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 Primeiro domingo do advento          Domingo, 2 de dezembro de 2018  

Meus queridos amigos, 
 
É difícil acreditar que o Advento está aqui mais uma vez! É um dos meus momentos favoritos do ano, enquanto 
aguardamos em alegre esperança pela vinda do Senhor na história, mistério e glória. Nas primeiras semanas do 
Advento, a Igreja Mãe nos pede para pensar sobre a vinda do Senhor em glória no final do tempo ... seja o fim do 
mundo ou o fim de nossa vida aqui na terra. Para nós, a morte não é o fim, mas simplesmente um portal para a 
vida eterna. Nossos corações não tremem de medo e pavor, mas com alegre esperança pela vinda de nosso Senhor. 
 
Começando em 17 de dezembro, nosso foco muda para a celebração da vinda do Senhor na história ... a 
Natividade de Cristo. Nós viajamos com Maria na expectativa da gravidez para o nascimento de nosso Senhor e 
Salvador. 
 
Mas ao longo do Advento, também estamos conscientes de que Cristo vem a nós todos os dias em mistério ... de 
uma maneira especial e singular através de Sua Palavra e Sacramento, mas também através dos sorrisos, risadas e 
caloroso abraço de família e amigos. Como católicos, estamos sempre conscientes de que Cristo também vem a 
nós através dos pobres, doentes, idosos, marginalizados e oprimidos. As palavras de Jesus tocam em nossos 
ouvidos: “Tudo que fizestes a um desses pequeninos, foi a mim que fizestes”. 
 
Para muitos, o Advento é um momento difícil, pois eles se lembram daqueles que não estão mais aqui para 
celebrar as festas. Para alguns, a alegria e a prosperidade dos outros apenas os lembram do que eles não têm. É 
difícil estar sofrendo fisicamente, mentalmente, emocionalmente ou espiritualmente durante as férias. Vamos estar 
atentos aos necessitados enquanto viajamos pelo Advento. 
 
Encorajo-vos a tornar este Advento extra especial. Em vez de se envolver no mercantilismo de nosso mundo 
secular, pense no que você pode fazer para se preparar melhor para a vinda do Senhor. Poderia ser simplesmente 
começar uma rotina de sentar depois do jantar em sua varanda com uma xícara de café, refletindo no silêncio da 
noite sobre as bênçãos do seu dia. Se você não está rezando em família antes das refeições e da hora de dormir, 
agora é a hora de começar. Uma coroa do Advento na mesa servirá como um bom lembrete para orar. Outra ideia 
é ler um pouco do Evangelho todos os dias ... um capítulo ou menos. Comece com Lucas, uma vez que é o 
Evangelho do nosso novo ano litúrgico, bem como o Evangelho por excelência para histórias sobre o nascimento 
de Cristo. Mais uma idéia: talvez você possa fazer algo para ser mais atento aos necessitados, como deixar comida 
ou ajuda financeira para a nossa Sociedade de São Vicente de Paulo, visitar uma casa de repouso, ou talvez ajudar 
um vizinho a colocar suas decorações. Ore por isso! 
 
Minha oração é para que estas próximas quatro semanas sejam o melhor Advento para você e sua família. 
 
Que Deus te abençoe! 
 
Crescendo com coragem em Cristo! 

 
 
 
 

Pe. Bill Swengros 



 

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 
 

O diácono Bill Ditewig nos conduzirá em nossa missão 
anual do advento da paróquia. Diácono Bill é um orador 
talentoso, conhecido autor e professor. O foco da missão 
será: Cristo, nossa luz. 
 

Todos os dias, o Diácono Bill oferecerá duas sessões a 
partir das 11:00 e 19:00 na segunda, terça e quarta. Além 
disso, na segunda-feira, nossa American Heritage Girls e a 
Faith Formation Team oferecerão um Retiro de Advento 
especial para crianças a partir das 19h. Desta forma, toda a 
família poderá vir para uma noite de enriquecimento 
espiritual! 
 

Após as sessões noturnas de segunda e quarta-feira, haverá 
adoração e benção eucarística, seguida de uma recepção. 
Após a sessão da noite de terça-feira, haverá um Serviço de 
Reconciliação. Nosso berçário estará aberto todas as três 
noites para crianças de 1-3 anos. Venha e traga um amigo! 
São todos bem-vindos! 
 

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 

 

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! 

 
Você considera adotar uma família para o Natal?  
Você pode anonimamente adotar uma família para os 
feriados. Forneceremos informações detalhadas sobre 
idéias e tamanhos de presentes para uma família necessitada 
neste Natal! Os presentes precisam ser embrulhados e 
entregues no dia 14 de dezembro. Por favor, envie um 
email para Denise em dessex13@yahoo.com ou Giselle em 
giselle.smith3@yahoo.com para mais informações sobre 
como você pode ajudar uma família a ter um Natal especial 
este ano! 

Dia Santo de Obrigação: Este sábado, 8 de dezembro, é 
a Solenidade da Imaculada Conceição da Bem-Aventurada 
Virgem Maria e é observado como um Dia Santo de 
Obrigação. Como tal, deve ser tratado como se fosse um 
domingo. Os católicos são obrigados a participar, tornando 
este dia especial e santo, participando da Missa em honra da 
nossa Santíssima Virgem. 
 

Nosso calendário de missas é o seguinte: 

 Sexta-feira, 7 de dezembro 17h30 Missa da Vigília, 
19:30 Missa da Vigília (Trilíngue) 

 Sábado, 8 de dezembro 8:30 am Missa, 12:15 pm 
Missa 

 

A seguir uma oração que pode ser usada por sua família em 
casa para estender a alegria de celebrar este mistério de fé: 
 

Pai, preparaste a Virgem Maria para ser a digna mãe do teu Filho. 
Você deixou que ela compartilhasse de antemão a salvação que Cristo 
traria por sua morte, e a manteve sem pecado desde o primeiro 
momento de sua concepção. Ajude-nos pela oração dela a viver em sua 
presença sem pecado. Nós te pedimos isto através de nosso Senhor 
Jesus Cristo, Vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade com o 
Espírito Santo, um só Deus, para todo o sempre. Amém. 
 

Os próximos Dias Sagrados de Obrigação são o Natal e o 
Ano Novo. 

 

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 
 
Cuide dos seus modos! Em toda Missa, parece haver um 
número crescente de pessoas que habitualmente chegam 
atrasadas. Embora as “chegadas tardias” às vezes sejam 
inevitáveis, por favor, tente sair cedo o suficiente para 
passar algum tempo com o Senhor antes do início da missa. 
Outro problema são as pessoas que costumam sair cedo. 
Lembre-se que a missa não termina até que a música final 
termine. Enquanto alguns podem ter que sair cedo para 
uma emergência pessoal, por favor, tente planejar o seu dia 
para que você possa desfrutar da Missa completa. Se você 
está tentando evitar o trânsito, por que não passar alguns 
momentos extra em oração ou visita com alguns de seus 
companheiros paroquianos? Lembre-se, ninguém nunca 
morreu de uma overdose de oração! 
 

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. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/1/5+


 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

Benção da Coroa do Advento 2018 
 

Se você está montando uma coroa do Advento em sua casa este ano, aqui estão 
algumas orações que você pode dizer enquanto acende 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 puderem se reunir para orar. Antes de fazer a 
oração, leia e fale sobre o Evangelho que ouviu na missa de domingo naquela semana. 
Oração para a semana 1: Ó Deus, que nos pede para estarmos atentos e alertas, 
porque não sabemos quando você virá, deixe que esta vela nos ilumine e nos ajude a 
permanecer acordados. Nos momentos em que você nos pede para agir, nos dê forças 
para responder imediatamente. Através de Cristo nosso Senhor. Amém. 
 
Nós queremos celebrar! Você ou um colega paroquiano comemora um marco 
especial, como aniversário, formatura ou outro evento especial? Você está esperando 
uma criança ou se preparando para se mudar? Por favor, ligue para Elizabeth no 
escritório da paróquia e avise-nos! Gostaríamos de lembrar de você em nossas 
orações e convidá-lo a trazer as ofertas na missa dominical. Deixe sua família 
paroquial fazer parte de sua celebração! 
 
Não está bem? Se você, um membro de sua família ou um amigo estiver doente e 
não puder comparecer à missa semanal, informe-nos ligando para Barbara no 
escritório da paróquia. Nenhum católico deve ser privado da oportunidade de 
recepção freqüente da Comunhão. Além disso, se você tiver uma cirurgia futura, 
receba o Sacramento da Unção dos Doentes antes. Devido às leis do HIPPA, é 
imperativo que você informe ao hospital que gostaria de uma visita de um padre 
católico e ligue para o escritório da paróquia. Obrigado e saiba que você está em 
nossas orações! 
 

Ministério do Luto da St. Paul  
Nosso ministério oferece o amor curador de Deus através do conforto 
emocional, físico, mental e espiritual. Junte-se a nós para nossa próxima reunião 
na terça-feira, 11 de dezembro. Para mais informações sobre o Ministério do 
Luto, ligue para Diana no número 813-748-2874. 
 
CONCERTO DE NATAL: Você está convidado para o Festival de Lições e 
Canções anual do Ministério da Música que acontecerá no dia 14 de dezembro às 
19h30. Esta é uma noite de música e leituras da temporada apresentada pelo Coro a 
St Paulo, Coro Infantil e Handbell Ensemble. A entrada é gratuita. 

 

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! 
 

Cavaleiros de Columbus da St Paul 
orgulhosamente apresentam nosso anual 

CAFÉ DA MANHÃ COM PAPAI NOEL 
Domingo, 16 de dezembro  
08:00 da manhã às 12:30 h 

St Paul Catholic Church – Family Center 
Adultos: U$ 10.00  Crianças U$ 5.00 

(Crianças abaixo de 2 anos não pagam) 

Menu: panquecas, linguiças, ovos, donuts, leite, suco e café. 
Atividades incluem pintura facial, artes e ofícios e uma foto com o Papai Noel! 

 



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 813-

857-1995 para maiores informações. 

 


