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

Domingo, 2 de Abril de 2017

Meus queridos amigos,
À medida que chegamos na "reta ﬁnal" da Quaresma, somos convidados a ouvir Jesus quando ele
nos convida a aproximar-se dele e sair do túmulo escuro da morte, para nos desprendermos das
nossas ligações ao pecado e para começar a vida de novo nele. Como isso é possível? Em primeiro
lugar, rezem pela graça de estar atentos à voz de nosso amigo Jesus. Em segundo lugar, fazer
todos os esforços para vir para o Sacramento da Reconciliação esta semana. Será oferecido de
segunda a quinta-feira à noite nas igrejas da nossa região às 7pm: Segunda-feira na Most Holy
Redeemer, Terça-feira, aqui na St Paul, Quarta-feira na Corpus Christi, e Quinta-feira na St. Timothy.
Em terceiro lugar, dê uma boa olhada no que esta comprometendo voce. Pode ser tristeza, falta de
perdão, amargura, depressão, ansiedade, vícios, luxúria, gula, avareza, orgulho, preguiça, inveja,
ganância ... Peça a Deus a graça para ser libertado, livre de tudo que o impede de ser
verdadeiramente a pessoa que Deus o chamou para ser. Se precisar de ajuda, procure
aconselhamento ou orientação espiritual. Deus nos criou para sermos pessoas da liberdade, da
alegria e da paz. Oro para que esta seja uma semana de cura para você!
O próximo ﬁm de semana é o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Somos tão abencoados em
viver na Flórida com tantas belas palmeiras. Por favor, se possivel traga um ramo de casa para que
você possa acolher o Senhor na Jerusalém de seu coração com encanto! (Nós também teremos as
palmas comerciais normalmente oferecidas.)
O Domingo de Ramos também marca o início da Semana Santa. Por favor, consulte este boletim ou
a revista Lenten Highlights 2017, que foi enviada para sua casa, com todos os outros eventos da
Semana Santa. A Ceia Judaica na Segunda-feira noite às 6:30pm é imperdivel para quem leva a
sério sua fé. A encenação das Estações da Cruz na Quarta-feira à noite às 7pm e na Sexta-feira
Santa ao meio-dia são imperdiveis. O Tríduo Sagrado da Santa Missa da Santa Ceia do Senhor de
Quinta-feira às 7pm, a da Sexta-feira Santa com todos os nossos serviços e a grande Vigília da
Páscoa e as Missas dominicais são certamente uma "obrigaçao a comparecer" para todos! Marque
seus calendários e convide seus amigos!
Em outra nota, instalamos um novo banheiro no St. Michael Cabin para servi-los melhor e
concluimos as novas portas próximo ao coral. O Santuário em honra de Nossa Senhora da Boa
Saúde está ﬁcando ótimo e estamos completando os projetos para a renovação da nossa praça
neste verão. Atualizamos o sistema de som no Caminho da Paz e estamos no processo de ampliar
as capacidades de áudio / vídeo no Family Center. A instalação de um cruciﬁxo ao ar livre em
tamanho natural, a estátua do Padre Pio e a estátua da Madonna e a Criança estão em obras.
Estamos atualmente entrevistando um novo diretor para a nossa Pré-Escola e ministro da
Juventude. Se você ou alguém que você conhece está interessado em qualquer uma dessas
posições, entre em contato com o escritório da paróquia.
Finalmente, obrigado por completar sua contribuição ao Apelo Pastoral Anual. Sua generosa
doação ﬁnancia muitos ministérios vitais em toda a nossa diocese. Por exemplo, quem quer que
contratemos para diretor da Pré-Escola e ministro da Juventude, trabalharemos em estreita
colaboração com os escritórios diocesanos. Eles vão fornecer treinamento, apoio e orientação, a
ﬁm de nos ajudar a fornecer a mais alta qualidade de educação e formação de fé, tanto para os
nossos mais jovens paroquianos, bem como os nossos adolescentes. Além disso, sua doação
ﬁnancia nossa paróquia, uma vez que o que não é levantado através de contribuições deve ser
pago através de nosso ofertório. Como os fundos da APA não são avaliados, cada dólar dado ao
Apelo é como dar US $ 1,20 para a paróquia. Obrigado por sua generosa doação. Os envelopes de
contribuição estão na entrada da igreja. Obrigado e que Deus o abençoe!
Crescendo juntos como discípulos de Cristo,

Todos são bem-vindos!
Santíssima Eucaristia:
Missas - Segunda a
Sexta-Feira
7:30am,
e 12:15pm
Missa - Primeira SextaFeira 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 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
Acompanhamento da Missão da Quaresma com Irmã Theresa Betz
Proxima sessao sera Quarta-feira, 5 de Abril às 11:15
no Parish Center

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.

Serviços Comunais de Reconciliação
Terça-feira, 4 de abril
19:00
Igreja Católica St. Paul
Classe Tradicional de Cordeiro da Páscoa na Manteiga
Gostaria de fazer um cordeiro na manteiga para sua mesa de Páscoa?
Por favor, junte-se ao Conselho de Senhoras Católicas para aprender como
fazer, será na terça-feira, 11 de abril, às 19:00 no Family Center.
Por favor, traga 1lb de manteiga em barra (nenhum substituto) e um prato. O
cordeiro também faz parte do costume europeu oriental de Bênção de Cestas. O
cordeiro signiﬁca a bondade e a riqueza de Cristo. Se você planeja assistir a aula,
por favor ligue para Mary Ellen (813) 961-0762 ou Vickie (813) 728-9241 para
reservar um lugar. Espero te ver na classe.
Programação de Páscoa
Domingo, 16 de Abril de 2017
7:30 Missa do Amanhecer na Igreja
09:00 Missa na Igreja e no Family Center
10:45 Missa na Igreja e no Family Center
12:30 Missa na Igreja
12:30 Missa em Portugues no Family Center
14:00 Missa em Espanhol na Igreja
17:30 Missa da Vida Adolescente na Igreja
Venha e traga sua família e amigos!
Marquem nos seus calendários!
25º Aniversário da Ordenação do Padre Bob .
Domingo, 7 de maio
Missa às 09:00 com Recepção em seguida
O Bispo Gregory Parks se juntará a nós para esta celebração especial.
Jesus, eu conﬁo em Vós!
NOVENA DA DIVINA MISERICÓRDIA
14—22 de Abril
Por favor juntem-se a nós os dias às 3 pm no Santuário do Santo Niño para rezar
a Novena. Todos são bem-vindos!

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

Nossa visita a três Igrejas

St Lawrence 23:00
5225 N Himes Ave, Tampa, FL 33614

Na Quinta-feira Santa, o Grupo de Jovens convida os
paroquianos para participarem da nossa visita a três
Igrejas para oração e adoração, após a Missa da Ceia
do Senhor na Saint Paul.

Retornaremos para a St Paul a
Meia Noite

Nós nos reuniremos na Praça às 21:30. Para jovens
menores de 17 anos por favor venham acompanhado
pelos pais ou um responsavel, ou uma carta, que
permite você juntar-se a nós.
Nós ﬁcaremos 10 minutos em cada igreja, rezaremos
juntos e em seguida iremos para a próxima igreja.

Aos interessados nós nos
reuniremos no Joe`s New York
Diner
11701 N Florida Ave, Tampa . Aberto
24 horas para o café da manhã.
Para obter mais informações entre
em contato
St Paul Oﬃce
Padre Stephan Brown, SVD
(813)961-3023

St Mary às 21:45
15520 norte Boulevard, Tampa, FL 33613
Most Holy Redeemer às 22:30
10110 N Central Ave, Tampa, FL 33612 · (813) 933-2859

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.

PARÓQUIA ST. PAUL

Peixe frito

Páscoa
Caça ao Ovo
Sexta-feira, 16 de
Abril começando às
10 am

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

Se chover o evento sera
transferido para
o dia 22 de abril

VIA CRUCIS

Quarta-feira , Abril 12
7pm
no Santo Niño Shrine
Apresentado pelo Grupo de
Oração Amor de
Jesus
Junte-se a nós

