.  Durante sua refeição da noite, ore à 
Oração do Advento e reflita sobre como Deus te tocou naquele dia.  Para ajudá-lo, temos 
uma pulseira "Esperança" para cada paroquiano.  "Esperemos que" ele vai ajudar a todos nós 
crescer em "esperança" e estar melhor preparado para o retorno da nossa "Esperança 
Abençoada" e a celebração da Encarnação de "Esperança" neste Natal! 
 
Durante estas próximas quatro semanas de Advento, certifique-se de reservar algum tempo 
de qualidade com o Senhor e sua palavra todos os dias.  Vá à missa e adoração sempre que 
puder e vá à Confissão.  Pense sobre o jejum daquelas coisas que nos impedem de ser 
verdadeiramente abertos a Sua graça, como mídia excessiva, álcool, tabaco e outros vícios.   
Finalmente, lembre-se dos pobres, idosos, doentes e oprimidos e lembre-se de nós em sua  
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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  
 

doação de caridade.  Dependemos totalmente de você como nossa única fonte de financiamento.  Obrigado! 
 
Este Advento, que possamos corajosamente crescer juntos na Esperança, 

 
 
 

Padre Bill Swengros, Pastor 
 
P.S.  Lembre-se, próximo domingo é 8 de dezembro.  A Festa da Imaculada Conceição foi transferida para segunda-
feira, 9 de dezembro.  As missas serão celebradas às 7h30, 12h15, 17h30 e um Rosário das 19h, seguido de uma Missa 
Trilingue (~19h30) em homenagem à nossa Mãe Santíssima.  Embora não seja um Dia Santo da Obrigação, por favor, 
mantenha a festa! 

 UMA MISSÃO DO ADVENTO DA NOITE 
CARACTERIZANDO... 

 . 

JON LEONETTI 
Quarta-feira, 4 de dezembro 

18h30 - 20h30 
  

Somos abençoados por receber de volta Jon Leonetti 
para a nossa paróquia para uma Missão especial do 
Advento da Paróquia!  Jon é um orador católico 
conhecido nacionalmente, autor best-seller e 
apresentador de rádio.  Jon acredita que nosso mais 
profundo desejo de felicidade e totalidade é realizado 
no encontro com Jesus Cristo.  Através da oração, dos 
Sacramentos, da vida familiar e da ajuda de Maria e 
dos Santos, Jon quer cultivar um relacionamento 
íntimo com Jesus e ajudar os outros a fazer o mesmo.  
  

O nosso American Heritage Girls - Tropa 147 está 
oferecendo uma missão especial advento para as 
nossas criaças (jardim a 5 ª série).  A Missão do 
Advento das Crianças terá início às 18h30 no Centro 
familiar.  Babá também estará disponível no berçário. 

FESTIVAL DE LIÇÕES E Canções 
Você está convidado para o Festival anual de Aulas e 
Canções de Natal do Ministério da Música, que acontecerá 
na sexta-feira, 13 de dezembro, às 19h30.  Esta é uma noite 
de música e leituras da temporada apresentada pelo Coro de 
St. Paul, Coro Infantil e Handbell Ensemble.  A entrada é 
gratuita. 

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 
*Novena começará às 18h45 na sexta-feira, 6 de dezembro, em conjunto 
com a Devoção Santo Niño  
 

Rosário, Procissão, Missa e Recepção 
Data: 12 de dezembro de 2019 
Horário: 18:00h 
Local de partida: Santuário santo nino de St. Paul 
 
Por favor, traga uma cesta com alimentos não perecíveis 
para a oferta para a Celebração do Dia da Festa 

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.  

I M A C U L A D A  C O N C E I Ç Ã O 

 
Este ano, a solenidade da Imaculada Conceição da Virgem 
Maria cai em um domingo; portanto, a festa foi 
transferida para segunda-feira, 9 de dezembro. Embora 
não seja um Dia Santo da Obrigação, você é encorajado a 
manter a festa! 
. 
As missas serão oferecidas em inglês às 7h30, 12h15, 
17h30. Às 19h, um Rosário Trilingue e Novena 
homenageando Nossa Senhora de Guadalupe serão 
realizados seguidos por uma missa trilingue às 19h30. 
. 
Após a missa das 19h30, aqueles que completaram os 33 
dias de preparação se consagrarão totalmente a Jesus 
através de Maria. Apos, será oferecida uma recepção 
p e q u e n a .  P o r  f a v o r ,  r e g i s t r e - s e 
em www.stpaulchurch.com para que possamos nos 
preparar para você!  

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=pt&a=www.stpaulchurch.com


 
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 

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 Familiar 
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  
 

Cavaleiros de Colombo de St. Paul 

Orgulhosamente apresenta o nosso 

Café da manhã anual com o Papai Noel. 
Domingo, 15 de dezembro  

8h às 12h30 

Igreja Católica de St. Paul - Centro Familiar 

Adultos 
Crianças $5 

(Crianças de 2 anos ou menos - gratuito) 

Menu: Panquecas, salsichas, ovos, donuts, 

leite, suco e café. 



"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". 

Fé Viva: Hoje é o primeiro dia do Advento e o 
primeiro dia do nosso novo ano litúrgico.  É uma 
oportunidade maravilhosa para um novo começo para 
se preparar para o retorno de Cristo no final dos 
tempos e para celebrar seu nascimento no Natal.  O 
que você vai fazer para tornar este Advento extra 
especial?  (Dica: Pense oração, jejum e atos de 
caridade).  

Diabetes Grupo de Apoio 
Início., 11 de dezembro às 19h30                                   

Centro Paroquial - Sala E 
Tópico: Conte sua história!            

Hospedado por: 
Lora Goins, RN, CDE 

 
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! 
 
O Ministério luto oferece o amor de cura de Deus através do 
conforto emocional, físico, mental e espiritual. Nossa 
próxima reunião será realizada na terça-feira, 3 de dezembro, 
das 19h30 às 21h no Centro Paroquial, sala H. Para mais 
informações entre em contato com Kathy pelo (813) 361-
5134 . 
 

A ÁRVORE DE DOAÇÃO 
A ÁRVORE DE DOAÇÃO está agora no Narthex.  Se você 
gostaria de ajudar uma pessoa necessitada nesta temporada 
de Natal, por favor, tome um dos ornamentos na árvore.  
Por favor, devolva seu presente (s) até segunda-feira, 15 de 
dezembro para distribuição.  Para mais informações, envie 
um e-mail para: ccw@stapulchurch.com  
 

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. 

BERÇÁRIO DE ST. PAUL 

O Berçário infantil de St. Paul está aberto semanalmente 
nas noites de sábado para a missa de vigília das 17h30 e as 
manhãs de domingo para as 9h e 10h45.  Se você gostaria 
de utilizar o Berçário para um evento do ministério, 
convidamos o líder do ministério para entrar em contato 
com Maria Mendez em (813) 961-3023. 

Bênção da coroa/grinalda do advento: Se você está 
preparando uma coroa/grinalda do advento este ano, está 
aqui uma oração que você poderia dizer quando você 
acender suas velas.  Você pode dizer isso antes ou depois 
de uma refeição, ao acordar, antes de ir para a cama, ou 
sempre que você e os membros de sua casa podem se 
reunir para a oração.  Antes de fazer a oração, leia e fale 
sobre o Evangelho que ouviu na missa de domingo naquela 
semana.  
 

Semana 1: Ó Deus, que nos pede para estar atento e alerta, 
porque não sabemos quando você virá, deixe esta vela nos 
dar luz e nos ajudar a ficar acordados.  Naqueles momentos 
em que o Senhor nos pede para agir, nos dar força para 
responder de uma só vez.  Através de Cristo, nosso Senhor. 
Amém. 

Oração do Advento: Senhor Jesus, nestas quatro semanas 
movimentadas do Advento, nos ajuda a fazer uma pausa 
para lembrar a profundidade do seu amor por nós.  Além 
de qualquer coisa que merecemos ou poderíamos ter 
imaginado, o amor levou a vós a um estábulo em Belém e 
todo o caminho para o Calvário.  Abra nossos corações 
para recebê-lo novamente para que tenhamos algo para 
compartilhar com um mundo carentes a cada dia.  Conceda-
nos a alegria de sua amizade e nos traga a força, a coragem e 
a determinação para servir nossos irmãos e irmãs em seu 
nome.  Amém. 

Palavras de Sabedoria: "Toda a terra e  um í cone 
vivo da face de Deus". 
 
              – St. John of Damascus 


