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Segundo Domingo do Advento                 Domingo, 8 de dezembro de 2019 

 
Meus queridos amigos, 
 
Eu amo o Advento!  Para nós, em St. Paul, é realmente um momento de esperança e talvez 
mais este ano do que nunca!  É ótimo ver tantas pessoas abraçar o tema de "Esperança", 
usando os braceletes, e lendo o livro da Irmã Janet Schaeffler: "O Poder Orientador da 
Esperança".  Foi uma bênção especial se reuinir com Jon Leonetti  na quarta-feira passada e 
participar do Alpha "Come and See" eventos.  Esta semana também começamos nossa 
novena em homenagem a Nossa Senhora de Guadalupe.  Deus é tão bom para nós! 
 
Esta semana também promete ser cheia de graça!  Hoje, nosso Grupo de Oração Amor de 
Jesus está patrocinando nosso Festival anual de Natal infantil após a missa espanhola das 
14h.  As crianças realizarão o tradicional desfile de “Posada” ou Natal.  Haverá boa música e 
comida.  O custo de admissão é um brinquedo para uma criança em St. Michael em 
Wauchula, Florida. 
 
A Festa da Imaculada Conceição, normalmente celebrada no dia 8 de dezembro, foi 
transferida para segunda-feira, 9 de dezembro.  Embora não seja um dia santo de 
obrigação este ano, é sempre bom honrar a nossa Mãe Abençoada!  Além de nossa 
programação normal da missa às 7h30 e 12h15, celebraremos a missa às 17h30 e às 19h30.  
A missa das 19h30 começará com o rosário às 19h e depois da missa, aqueles que se 
prepararam para o mês passado, farão sua consagração total a Jesus através de Maria.  
Venha para esta bela celebração! 
 
Quinta-feira é a Festa de Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira das Américas.  Nossa 
celebração começará com o rosário e chaplet às 18:00 seguido por uma procissão à luz de 
velas.  Às 19:00, teremos uma bela missa bilíngue.  Depois, haverá uma deliciosa recepção 
completa com uma banda de Mariachi!  Não perca esta celebração maravilhosa! 
 
Na sexta-feira à noite, nos reuniremos às 19h30 para "Lições e Cantos", com nosso coro das 
10h45.  Usando as Escrituras Sagradas e música, vamos refletir com esperança sobre o mistério 
da Encarnação.  Convide sua família e amigos.  Será uma noite que eles não esquecerão! 
 
No próximo fim de semana, convidamos você a trazer seu "menino Jesus" do seu presepio 
de Natal para uma bênção especial.  Na manhã de domingo, das 8h às 12h30, nosso 
maravilhoso Conselho de Cavaleiros de Colombo está oferecendo seu "Café da Manhã com 
o Papai Noel". 
 
Como você pode ver, esta semana vai ser verdadeiramente incrível.  Convide seus amigos e 
familiares para se juntar a você, e vir e ser preenchido com a esperança do Advento! 
 
Saiba que você está em minhas orações enquanto crescemos corajosamente juntos em 
esperança, 

 
 
 
 

Padre Bill Swengros, Pastor 

 

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 



Renuncia:  Este artículo apareció en zenit.org el 27 de noviembre de 
2019. La autora del artículo es Anita Bourdin.  

 

Papa Francisco aplaude beatificação no 
Brasil do Santíssimo Padre Donizetti 

Tavares de Lima 
 

"Um corajoso defensor dos pobres" 

27 DE NOVEMBRO DE 2019 
 
Por ocasião da Audiência Geral de quarta-feira, na Praça de São Pedro, em 27 
de novembro de 2019, o Papa Francisco aplaudiu o novo Beato Brasileiro, 
Padre Donizetti Tavares de Lima. 
 
O Santo Padre mencionou o evento, dizendo: "No último sábado, em 
Tambau, Brasil, o padre Donizetti Tavares de Lima foi proclamado 
Abençoado, um Pastor totalmente dedicado ao seu povo, testemunha da 
caridade evangélica e corajoso defensor dos pobres". 
 
O Pontífice encorajou "os sacerdotes, as pessoas consagradas, mas também os 
fiéis leigos" a serem inspirados pelo seu "testemunho da fé" e pela "coerência 
das escolhas de vida inspiradas no Evangelho". 
 
No passado dia 6 de abril, o Papa Francisco aprovou um decreto da 
Congregação para as Causas dos Santos, reconhecendo um milagre obtido pela 
oração do sacerdote brasileiro. 
 
Donizetti Tavares de Lima nasceu em Cássia em 3 de janeiro de 1882, em 
uma família com nove filhos, que então se mudou para a cidade de Franca. 
Começou, aos 15 anos, a seguir um curso preparatório no Seminário 
Episcopal de São Paulo. Em seguida, estudou na faculdade de Sorocaba, 
retornando em 1900 ao Seminário. Foi ordenado padre em Pouso Alegre em 
12 de julho de 1908. 
 
Após sua Ordenação, trabalhou em várias paróquias de Pouso Alegre e em 
Vargem Grande do Sul, antes de ser nomeado pároco de Santo Antônio em 
Tambaú (24 de maio de 1926). 
 
"Padre Donizetti tinha uma vida austera, sem luxo, sem refinamento", 
escreveu José Wagner Azevedo em seu livro "Padre Donizetti de Tambaú". 
Sua aspiração era servir a Deus acima de tudo. Ele tinha total zelo pelas 
crianças e idosos; no entanto, ele acolheu a todos sem distinções." 
 
Em Tambaú, o Padre Donizetti fundou um berçário diurno, um Lar infantil, 
cuidava dos trabalhadores e criava uma Casa para Idosos. 
 
Ele tinha grande devoção a Nossa Senhora Aparecida, cuja imagem está na 
paróquia de Santo Antônio em Tambaú.  Em 1919, um incêndio destruiu 
todo o conteúdo da igreja, mas a imagem de Nossa Senhora Aparecida 
permaneceu intacta. 
 
Numerosas curas foram atribuídas nos anos 50 à bênção do Padre Donizetti. 
A igreja onde ele celebrava não podia mais acomodar todos aqueles que 
vieram vê-lo e ouvi-lo; portanto, uma plataforma foi criada em frente à casa 
paroquial para se dirigir aos fiéis. 
 
Trabalhou em Tambaú por 35 anos até sua morte, aos 79 anos, em 16 de 
junho de 1961, após complicações cardíacas e diabetes. Inúmeras curas e 
testemunhos dos fiéis foram relatados desde sua morte. 

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 

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 
pequena. Por favor, registre-se 
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. 

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. 

FOTO COM 
O PAPAI 
NOEL! 
Sábado 
14 DE 

DEZEMBRO 
14:00 - 16:00 

  
Parque da vila de 

Carrollwood 
4680 West Village 

Drive 
Tampa 

Abrigo # 7 
  

Patrocinado pela 
São Francisco do 
Ministério assis 

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. 

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  
8:00 - 12:30  

CENTRO DE FAMÍLIA  
 

Cavaleiros de Colombo de St. Paul 

Orgulhosamente apresenta o nosso 
Café da manhã anual com o Papai Noel. 

 

Adultos $10, Crianças $5 

(Crianças de 2 anos ou menos - gratuito) 
 

Menu: Panquecas, salsichas, ovos, donuts, 

leite, suco e café. 

 
As atividades incluem pintura facial, artes, e 

uma foto com o Papai Noel!  

UNÇÃO DOS DOENTES 
Venha experimentar o toque de cura de Cristo! O Sacramento da Ungir dos Doentes é 
para aqueles que estão gravemente doentes ou avançados em idade. Se você gostaria de 
ser ungido, por favor, venha para o 8hrs Morning Prayer e 8:30hrs Missa no sábado, 14 
de dezembro. 

SIMBANG GABI  
TAMPA BAY 

  

O Ministério filipino convida você a 
participar do tradicional "Simbang 
Gabi", uma série de Novena do 
Advento - nove missas em 
homenagem à Virgem Maria.  As 
nove missas representam a estadia de 
nove meses do Menino Jesus no 
útero de Nossa Senhora que 
antecedeu o Natal.  O último dia do 
Simbang Gabi oferece uma 
preparação espiritual para 
comemorar o nascimento do nosso 
Salvador, Jesus Cristo. 
  

Nossa paróquia sediará a primeira de 
uma série de nove missas no 
domingo, 15 de dezembro de 2019, 
às 19h, com o padre Bill Swengros 
presidindo.    Para uma programação 
completa de Missas Simbang Gabi 
oferecidos na área de Tampa Bay em 
dezembro deste ano, visite 
www.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". 

Bênção da grinalda do advento: Se você está 
preparando uma grinalda/coroa do advento em sua casa 
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 2: Ó Deus, que enviou João Batista para 
proclamar um batismo de arrependimento, deixe 
estas duas velas preparar o caminho para o Senhor 
dentro de nós.  Perdoe nossos pecados e nos 
encha com seu Espírito Santo.  Prepare-nos para 
celebrar o nascimento do nosso Salvador.  Através 
de Cristo, nosso Senhor. Amém. 

Está chegando em apenas 
6 semanas...  

Para mais informações, 
visite www.stpaulchurch.com ou 

escreva para: 
alpha@stpaulchurch.com  

NA PRÓXIMA SEMANA:  
DOMINGO GAUDETE 

  

No próximo domingo (15 de dezembro) é domingo 
Gaudete. Acendemos a vela-rosa em nossa coroa de flores 
enquanto nos regozijamos que o aniversário do nosso 
Salvador se aproxima. Por favor, traga seu Menino Jesus do 
seu presepio de Natal para a missa na próxima semana. No 
final de cada missa, convidaremos as crianças a 
apresentarem seu bebê Jesus de casa para uma bênção 
especial. 
  

Nosso Conselho de Mulheres Católicas também estão 
oferecendo seus deliciosos biscoitos caseiros de Natal 
depois das missas, desde que a oferta dure! 

Oração do Advento: Pai do céu, nossos corações 
desejam o calor de seu amor e nossas mentes estão 
procurando a luz de sua Palavra. Aumentai o nosso anseio 
por Cristo nosso Salvador e dai-nos a força para crescer no 
amor, que o alvorecer de sua vinda pode encontrar-nos 
regozijando-se em sua presença e acolher a luz de sua 
verdade. Pedimos isso em nome de Jesus, o Senhor. Amém. 

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! 
 

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. 

Comunal Serviços de Reconciliação 

Uma das melhores maneiras de se preparar para a vinda de 
Cristo é através do Sacramento da Reconciliação. Por favor, 
certifique-se de participar de um dos Serviços de penitência 
ao longo dos próximos dias: 
. 
Sáb., 14 de dezembro às 11h00 - St. Mary’s Church 
Seg., 16 de dezembro às 19:00 - Most Holy Redeemer 
Ter., 17 de dezembro às 19:00 - St. Paul Catholic Church 
Início., 18 de dezembro às 19:00 - Corpus Christi Church  
Qui., 19 de dezembro às 19:00 - St. Timothy Church  

Dedicação do Santuário de  
Nossa Senhora da Boa Saúde 

Sexta-feira, 20 de dezembro será o quinto aniversário da 
nossa novena das missas em homenagem a Nossa Senhora 
da Boa Saúde, realizada a cada terceira sexta-feira do mês. 
No dia 20 de dezembro, às 19h, nos reuniremos ao nosso 
Santuário e ofereceremos nossa novena seguida pela Santa 
Missa. Traga um cobertor, pois pode ficar frio a noite! 
Depois haverá uma recepção com deliciosa cozinha indiana.  

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

