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

Domingo, 23 de dezembro de 2018

Meus queridos amigos,
Como acendemos a quarta vela da nossa coroa do Advento, aguardamos com esperança a
celebração do nascimento de Cristo em apenas alguns dias. Minha oração é que nossa
peregrinação anual do Advento tenha sido uma bênção para você e seus entes queridos e
tenha enchido você com uma paz e alegria que somente Cristo pode dar.

O Natal é uma época em que agradecemos a Deus pelos presentes que recebemos ...
especialmente o de nosso Salvador, Jesus Cristo e o presente de entes queridos que
preenchem nossas vidas com tanta alegria. Eu oro para que este Natal seja uma das maiores
bênçãos para todos vocês!
Somos abençoados com muitas oportunidades para adorar o Senhor neste Natal:
Segunda-feira, véspera de natal
· 16:00 horas Inglês: Igreja e Family Center - com apresentações infantis!
· 18:00 Inglês: Igreja com apresentação infantil
· 18:00 Português: Family Center com apresentação infantil
· 20:00 Inglês: Igreja com coral LifeTeen!
· 00:00 Inglês: Igreja - Prelúdio de música a partir das 23h15

Terça-feira, dia de natal
· 7:30 am Inglês: Igreja
· 9:00 am Inglês: Igreja com apresentação infantil
· 10:45 am Inglês: Igreja com o coral
· 12:30 pm Inglês: Igreja com o coral contemporâneo
· 14h Espanhol: Igreja com apresentação infantil
* NOTA: Não haverá missa das 17:30 no dia de Natal.
Encorajo-vos a chegar cedo e trazer a sua família e amigos. Há estacionamento extra no
centro médico ao sul do PDQ.
Sexta-feira é a festa dos santos Inocentes. Em homenagem a essas crianças, estamos
realizando uma Missa especial bilíngüe às 19h30 para aqueles que perderam um filho. A noite
começará às 19:00 com o Terço. Uma recepção oferecida pelos ministérios litúrgicos
hispânicos seguirá. Se você ou alguém que você conhece perdeu um filho por qualquer
motivo, por favor, venha!
No próximo fim de semana, é a festa da Sagrada Família. Por favor, convide toda a sua
família a se reunir para uma bênção especial em cada missa.
Que Deus te abençoe!

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

Pe. Bill Swengros

parishcommunications@stpaulchurch.com

Horários de Missas na Véspera de Natal e no
Dia de Natal
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
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

Festa dos Santo Inocentes
19:00 na sexta-feira, 28 de dezembro
Junte-se a nós para uma noite de oração e reflexão sobre a
Festa dos Santos Inocentes na sexta-feira, 28 de dezembro
de 2018 às 19:00.
O Natal é uma época alegre, mas também pode ser
doloroso para aqueles que estão passando pela perda de um
filho. No dia 28 de dezembro, por favor, junte-se a nós
para comemorar a vida terrena de todas as crianças que
deixaram este mundo cedo demais, não importa a idade ou
as circunstâncias, e para celebrar sua vida eterna com Jesus
no céu.
Nosso serviço bilíngüe (espanhol / inglês) começa com o
Terço às 19:00 horas seguido de missa na igreja. A
dedicação do Santuário de Nossa Senhora do Leite será
realizada imediatamente após a missa, com uma recepção
para todos no Family Center. Se você puder, por favor,
traga um pequeno item para bebê para nossa cesta de
presentes. Este evento é organizado pelos Ministérios de
Respeito à Vida e Espanhol e será realizado em conjunto
com a tradicional Missa em Espanhol da quarta Sexta-Feira.

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
ou
pelo
e-mail
mmendez@stpaulchurch.com.

Em 5 de janeiro de 2019, os
sacerdotes e diáconos da Igreja Católica de Saint Paul
estarão viajando pela comunidade, abençoando as casas dos
paroquianos. Se você estiver interessado em ter sua casa
abençoada no dia 5 de janeiro, visite a primeira página do
site da Saint Paul para se inscrever. Por favor, note que
podemos não ser capazes de acomodar todos os pedidos
que são enviados. Antes de se inscrever, por favor, entenda
que você deve estar disponível em sua casa entre as 11:00 e
as 16:00 do dia 5 de janeiro de 2019.

Bênção das Casas.

PAIXÃO DE CRISTO 2020! Por que não presentear você
e sua esposa com uma incrível peregrinação à Baviera, à
Áustria e à Hungria! A cada dez anos, há centenas de anos,
a pequena cidade bávara de Oberammergau hospeda uma
encenação da Paixao de Cristo para todo o mundo.
Também visitaremos a cidade medieval de Innsbruck, a
abadia barroca beneditina de Ettal, o romântico castelo de
Neuschwanstein antes de embarcar em um cruzeiro pelo
Danúbio ... visitar cidades pitorescas como Nuremberg,
Regensburg, Passau (foto), Melk Viena e Budapeste! Não se
esqueça de reservar seus lugares agora, pois há vagas
limitadas! Ligue para a Margie pelo número 1-800-644-4659
para mais informações!

Oração da manhã: Todas as manhãs, de segunda a sextafeira, celebramos a Oração da Manhã às 7h10 na igreja. No
sábado, começamos às 8h10. A oração da manhã faz parte
da Liturgia das Horas. Esta antiga oração cumpre o preceito
do Senhor de orar sem cessar, oferecendo as suas orações a
Deus Pai e intercedendo pela salvação do mundo. Venha e
junte-se a nós!

Fé e Razão: Deus é a fonte de toda a verdade. Portanto,

não há conflito entre fé e razão. De fato, ambos são
necessários se quisermos realmente conhecer e amar a
Deus! Muitos dos nossos maiores cientistas eram pessoas
de fé. Por exemplo, o frade dominicano Teodorico de
Freiberg (c.1250-c.1310) foi o cientista que foi o primeiro a
explicar a natureza e a causa do arco-íris, que foi
“provavelmente o desenvolvimento mais dramático da
ótica dos séculos XIV e XV! "

Fé em Ação: “Pois eis que quando a voz da tua saudação

chegou aos meus ouvidos, a criancinha no meu ventre
saltou de alegria” (Lc 1,44). Quando você ouve as leituras
das escrituras e a leitura do evangelho todo domingo, você
"pula de alegria?" Se não, não culpe o palestrante ou o
padre, em vez disso, olhe dentro de si. Você se prepara para
a missa toda semana ou simplesmente aparece e espera se
divertir? Somos chamados a ser participantes ativos, e não
passivos.

As aulas de formação de fé serão
retomadas durante a semana de 6 a 9
de janeiro de 2019.

Mary, Mother of God:
Holy Day of Obligation

Benção da Coroa do
Advento

Segunda-feira
31 de Dezembro
Missas de Vigília
17:30, 19:30 (Português), 23:30

Oração para Semana 4:
“Ó Deus, que enviou o seu
anjo Gabriel para anunciar
as boas novas a Maria, faça
-nos felizes com a sua
palavra de vida. Deixe
nossos corações tão cheios
de amor por você que eles
brilhem com a luz dessas
q u a t r o v e l a s. Q u e
possamos viver de uma
maneira que te agrade. Por
Cristo nosso Senhor.
Amém!"

Terça-feira
01 de Janeiro
Missas:
9:00am, 12:30pm, 14:00 (Espanhol), 17:30
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

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.

