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Domingo, 30 de dezembro de 2018

Meus queridos amigos,
Feliz Natal e Feliz Ano Novo!
O nascimento de Cristo, a Encarnação de Deus, é um mistério tão incrível, nossa
celebração transborda na oitava de dias, sendo um mini-Natal! Este é o momento em
que desfrutamos tempo de qualidade com aqueles que amamos e refletimos
maravilhados sobre o amor misericordioso de nosso Deus que se tornou um de nós em
todas as coisas, exceto no pecado, para que pudéssemos nos tornar um com Ele por
toda a eternidade! Quão bom é o nosso Deus!!!
A oitava termina no Ano Novo, quando celebramos o dom de Maria, a Mãe de Deus, e
rezamos pela paz em todo o mundo. É um Dia Santo de Obrigação e oferecemos a
celebração da Missa na véspera de Ano Novo às 17:30 em inglês e às 19:30 em
português. Às 22h30 começaremos uma Hora Santa que terminará com a Sagrada
Liturgia. À meia-noite vamos consagrar as Espécies Eucarísticas e o mundo inteiro ao
Príncipe da Paz!
No dia de Ano Novo, as missas serão celebradas às 9:00, 12:30, 14:00 em espanhol e
17:30 em inglês. Por favor, venha e honre Maria, nossa Mãe Santíssima e a Mãe de
Deus!
O começo de um novo ano é o tempo tradicional para resoluções. Oro para que você
reflita sobre suas prioridades para garantir que sua primeira resolução seja crescer cada
vez mais no amor a Deus e à Sua Igreja. Resolva orar todos os dias, participar da Santa
Missa pelo menos todo fim de semana, visitar o Santíssimo Sacramento com
freqüência, e aproveitar o sacramento da Reconciliação todo mês. Resolva se tornar
ativo em sua família paroquial. Resolva estar atento ao choro dos necessitados em
nossa comunidade local e em todo o mundo. Lembre-se, Cristo ama vir a nós no
disfarce dos mais necessitados ... os pobres, doentes, idosos, oprimidos e abandonados.
No próximo domingo, 6 de janeiro, é a festa da Epifania. Em muitos países europeus,
a visita dos Magos é lembrada pela bênção anual das casas. Se você gostaria de
participar, não se esqueça de se registrar online em www.stpaulchurch.com. Existem
apenas seis sacerdotes e diáconos, mas faremos o melhor possível para acomodar todos!
Em nome dos sacerdotes, diáconos, religiosos, obreiros de nossa igreja e pré-escola e
fiéis voluntários, eu gostaria de desejar a você e aos seus entes queridos o mais
abençoado Ano Novo ... cheio de paz, alegria e muito amor!
Crescendo juntos corajosamente em Cristo!

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
parishcommunications@stpaulchurch.com

Pe. Bill Swengros

Devoção da Primeira sexta-feira: Esta sexta-feira é a
primeira sexta-feira do mês, uma bela oportunidade para
desenvolver seu relacionamento com Deus. Este é um bom
momento para examinar a sua consciência e participar no
Sacramento da Reconciliação. Além das missas diárias de
sexta-feira, oferecemos uma missa especial de sexta-feira às
19h30 em comemoração ao Sagrado Coração de Jesus.
Também oferecemos a Adoração Eucarística após a Missa
das 7h30 até a missa do sábado, às 8h30. Por favor, venha e
traga um amigo!
Ore por nossos militares e suas famílias!! “Todopoderoso e sempre presente Deus, criador da vida e autor
da paz, guarda os bravos homens e mulheres que servem
agora em nossas forças armadas, assim como suas famílias.
Vigia-os. Proteja-os. Assegure-os de nossa gratidão pelos
muitos sacrifícios que fazem em nosso nome. Que esta
época santa seja preenchida com muita paz e alegria. Nós
vos pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém."
Oração pelo Ano Novo: “Ó Santíssima e adorável
Trindade, ouça nossas orações em nome do nosso santo
Padre, o Papa, dos nossos Bispos, do nosso clero e de
todos os que têm autoridade sobre nós. Abençoe, nós Te
pedimos, durante o próximo ano, toda a Igreja Católica;
converta hereges e incrédulos; amoleça os corações dos
pecadores para que possam retornar à Tua amizade; dê
prosperidade ao nosso país e paz entre as nações do
mundo; Derrame Tuas bênçãos sobre nossos amigos,
parentes e conhecidos, e sobre nossos inimigos, se tivermos
algum; ajude os pobres e os doentes; tenha piedade das
almas daqueles que nos foram tirados este ano; e seja
misericordioso para com aqueles que durante o próximo
ano serão convocados diante do Teu tribunal. Que todas as
nossas ações sejam precedidas por Tuas inspirações e
levadas a cabo por Tua assistência, para que todas as nossas
orações e obras, tendo sido iniciadas em Ti, possam da
mesma forma ser terminadas através de Ti. Amém."
O Conselho das Mulheres Católicas: Junte-se a nós para
nossa próxima reunião na quinta-feira, 10 de janeiro de
2019 às 19:00 no Family Center, Seção 1. Para mais
informações, envie um email para o seguinte endereço:
CatholicWomen@StPaulChurch.com
O Ministério S.O.S. Tráfico Humano realizará a nossa
reunião na quinta-feira, 10 de janeiro de 2019, às 19 horas
na Sala C do Parish Center. São todos bem-vindos.
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!

Você está curioso sobre a fé católica ou já pensou em
se tornar católico? O Rito de Iniciação Cristã para Adultos
(RCIA) é apenas para você.
Adultos de todas as tradições religiosas, ou nenhum tipo de
formação religiosa, são bem-vindos a participar de nosso
programa de instrução projetado especialmente para os
horários mais ocupados.
Participe da nossa próxima sessão de consulta em
Quarta-feira, 16 de janeiro de 2019
19:00 no Parish Center
(Oferecido em inglês e espanhol)
Entre em contato com
mcosta@StPaulChurch.com

Maria

Costa

em:

Café da manhã de oração dos homens: Chamamos
todos os homens da Igreja de Saint Paul! Renove seu
compromisso com uma vida de oração, fé e amor!
A partir de janeiro de 2019, o grupo Café da Manhã de
Oração dos Homens da Saint Paul se reunirá todos os
primeiros sábados do mês, das 8h30 às 11h. Começaremos
nossa manhã de oração participando da missa na capela.
Depois, nos reuniremos no Family Center (Seção 1) para
tomar café da manhã, ler, discutir o evangelho de domingo
e discutir um livro ou videoclipe cristão.
Reserve tempo para crescer em sua fé e tome o café da
manhã com seus irmãos na Igreja para se aproximarem de
Deus e uns dos outros!
Entre em contato com Richard Hosein em (941) 993-2619
ou rhhosein@yahoo.com para obter mais informações.
Ambiente Seguro: O abuso infantil é uma realidade trágica
que pode ser evitada. Como? 1. Converse com seus filhos
sobre segurança contra o toque. Ensine-lhes que não há
problema em dizer “NÃO”, fugir e procurar ajuda. 2. Ajude
seus filhos a fazer uma lista das pessoas que podem pedir
ajuda caso tenham algum problema. 3. Ensine seus filhos
que o toque inseguro pode acontecer com pessoas que eles
conhecem e confiam; não só com estranhos. 4. Respeite os
limites pessoais de seus filhos. Ensine-os a confiar em sua
intuição sobre os outros. 5. Esteja ciente de quem tem
contato com seus filhos e tenha certeza de que é um
“Ambiente Seguro”, com pelo menos dois adultos
supervisionando sempre que possível. Para mais
informações, por favor, ligue para o nosso escritório de
formação de fé em 813-961-3023.

Sociedade de São Vicente De Paulo
Horários da copa
Segunda e quinta-feira das 9:00 às 12:00
Linha de Assistência: (813) 264-3325

Mary, Mother of God:
Holy Day of Obligation
Segunda-feira
31 de Dezembro
Missas de Vigília
17:30, 19:30 (Português), 23:30
Terça-feira
01 de Janeiro
Missas:
9:00am, 12:30pm, 14:00 (Espanhol), 17:30
CANTO DO SACRAMENTO
· Os preparativos para a recepção dos sacramentos do Baptismo,
Reconciliação, Primeira Comunhão e Confirmação, são coordenados pelo Escritório de Formação da Fé. Para informações detalhadas, ligue para 813-961-3023.

As aulas de formação
de fé serão retomadas
durante a semana de 6
a 9 de janeiro de 2019.
MARQUE SEUS
CALENDÁRIOS!
2019-20 St. Paul
Preschool Open House

Terça-feira, 29 de janeiro,
9-11h
Quarta-feira, 30 de
janeiro, das 9h às 11h,
17h

· Para se preparar para receber o sacramento do Santo Matrimônio,
entre em contato com Maria Costa pelo telefone 813-961-3023.
· Para informações sobre o nosso programa vocacional e formação
para receber o sacramento da ordem, por favor, entre em contato
com a Irmã Theresa Betz pelo telefone 813-961-3023.
· Para a Unção dos Enfermos, entre em contato com Barbara Gray
pelo telefone 813-961-3023.
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.

