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Segundo Domingo do Advento            Domingo, 10 de Dezembro de 2017 

M 
eus queridos amigos, 
 
Em 1531, uma mulher de aparência asteca apareceu para Juan Diego, um viúvo de 57 
anos em Tepeyac Hill, perto da cidade do México. Falando sua língua, ela pediu que 

uma igreja fosse construída lá para honrá-la. Quando o bispo pediu a prova, ela apareceu uma 
segunda vez, dizendo para Juan Diego para colher rosas nas proximidades para colocar em seu 
Tilma (manto) e levar para o bispo. Quando Juan abriu seu Tilma, as rosas caíram e revelou a 
imagem que todos nós hoje amamos. A mulher carregando uma criança, foi reconhecida como 
Maria. A igreja foi construída como solicitado e ela tem inspirado milhões sobre milhões desde 
então! Por favor, junte-se a nós na noite de terça-feira enquanto nos reunimos para um rosário e terço às 6pm no 
nosso belo santuário Santo Niño e, em seguida, procederemos para a igreja para a missa às 7pm. Depois, iremos 
festejar com a autêntica cozinha mexicana! 
 
Na sexta-feira, celebraremos o terceiro aniversário da nossa novena em homenagem à Nossa Senhora da Boa Saúde 
com uma missa especial no nosso novo belo Santuário. As festividades começam às 7pm, depois, haverá uma 
recepção com a deliciosa cozinha indiana. Por favor, certifique-se de trazer seus amigos e vizinhos. 
 
Próximo domingo é Domingo Gaudete e todos os nossos filhos são convidados a trazer suas imagens do menino 
Jesus para a missa para uma bênção especial. No domingo de manhã, os nossos maravilhosos Cavaleiros 
patrocinam o nosso Café da Manhã Anual com o Papai Noel. Venha e aproveite a diversão! 
 
Para mudar o assunto um pouco... nesta época do ano estamos todos atolados com pedidos de dinheiro. Da minha 
parte, gostaria de lhe agradecer pelo seu contínuo apoio generoso da nossa paróquia e das instituições de caridade 
que patrocinamos. Quando penso em tudo o que você compartilhou... suas orações, tempo valioso, talento 
considerável, e recursos financeiros, estou realmente sobrecarregado com gratidão. Você me inspira. Obrigado! 
 
De uma forma especial, eu gostaria de mencionar aqueles que se lembraram de nós em seus testamentos e 
heranças. Temos sido os beneficiários de vários paroquianos. Como resultado, temos sido capazes de substituir 
telhados, reparar o ar condicionado, atualizar a acústica da igreja, e agora instalar um pórtico para a nossa entrada 
norte sem ter que lhe pedir mais dinheiro. Se você quiser mais informações sobre como você pode lembrar de sua 
família paroquiana em seu planejamento de herança, entre em contato com Michael Maloney no escritório da 
paroquial. 
 
Por favor, certifique-se de olhar antecipadamente a nossa programação de missa para o fim de semana de Natal 
neste. Com o Natal caindo em uma segunda-feira, nós adicionamos duas missas de vigília no sábado à noite e 
mudamos a agenda de domingo também. Lembre-se, você precisa assistir a duas missas neste final de semana, a 
fim de cumprir suas obrigações do domingo e do Natal. 
Que Deus vos abençoe enquanto fazemos juntos nossa jornada em Cristo! 
 
 
 
 
Pe. Bill Swengros, Pároco  “A História de Natal” Evento de caridade  

Domingo, Dezembro 10 
15:30 pm 

Family Center 



 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

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. 
 
 

Missa Simbang Gabi  
 Domingo, 17 de Dezembro 

19:00 hs   Igreja Católica  St. Paul 
 Para uma programação completa de todas os 9 Missas, visite 

www.StPaulChurch.com 
. 
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. 
 
 

Traga com você o bebê Jesus para uma bênção especial! 
Domingo, 17 de Dezembro de 2017, 
em todas as Missas de fim-de-semana 

Horário das Missa de Natal 
  

Domingo, 24 de Dezembro de 
2017– Véspera de Natal 
 16:00 
16:00 (FC) 
18:00 
6:-00 pm (FC) em portuges 

20:00 
12:00 am (Meia-noite ) – Missa 
do Galo 

  
Segunda-feira, 25 de Dezembro 
de 2017 – Dia de Natal 
07:30 
09:00 
10:45 
12:30 
14:00 

Obrigado a todos aqueles que participaram na nossa celebração 

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! 



 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. 

 
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! 
 
Convite para as crianças 
Gostaríamos de convidar as 
crianças da paróquia a participar 
de um concurso especial para 
homenagear o Santo Filho Jesus. 
Envie seu desenho, ou poema/
carta ao Santo Menino - o Santo Filho. Aceitando 
submissões para graus K-12 antes de 6 de Janeiro, 2018. 
O trabalho de arte vencedora será exibido em nosso site, 
boletim, monitor e o nosso edifício e receberá um prêmio. 
Famílias, vamos incentivar a devoção ao Santo Filho em 
todos os filhos dos nossos corações. Enviar apresentação ao 
escritório paroquial ou via e-mail para 
Filipino@StPaulChurch.com Viva Santo Niño! 

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 

CONCURSO  




