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Oitavo Domingo do Tempo Comum                         Domingo, 26 de Fevereiro de 2017 

Meus queridos amigos, 
  

No momento em que vocês lerem essa carta, estarei em  missão em Kingston, Jamaica, com 
o Padre Richard Ho Lung e os Irmãos Missionários dos Pobres. Padre Richard nasceu na 
Jamaica em 1939 de imigrantes chineses pobres. Em 1959 ele se juntou à Sociedade de Jesus 
e em 4 de julho de 1971, foi ordenado ao sacerdócio de Jesus Cristo. Ele deu aulas no St. 
George College, na Universidade das Índias Ocidentais e no Boston College. Enquanto servia 
como um vigário paroquial, o Senhor o chamou para servir os pobres de uma maneira 
radicalmente nova. Em 1980 abandonou os jesuítas e dedicou a sua vida ao serviço dos 
rejeitados e destituídos. Em 1981, formou os Missionários dos Pobres e serviu os muito 
pobres nas favelas de Kingston. Hoje a ordem cresceu para bem mais de 600 irmãos servindo 
em missões em todo o mundo. Seu principal carisma é "Serviço Alegre com Cristo na Cruz", 
com especial cuidado para os desabrigados, órfãos, idosos e doentes. Em certo sentido, ele é 
a "Madre Teresa" do Caribe. Por favor, mantenhama mim, Pe. Richard, e os Missionários dos 
Pobres em oração como eu forei com vocês! 
  

A terça-feira é chamada frequentemente "terça-feira gorda" ou "carnaval." Aqui na St. Paul, 
é uma celebração da maravilhosa diversidade de nossa família da paroquial. Por favor, 
certifique-se de vir para uma noite maravilhosa de companheirismo, comida étnica grátis, 
música e dança começando às 6pm. Esta é uma noite que você não vai querer perder! 
  

Quarta-feira é quarta-feira de cinzas, um dia de jejum e abstinência de carne. Neste dia 
seremos marcados com cinzas produzidas com as palmas do Domingo de Ramos do ano 
passado como um sinal de nossa humildade e total confiança em Deus. Na Missa, teremos 
cópias de nossa devoção de Quaresma: o livro de Allen Hunt intitulado "Todos Precisam 
Perdoar Alguém" e nossa cruz de Perdão de Quaresma. Perguntas: Quem você precisa 
perdoar? Quem precisa pedir perdão? Além disso, quais obras de oração, jejum e atos de 
caridade você irá adotar pelos próximos 40 dias? (Veja este boletim ou 
www.stpaulchurch.com ou o nosso aplicativo paroquial para o horário das missas!) 
  

Quinta-feira é a primeira de nossa série de reuniões V Encuentro / Encontro. O objetivo é 
compartilhar idéias sobre como podemos servir melhor nossos jovens, jovens adultos e 
famílias. Junte-se a nós das 7 às  8:30pm no Family Center. 
  

Durante o periodo em que nós não podemos comer carne na sexta-feira, vamos celebrar de 
outras maneiras ... Missa (7:30am, 12:15pm, 7:30pm), Adoração Eucarística, Estações da Cruz 
(3 e 7pm), e nosso fabuloso Peixe Frito (5 às 7pm). 
  

Em nossas missas de fim de semana, estaremos abençoados em receber meu bom amigo, o 
Pe. Carl Arico, que nos apresentará à próxima Missão da Quaresma na paróquia. Entre 8am 
e  1pm, você terá a oportunidade de doar sangue com o "Big Red Bus" e a nossa Sociedade 
de São Vicente de Paulo dará início à sua movimentação anual de doação de alimentos! 
  

Uau! Estou exausto apenas lendo tudo isso! Esta Quaresma promete ser uma das melhores 
de todos os tempos! Por favor, dedique um tempo para ler o folheto Lenten Highlights 2017 
que foi enviado a você e este boletim. Marque as próximas datas em seu calendário e 
convide amigos e familiares para se juntarem a você. Que esta Quaresma seja um tempo de 
crescimento espiritual e compreensão para todos nós!  Crescendo juntos como discípulos de 
Cristo, 
  
  

Todos são bem-
vindos! 

Santíssima Eucaristia: 
Missas - Segunda a 

Sexta-Feira 
7:30am,  
e 12:15pm 

 
Missa - Primeira Sexta

-Feira do mês: 
7:30pm 

 
Missa - Segundo 
Sábado do mês: 

Unção dos Enfermos 
8:30am 

 
Sábado 8:30am 

(Oração da Manhã e   
Benção 8:10am) 

 
Missas -  Vigília de 
Sábado - 5:30pm e 

7:30pm  
(em Portugues) 

 
Missas de Domingo - 
7:30am, 9:00am, 
10:45am, 12:30pm, 
2:00pm (em Espa-
nhol) e 5:30pm 

 
Reconciliação/
Confissão 

Sábados 10am ou 
4pm. Para agen-

damento, favor con-
tatar o escritório: tel. 

961-3023 
 

Adoração  
Eucarística 
24 Horas de 

Adoração do Santíssi-
mo Sacramento  

Toda Sexta-Feira 8am 
a Sábado 8:20am 

 
Pré-escola Católica 

São Paulo     
2 - 4 anos 

813-961-3023 



 Junte-se a nós para comemoramos nossa diversidade cultural na St. Paul!  

Terça-feira, 28 de Fevereiro às 6pm 
(Sim ... um dia antes da Quaresma começar) 

O evento será no pavilhão da St. Paul 
Ajude-nos a celebrar a nossa diversidade cultural na St. Paul's mostrando o 

alimento, traje, música, e dança da sua cultura. Se você quiser representar seu 
país de origem, entre em contato com Nancy  

pelo telefone 813-961-3023 ou por JNKissane@PaulChurch.com 

 
V Encuentro  O 5º ENCONTRO (V ENCUENTRO) é um 
processo de Evangelização, de reflexão e ação eclesial que 
convida TODOS os católicos nos Estados Unidos a uma 
intensa atividade missionária, reflexão, desenvolvimento 
de liderança e identificação de melhores práticas 
ministeriais no espírito da Nova Evangelização. 

  
Em todas as nossas comunidades na St. Paul há um importante objetivo comum, 
que o 5º Encontro procura especificamente abordar: 
Desenvolver caminhos eficazes para CONVIDAR, ENGAJAR e FORMAR jovens 
católicos, jovens adultos e famílias a viver sua vocação batismal. 
Processo: 
1. Formação de pequenos grupos de paroquianos. 
2. Cinco Sessões para refletir sobre o discipulado e chamar a ser missionários. 
Por favor junte-se a nós cada semana para refletir e discutir: 
• Primeira Sessão: (2 de Março) Chamado a um encontro amoroso com Jesus 
• Segunda Sessão: (9 de Março) Com palavras e ações 
• Terceira Sessão: (16 de Março) Caminhando junto com Jesus 
• Quarta Sessão: (23 de Março) Fruto de uma nova vida 
• Quinta Sessão: (30 de Março) Celebrando a alegria de seremos discípulos 
missionários 
 Aprenderemos também a nos tornar discípulos missionários encontrando 
alguém que não vem à Igreja. Sai adiante e comece sua jornada como um 
discípulo missionário alegre, dando testemunho da ternura e proximidade do 
amor de Deus. 
Informações: Jim Kissane, facilitador da Paróquia (jkissane@stpaulchurch.com) 
 

Knights of Columbus – Embaixadores da St. Paul – Conselho 

11211 

E Cenáculos da Divina Misericórdia  

Estão convidando você, sua família e amigos 
A Face Da Misericórdia 

Uma hora de filme extraordinário sobre a poderosa mensagem da Divina 
Misericórdia de cura e perdão Domigo, 19 de Março às 7pm 
St. Paul Catholic Church – Tampa, Santuário principal, Todos são bem-vindos 
Entrada gratuita 

Quarta-feira de Cinzas 

Horário de Massa 

  

7:30am 

9am 

12:15pm 

4pm 

5:30pm 

6pm (em Portugues) 

7pm 

8pm (em Espanhol) 

  

Todos são bem-vindos 

para receber as cinzas! 

  

 
 As palmas do ano passado 
podem se transformar nas 
cinzas deste ano para a 
Quarta-feira de cinzas. Por 
favor, traga e coloque na 
cesta localizada no narthex 
da Igreja. Além disso, itens 
religiosos quebrados ou 
velhos podem 
ser trazidos 
para a Igreja 
também. 
Obrigado! 

 
 
 

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 representantes da 
comunidade. Por favor, 
entre em contato 
conosco.     

St. Paul Fest   28 de Fevereiro, 2017 





Estudo de livro com o padre 
Bill  33 Dias de Amor 

Misericordioso 

 

 

 

 

No dia 12 de março, o Pe. 
Bill vai começar um estudo 
on-line usando o livro de 
Michael Gaitley, 33 Days of 
Clemente Love. O livro será 
vendido na recepção por 
US $ 10. Este retiro online 

conclui com uma 
consagração à Divina 

Misericórdia em 23 de abril 
às 15h. 

 Certifique-se de obter seu 
presente de Quaresma da 

Paróquia para você! Este 

ano, o Pe. Bill quer dar a 

cada família um livro sobre 

o Perdão e uma cruz de 
madeira que diz Perdoar. 

Nós esperamos que você 

aprecie estes presentes 

maravilhosos. 

Obrigado 

Fr. Bill! 

 

 

Missão de Visitação  
Você conhece alguém que 
está sem poder sair de casa 
e gostaria de receber uma 

visita? 
Somos chamados a nos 
estender, não apenas 

àqueles que encontramos 
na Igreja, mas também 
àqueles que não podem 

comparecer. 
Sejamos a luz de Cristo para 

alguém! 
 Para informações, ligue 

para Maria Allison, 813-961-
3023. 

ORE PARA NOSSO ELEITO 
Convidamos	você	a	orar	pelos	nossos	

candidatos	e	catecúmenos	durante	a	

Quaresma	e	sempre!	Estamos	tão	orgulhosos	

deles	e	admiramos	seu	desejo	de	estar	mais	

perto	de	Deus	a	cada	dia.  

Deus	de	amor	e	poder,	é	sua	vontade	

estabelecer	

Tudo	em	Cristo	e	para	nos	atrair	para	o		

Seu	todo	abraçando	o	amor.	

	Orientar	esses	catecúmenos	e	candidatos	nos	

dias	

e	semanas	à	frente:	fortalecer	Eles	em	sua	

vocação,	

Construa-os	no	reino	De	seu	Filho,	e	selá-los	

Com	o	Espírito	do	seu	Promessa	

	Pedimos	isso	através	de	Cristo	nosso	Senhor,	

Amém.	

MISSÃO DA 

QUARESMA 
Com o Padre Carl Arico 
"Aprenda como rezar 

ser um melhor" 

6 a 8 de Março Manhã 
11am ao meio-dia / 
Noite das 7pm às 

8:30pm 
 
 Teremos babysitter para as criancas 
pequenas e atividades para aqueles grade 

K-12 disponíveis durante o tempo da 

Missão. 

Estações Vivas da Cruz 

ADOLESCENTES E JOVENS 

ADULTOS !!! 
Você está interessado em ser uma parte 
ou ajudar a coordenar nossas a encenação 
anual das estações da Via Crucis na sexta-
feira, 14 de Abril ao meio-dia?  
Começaremos a praticar no domingo, 26 
de Fevereiro, às 15h30 no Caminho da Paz. 
Por favor, venha e junte-se a nós!  Ligue 
para Carmen Cayon pelo telefone 813-961-
3023 para obter mais 
informações. Gostaríamos 
que você fizesse parte dessa 
experiência emocionante, 
dramática e orante. 

Doação de Alimentos da Paróquia durante a Quaresma 

4 a 5 de Março e 11 a 12 de Março 
 Ajude a alimentar as muitas famílias carentes que buscam alimentos na St. Vincent 
de Paul a cada semana. 
 Leve uma sacola para casa depois da missa nos dias 4 a 5 de Março, coloque itens 
da lista anexa, e devolva no fim de semana de 11 a 12 de Março. 
Certifique-se de verificar as datas de validade, não podemos usar itens expirados ou 
abertos. Suas doações serão uma verdadeira bênção de quaresma para todos os 
que vierem à nossa paróquia em necessidade! 
Se você gostaria de ajudar a classificar as doações, por favor 
dirija-se no Family Center após a Missa e de uma mão, todos são bem-vindos! 
 * Itens necessários: 
Feijão preto, 
Arroz em caiza, 
Macaroni & Cheese, 
Peanut Butter, 
Espaguete, 
Molho de Tomate (sem frascos de vidro por favor!) Obrigado! 
  
Doe Sangue - St. Paul Catholic Church  -  Domingo, 5 de Março  -  8am – 

1pm - Obrigado por cuidar e partilhar o dom da vida!  

Peixe frito 
Junte-se a nós! 

Toda sexta-feira na Quaresma 
5-7pm 

Há opcão de jantar  no Centro Familiar 
ou Levar para casa 

Adultos - $ 8,00 • Juventude - $ 5,00 
Crianças menor de 10 anos - GRÁTIS! 

 O menu inclui: 
Delicioso peixe frito, batatas fritas, 

coleslaw, pão, 
Chá ou água e sobremesa! 
(Refrigerente & garrafas de 
água US $ 1,00) Também 
disponível para crianças: 

Pizza de queijo 


