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Todos são bem-vindos! 
Santíssima Eucaristia: 
Missas - Segunda a 
Sexta-Feira 
7:30am,  
e 12:15pm 

 
Missa - Primeira Sexta-
Feira do mês: 7:30pm 

 
Missa - Segundo Sábado 
do mês: Unção dos 

Enfermos 
8:30am 
 

Sábado 8:30am 
(Oração da Manhã e   
Benção 8:10am) 

 
Missas -  Vigília de 
Sábado - 5:30pm e 

7:30pm  
(em Portugues) 

 
Missas de Domingo - 
7:30am, 9:00am, 
10:45am, 12:30pm, 

2:00pm (em Espa-nhol) e 
5:30pm 
 

Reconciliação/Confissão 
Sábados 10am ou 4pm. 
Para agendamento, favor 
contatar o escritório: tel. 

961-3023 
 

Adoração  
Eucarística 

24 Horas de Adoração do 
Santíssimo Sacramento  
Toda Quarta, Quinta e 
Sexta-Feira 8am  

 
Pré-escola Católica  

São Paulo     
2 - 4 anos 

813-961-3023 

Primeiro Domingo do Advento      Domingo, 3 de Dezembro de 2017 

M 
eus queridos amigos, 
 
O Advento é um tempo de esperança expectante 
enquanto nos preparamos para a vinda de Cristo. Esta 

preparação tem um propósito triplo: prepararmos para Sua vinda em 
glória no final do tempos, prepararmos para a Sua vinda na história 
como um bebê em Belém há cerca de 2000 anos, e prepararmos para a 
Sua vinda em mistério em nossas vidas diárias... especialmente em 
Palavra e Sacramento.   
 
A fim de nos ajudar a nos preparar, convidamos o internacionalmente aclamado 
Evangelista Católico Ken Yasinski para voltar para “casa” - St. Paul! Ken tem uma maneira 
de comunicar o evangelho em um estilo muito relevante e contemporâneo e de nos 
ajudar a experimentar de uma forma mais profunda, a paz e a alegria de Cristo! Esta 
semana, seu foco está em ajudar-nos a realmente preparar nossos corações para o Natal. 
Ken fará sua palestra na segunda-feira, terça e quarta-feira ambos às 11:15am para aqueles 
que não podem sair à noite e às 7pm. Na noite de segunda-feira haverá também um retiro 
especial para crianças do K a 5ª série no Family Center e depois da palestra de terça-feira à 
noite, haverá oportunidade para receber o sacramento da reconciliação! Esta missão do 
advento é uma oportunidade maravilhosa não só para todos nós a crescer na fé enquanto 
nos preparamos para o Natal. Certifique-se de convidar pelo menos duas pessoas para 
acompanhá-lo todos os dias da missão! 
 
Duas das melhores maneiras de se preparar para Cristo são a Confissão e a Adoração. Em 
resposta a nossa pesquisa anual da paróquia de setembro, também estamos aumentando 
as oportunidades de confissão e adoração durante o advento e o Natal. Os sacerdotes 
estarão disponíveis para ouvir confissões de segunda a sexta-feira, das 11:30am ao meio-
dia, bem como aos sábados das 10 da manhã às 4 da tarde e também através de hora 
marcada. A Adoração Eucarística ocorrerá todas as quartas, quintas e sextas. Sexta à 
noite, a Adoração Eucarística estenderá até o sábado pela manhã como de costume. Por 
favor, venha! 
 
Você também deve ter recebido de nós um guia do Advento pelo correio que contém 
uma devoção diária, bem como muitas das atividades paroquiais durante esta época 
Santa. Se você não recebeu um, entre em contato o escritório paroquial, provavelmente 
não temos seu endereço correto em nossos arquivos. Cópias também estão disponíveis 
no hall de entrada da igreja. 
 
Por último, mas não menos importante, lembre-se que esta sexta-feira é a solenidade da 
Imaculada Conceição. E sim, é um dia Santo de Obrigação. A missa da vigília de quinta à 
noite será às 7pm. As missas de sexta-feira serão às 7:30am, 12:15pm, 5:30pm e às 7:30pm 
trilíngue, seguida pela consagração daqueles que prepararam por 33 dias para a 
Consagração Total a Jesus através de Maria! Por favor, venha e honre nossa Santa Mãe! 
 

 Que Deus vos abençoe enquanto fazemos juntos nossa jornada em Cristo! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

                    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. 
 

Novena da Nossa Senhora de Guadalupe e Celebração! 
Por favor junte-se a nós às 6pm do dia 3 à 11 de dezembro no nosso 
belo Santuário do Santo Nino, onde ofereceremos uma novena 
especial em homenagem a Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira 
das Américas. Que linda maneira de se preparar para o nascimento 
de Cristo! 
 

Flores para os Memoriais do Altar de Natal 
A doação sugerida é de $ 10 por flor para adicionar as flores dos memoriais do 
Altar de Natal.  Complete o formulário encontrado no nártex, no nosso 
escritório paroquial ou em nosso site www.StPaulChurch.com, depois retorne-
o ao nosso escritório paroquial até Quarta-feira, 20 de dezembro às 4pm. 
Durante a temporada de Natal, os nomes dos memoriais serão exibidos na 
igreja. 

Melhor Advento de Todos 
Preparamo-nos para tudo o que consideramos importante na vida. E isso inclui 
o Natal. Junte-se a nossa paróquia para o Melhor Advento de Todos, um 
programa de e-mail gratuito que o ajudará a se preparar para o Natal de uma 
maneira única. Cada dia você receberá um e-mail com: 
· Curtos vídeos inspiradores de Matthew Kelly e Dr. Allen Hunt 
· Dicas práticas para sua vida cotidiana 
· Histórias da vida real da esperança 
 

Apresentações de Natal 
Se você está interessado em fazer seu filho participar de uma das nossas 
apresentações de Natal como José, Maria, Dono da pousada, Anjo Gabriel, por 
favor ligue para o escritório de Formação da Fé para se inscrever. Precisamos 
de crianças para as Missas de 24 de dezembro das 4pm e das 6pm. 
 

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 

 

Retiro da Missão do Advento para as Crianças - 4 de Dezembro 7pm 

Missão de Advento Missão de Advento Missão de Advento Missão de Advento comcomcomcom    Ken YasinskiKen YasinskiKen YasinskiKen Yasinski 
  

PreparandoPreparandoPreparandoPreparando    
Seu Seu Seu Seu CoraçãoCoraçãoCoraçãoCoração 
para o Natalpara o Natalpara o Natalpara o Natal 
 
· Sessões Matinais 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, certifique-se de comparecer com toda a sua família! 

7PM7PM7PM7PM 
SegundaSegundaSegundaSegunda----feira à quartafeira à quartafeira à quartafeira à quarta----feirafeirafeirafeira 

4 à 6 de dezembro4 à 6 de dezembro4 à 6 de dezembro4 à 6 de dezembro 



 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) 

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. 

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. 

Dê um presente cheio da 
fé para os homens em sua vida! 

O Natal é o tempo da Esperança. Esperança nascida em uma 
manjedoura, destinado a ser nosso Salvador e de nos 
aproximar e unir à Deus. Neste Natal, dê o presente que 
tenha a mesma esperança de aproximar seus homens à 
Cristo. A 8ª Conferência Anual de Homens Católicos de Tampa 
Bay, Homens Católicos em um mundo moderno "Venha e 
Veja", apresentando Jeff Cavins, Padre Dwight Longenecker 
e John Pridmore, sábado, 10 de fevereiro de 2018, na Higgins 
Hall na St. Lawrence Catholic Church, em Tampa. Os ingressos 
são $ 40 por pessoa, com ingressos promocionais Pai / filho, 
dois por $ 40. Visite: SuncoastCatholicMinistries.com 

Ancorado a Jesus 
Palestrante convidado: Gus Lloyd 

Retiro para Jovens Adultos 
Reserve a data 

Sábado 13 de janeiro de 2018 
das 9am às 6:30pm  

RSVP www.StPauChurch.com 
 
 

Em construção: Obrigado por sua paciência 
enquanto nos esforçamos para atendê-lo melhor. 
Estamos na primeira fase da criação de um novo 
pórtico para a entrada norte da nossa igreja. Terá 
uma porta com acessibilidade para deficientes e 
bancos. A segunda fase começará após o Natal. 
Este projeto é pago através de suas generosas 
doações. Obrigado por seu apoio contínuo! 
 
Você possui um IRA? 
1. Você tem pelo menos 70 anos de idade? 
2. Deseja economizar em impostos de renda? 
A inscrição de Caridade do IRA é PERMANENTE. 
Em vez de tomar a distribuição mínima exigida 
(RMD), faça uma doação de fim de ano para a 
Igreja Católica de Saint Paul e economize em  seus 
impostos. Essas  doações anuais são uma benção 
para o orçamento paroquial. Obrigado pela sua 
consideração. Entre em contato com Michael 
Maloney no Escritório da Paróquia para obter 
mais informações. 

Ajude o grupo de apoio para os candidatos 
desencorajados que buscam Emprego  

Reuniões às quinta-feiras 8:30am  às 11:30am  
Family Center 




