St. Paul Catholic Church and Preschool
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, Florida 33618
www.StPaulChurch.com † (813) 961-3023
Segundo domingo do advento

Domingo, 16 de dezembro de 2018

Meus queridos amigos,
Hoje é domingo de Gaudete, um tempo de regozijar-se de alegria, como proclamamos no Intróito da
liturgia de hoje, "o Senhor está próximo!" Neste dia, as crianças de Roma visitam a Praça de São Pedro
com o menino Jesus dos berços de sua família para uma bênção especial do Papa. Aqui na St. Paul,
continuamos essa tradição ao chegarmos ao meio da nossa jornada do Advento!
Quando pensamos em nos preparar para o Natal, nossos pensamentos frequentemente se voltam para
cartões, presentes, festas e jantares. No entanto, como cristãos, somos chamados a nos preparar para a
vinda de Cristo de uma maneira muito diferente. Conforme ouvimos nas leituras de hoje, somos
chamados a nos preparar para a vinda de Cristo por meio de atos de justiça, caridade e misericórdia.
Somos chamados a nos preparar para a vinda de Cristo, reconciliando-nos com Deus e uns com os
outros.
Esta semana, teremos a oportunidade de fazer exatamente isso! Vamos abrir nossos corações para a
infinita misericórdia de Deus através do Sacramento da Reconciliação! Como paróquia, oferecemos
confissão de segunda a sexta-feira às 11h30 e aos sábados às 10h e 16h. Além disso, esta semana, nos
uniremos às paróquias vizinhas para oferecer oportunidades à noite para aqueles que estão na escola ou
trabalham durante o dia:


· Segunda-feira, 17 de dezembro, às 19h no Santíssimo Redentor



· Terça-feira, 18 de dezembro, às 19h na Saint Paul



· Quarta-feira, 19 de dezembro, às 19h na Corpus Christi



· Quinta-feira, 20 de dezembro, às 19:00h na Saint Timothy

Espero que pelo menos um desses horários seja conveniente para você e sua família!
Por último, mas não menos importante, esta Época Santa é frequentemente difícil para aqueles que estão
sofrendo, lutando com os fardos da vida, ou estão sofrendo de problemas de saúde física ou mental.
Pense naqueles que você conhece que podem precisar de algum cuidado carinhoso ... e convide-os para se
juntarem a você para a missa de Natal. Deixe-os saber que você se importa. Em troca, você certamente
será abençoado!
Crescendo juntos corajosamente em Cristo!

Pe. Bill Swengros

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!
Horários de Missas na Véspera de Natal e no Dia de
Natal
Domingo, 24 de Dezembro
Véspera de Natal
4:00 pm - Igreja e Family Center
6:00 pm - Igreja (Inglês)
6:00 pm - Family Center (Português)
8:00 pm - Missa dos Jovens
Meia Noite* (00:00)
Nota: *Músicas de Natal começam às 11:15 pm
Segunda-feira, 25 de Dezembro
Dia de Natal
7:30 am, 9:00 am, 10:45 am, 12:30 pm
and 2:00 pm (Spanish)
**Nota: Não haverá a Missa de 5:30 pm na Segunda-feira, 25 de Dezembro

Bênção da Coroa do Advento

Oração para terceira semana: Ó Deus, que enviou João
Batista como uma voz clamando no deserto, abra nossos
ouvidos para ouvir a mensagem dele enquanto acendemos a
vela rosa. Modele nossas vidas para que elas se tornem um
caminho reto para Vós. Prepare-nos para saudar vosso
Filho quando ele vier até nós. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.

Quer se juntar às tropas AHG?

“Se sua filha tiver entre 5 e 18 anos, contate Melissa em
AHG@StPaulChurch.com para mais informações sobre
este incrível programa. “Comece sua aventura hoje!”

Retiro Nas Flores Silvestres

Para mulheres que sofreram abuso sexual na infância.
Este retiro privado centrado em Cristo, com dez semanas
de duração, será realizado em Tampa aos sábados, de 2 de
fevereiro a 6 de abril de 2019, das 14h às 18h. O custo é de
US $ 15 por sessão (a refeição está incluída). Ninguém será
rejeitado por incapacidade de pagar. Se você estiver
interessado em participar deste retiro, entre em contato
com Cathy pelo telefone 813 -843-8969 ;
wildflowersretreats@gmail.com ou visite nosso site:
https://www.wildflowersretreat.org

Você pode ajudar?

O Ministério do Batismo precisa de coordenadores para
ajudar as famílias, os sacerdotes e os diáconos nos
Batizados Infantis em nossos serviços de inglês e espanhol!
É necessária ajuda nas manhãs de sábado, das 9:00 às 11:00,
uma ou duas vezes por mês. O treinamento está disponível
e os coordenadores trabalham juntos em equipes. Bilingue
em inglês e espanhol é um plus. Também precisamos de
professores para nossas aulas de preparação batismal para
preparar nossos pais e padrinhos para esse importante
primeiro passo na jornada de fé de seus filhos. Junte-se a
nós para servir neste lindo Sacramento! Para mais
informações e / ou para participar do Ministério do
Batismo, entre em contato com Maria Mendez no
escritório da paróquia pelo telefone 813-961-3023 x3311
ou pelo e-mail mmendez@stpaulchurch.com.

Agregação do Santíssimo Sacramento
São Pedro Julião Eymard foi um sacerdote com uma paixão
em chamas para tornar conhecido o amor de Deus presente
no Santíssimo Sacramento. A grande agitação social na
França no século XIX deixou a Igreja em frangalhos
expressa pela perseguição do clero e indiferença em relação
ao Santíssimo Sacramento. Pe. Eymard sabia que o remédio
seria encontrado quando as pessoas experimentassem mais
uma vez o amor de Deus em adoração e na oração do
sacrifício de doação de Cristo na Eucaristia. Ele reuniu
homens e mulheres companheiros que se dedicaram à
adoração do Santíssimo Sacramento para a cura da
humanidade. Eles deveriam tornar-se promotores zelosos
desse amor divino de Cristo escondido na aparência
humilde do pão da Eucaristia. O fruto de sua visão é
realizado em duas congregações de homens e mulheres
religiosos e em um terceiro ramo de agregação dos leigos.
Como a paróquia de Saint Paul se compromete a prolongar
o tempo de adoração do Santíssimo Sacramento, desejamos
compartilhar com vocês um processo mensal de formação
e discernimento para colocar a Eucaristia no centro de sua
vida. Este tempo de enriquecimento é orientado com
materiais de leitura e um período de oração e reflexão uma
vez por mês. Esse tempo prepará você se assim for
chamado a fazer uma promessa pública de abraçar a Regra
de Vida para os Associados e se tornar um membro da
família Eymardiana, entregando-se ao ministério da
Evangelização Eucarística. Haverá uma sessão de
informação para todos aqueles que gostariam de aprender
mais sobre a visão de São Pedro Julião e o ramo dos leigos
da Agregação do Santíssimo Sacramento na St. Paul em 17
de janeiro às 13:00, com reunião no Family Center. Contato
para obter informações Laurajmj33@gmail.com e se
inscrever para este convite de mudança de vida.
Com gratidão,
Rev. William Fickel S.S.S.

Serviços de Penitência do Advento
A melhor maneira de garantir que haja “quarto para hospedagem” é
aproveitar o sacramento da reconciliação. As paróquias da nossa região
coordenaram nossos serviços penitenciais comunitários. Em cada uma
deles haverá padres das outras paróquias. É nossa oração que uma delas
seja conveniente para você e sua família. A programação é a seguinte:
Sábado, 15 de dezembro às 11h - Santa Maria
Segunda-feira, 17 de dezembro às 19h - Santíssimo Redentor
Terça-feira, 18 de dezembro às 19h - Saint Paul
Quarta-feira, 19 de dezembro às 19h - Corpus Christi
Quinta-feira, 20 de dezembro às 19h - São Timóteo

A Saint Paul oferece confissões todos os dias da semana (segunda a
sexta) das 11h30 às 12h e aos sábados às 10h e 16h.

Missão Jamaica
Venha se juntar a nós para servir os mais pobres dos pobres em
Kingston, Jamaica. Apoie os Missionários dos Pobres, doando:
▪ Cuecas masculinos (S, M, L)
▪ Camisetas coloridas
▪ T-shirts masculinas (S, M, L)
▪ Shorts
▪ Camisetas brancas (S, M, L)
▪ Calças compridas (cáqui) (tamanhos - 30, 32, 34, 36, 38)

Por favor, deixe os itens doados em nossa próxima reunião no domingo,
dia 30 de dezembro, às 16h. Local: Family Center, Seção 3.

Datas da Viagem de Missão: 4 a 10 de fevereiro de 2019.
Contato: JamaicaMission@StPaulChurch.com

TRANQUILIDADE FINANCEIRA
WORKSHOP DA UNIVERSIDADE
E se você estivesse seguindo um plano para o seu dinheiro que você sabe que
funcionou? Com a Dave Ramsey’s Financial Peace University, você pode
assumir o controle do seu dinheiro, sair da dívida e criar um plano para o seu
futuro.
A partir de 24 de janeiro de 2019
Sessões quinta-feira às 19:00
Parish Center - Sala “H”
Para se inscrever, ligue para Maria Costa pelo telefone 813-961-3023 ext. 3305
ou acesse o link: https://fpu.com/1077793

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

Fé em Ação: “Não andem
ansiosos por coisa
alguma, mas em tudo,
pela oração e súplicas, e
com ação de graças,
apresentem seus pedidos
a Deus.” (Fp 4: 6). São
Paulo nos lembra que o
nosso Deus é um Deus
abundante, o maior
doador de presentes. Ele
promete nos dar tudo o
que precisamos. Quando
confiamos que Deus
cuidará de nós, é mais
fácil compartilharmos o
que nos foi dado.

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 813857-1995 para maiores informações.

