St. Paul Catholic Church and Preschool
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 33618
www.StPaulChurch.com - (813) 961-3023
Terceiro Domingo da Quaresma

Domingo, 19 de Março de 2017

Missão para o Panamá
Em 10 de Março, a equipe chegou em segurança em
Montijo, Panamá - e que recepcao! No dia seguinte, eles
estavam prontos para o primeiro dia da missão no
ambulatório e centro paroquial.
A equipe médica e a equipe médica local atenderao as

Todos são bem-vindos!
Santíssima Eucaristia:
Missas - Segunda a
Sexta-Feira
7:30am,
e 12:15pm
Missa - Primeira SextaFeira do mês: 7:30pm

necessidades médicas e o restante da
equipe limpou o centro paroquial.
Depois da Missa e do almoço, eles
visitaram o Rio San Pedro. À noite eles
conduziram as estações da Cruz e
partiram
para
Florentino
para
compartilhar
com
sua
pequena
comunidade o milagre da Misericórdia
Divina! Nos dias seguintes alguns
amigos do Panamá juntaram-se a
eles!
A equipe viajou para as ilhas mais
remotas onde os moradores só são
capazes de celebrar a Missa com um
sacerdote algumas vezes por ano.
Eles receberam essas calorosas boas
-vindas. Eles pintaram suas capelas,
prestaram atendimentos médicos,
distribuiram óculos de leitura,
celebraram a Santa Missa e
distribuiram rosários e à noite
compartilharam a mensagem da

Divina Misericórdia.
Em 12 de Março, a equipe juntou
-se a comunidade de Montijo
para celebrar a Santa Missa e
participar de seu programa de
catequese para a familia.
Posteriormente a equipe levouos em actividades e jogos,
almocaram e em seguida
visitaram a igreja colonial de Sao Francisco e a Catedral de Santiago. À noite, eles tiveram
outra missão da Misericórdia Divina em San Cristobal.
Continuará...

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 Espanhol) e 5:30pm
Reconciliação/
Confissão
Sábados 10am ou
4pm. Para agendamento, favor contatar o
escritório: tel. 9613023
Adoração
Eucarística
24 Horas de Adoração
do Santíssimo Sacramento
Toda Sexta-Feira 8am
a Sábado 8:20am
Pré-escola Católica São
Paulo
2 - 4 anos
813-961-3023

Bem-vindos!
Comunidade Brasileira

Estações da Cruz às 15:00 e 19:00 toda Sexta-feira
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. Por favor junte-se a nós cada semana 7pm para
reﬂetir e discutir:
• Quarta Sessão: (23 de Março) Fruto de uma nova vida
• Quinta Sessão: (30 de Março) Celebrando a alegria de seremos discípulos
missionários Informações: Jim Kissane (jkissane@stpaulchurch.com)

A Luz Está Acesa Para Você
Reconciliação de Serviços Oferecidos
Quinta-feira, 23 de março
Das 17:00 às 19:00
Igreja Católica St. Paul

Acompanhamento da Missão da Quaresma com Irmã Theresa Betz
Proxima sessao sera Quarta-feira, 29 de Março às 11:15
no Parish Center
As sessões continuarao no dia 5 de abril, às 11:15

Concerto de Quaresma
Sexta-feira, 31 de março, às 19:30
Seguindo as Estações da Cruz
Ajude-nos!!!
Estamos precisando de ovos de plastico e doces para preenchêlos para o Easter Egg Hunt ( caça aos ovos de Pascoa) da
Paróquia. Por favor, deixe sua doação no nosso escritório de
Formação de Fé até 1 de abril. Obrigado por sua ajuda em fazer
nossa caça ao ovo de Páscoa especial para as nossas crianças!

Nota: A Nossa Pesquisa Paróquial

foi prorrogada
até 20 de Março. Por favor acesse o link no
www.stpaulchurch.com. Sua opinião é
importante! Ajude-nos a saber como podemos
melhorar! Obrigado!

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.

Páscoa Tradicional
Bolo do Cordeiro
O Bolo do Cordeiro tem sido
uma tradição oriental em muitas
famílias por gerações. Todos os
bolos serão feitos pelo Conselho
das Mulheres Católicas . Uma
doação sugerida de $20,00 ira
apoiar a Sociedade de St.
Vincent de Paula. Se você
gostaria de encomendar um
Bolo do Cordeiro, por favor faça
cheques
a St. Paul Counsil
Catholic Women e entregue o
formulário
de
encomenda
(encontrado
no
boletim
principal) no escritório paroquial
no máximo até 4 de abril.
* Pegue seu bolo no sábado, 15
de abril. No Family Center

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.

Formulários para Reservas da Ceia
Judaica da St Paul
Por favor, devolva os formulários
preenchidos no Escritório Paroquial
ou envie pelo correio com pagamento
para: St. Paul Church Parish Oﬃce
Atenção à Faith Formation

Segunda-feira, 10 de abril,
às 18:30
Para reservar seu lugar escreva o
nome das pessoas que irao
comparecer no formulário, que se
encontra em nosso boletim principal.
Não se esqueça de incluir o nome e a
idade das crianças da família. Custo:
US $15,00 por pessoa. Não há nenhum
custo para crianças de até 12 anos de
idade.

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

Em honra a São José
Conselho da St. Paul de Mulheres
Católicas sediará as festas em honra a
São José na segunda-feira, 20 de
Março, depois das Missas das 07:30 e
12:15 . Esta é uma tradição italiana
para agradecer pelas Orações
atendidas.
Um Altar de três andares colocado
com linhos ﬁnos - decorado com
ﬂores, velas votivas e cheia de pães e
doces.

