St. Paul Catholic Church and Preschool
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 33618
www.StPaulChurch.com - (813) 961-3023
Domingo de Ramos da Paixão do Senhor

Domingo, 9 de Abril de 2017

Bem-vindos!
Obrigado por terem escolhido a St. Paul como sua casa espiritual, no momento em que começamos
a Semana Santa com a celebração do Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. De uma forma
especial damos as boas-vindas a todos aqueles que estão aqui pela primeira vez, aqueles que
estiveram ausentes por um tempo, e nossos estudantes universitários que retornam. Que Deus
abençoe a todos! Oramos para que vocês sintam - se "em casa" na St. Paul!
A liturgia de hoje é muito marcante, pois começamos acolhendo com alegria Cristo na Jerusalém de
nossos corações e, em seguida, alguns minutos depois, clamamos "Cruciﬁca-O! Cruciﬁca-O!"
Pareceria loucura se não fosse pelo fato de que isso é exatamente o que fazemos todos os dias. Um
minuto nós professamos o nosso amor eterno para o Senhor e no minuto seguinte, pregamos-O na
cruz com nossos pecados. Jesus morreu por nós, para salvar nossos pecados, e ainda assim nós
ainda escolhemos desobedecer a vontade de Deus ... novamente, novamente e novamente! No
entanto, o julgamento de uma pessoa não é pelo número de vezes que ele ou ela cai, mas o número
de vezes que ele ou ela se volta para Deus para o perdão e tenta novamente! Voltemos para Ele e
esforçemo-nos mais para sermos ﬁéis!
Ceia Judaica: Na noite de segunda-feira às 6:30pm, nós celebraremos nossa anual Ceia Judaica ou a
tradicional Pascoa dos Judeus. Esta celebração familiar comemora a libertação do povo de Israel do
cativeiro no Egito e constitui a base da última ceia e da nossa missa. Ligue para a secretaria
paroquial para ver se ainda há ingressos disponíveis. Este é um evento maravilhoso para toda a
família!
Via Crucis: Junte-se a nós na noite de quarta-feira às 7pm para as estações da cruz ao vivo realizada
pelo nosso Grupo de Oração Amor de Jesus. É uma comemoração muito viva e marcante da Paixão
de Cristo. Programas bilíngües estão disponíveis.
Tríduo Sagrado: a Quinta-feira Santa marca o início do Tríduo Sagrado: os dias mais sagrados do
ano litúrgico. As crianças que freqüentarem as missas na Quinta-feira Santa, na Sexta-feira Santa e
na Vigília Pascal / Missa de domingo receberão de mim um presente especial no próximo mês.
A Quinta-feira Santa começa com uma missa especial comemorando a Última Ceia às 7pm. Depois,
o Pe. Stephan levara um grupo para visitar as igrejas locais enquanto nós permaneceremos no
nosso "Jardim do Getsêmani" adorando o Senhor até a meia-noite.
Sexta-Feira Santa: Encorajo-vos a tirar o dia de folga e reﬂetir sobre o sacrifício que Cristo fez por
voce e pela sua salvação. A encenação das Estações da Cruz feita pelos nossos jovens tera inicio ao
meio-dia. Em seguida, teremos o primeiro dia da Novena da Divina Misericórdia às 2:30pm, seguido
pelos serviços da Paixão do Senhor às 3pm, 5pm (espanhol), 7pm e 7:30pm (português). Às 9pm,
iremos oferecer novamente as Estações da Cruz ao longo de nosso caminho de paz. Traga uma vela
ou lanterna de casa!
Sábado Santo é um tempo de grande expectativa. Às 10am teremos a caça aos ovos de Páscoa,
bênção das cestas de Páscoa às 11am no Family Center, 3pm nossa Novena, e então a grande Vigília
de Páscoa começa após o pôr do sol às 8pm. Por favor, note que NÃO haverá a missa das 5:30pm
ou 7:30pm no Sábado Santo.
As missas de domingo de Páscoa seguem o nosso horário normal de domingo com a adição de uma
missa em Português no Family Center às 12:30pm. Em caso de lotação da Igreja, missas adicionais
ocorrerão no Family Center. O estacionamento será limitado, por favor, chegue mais cedo e use o
estacionamento do Cascades Parking Center e da Clínica Médica na Stahl Road. Por favor, não
estacionar nos pátios dos nossos vizinhos ou no estacionamento do PDS. (Nós não queremos darlhes a opportunidade de pecar!)
Por favor, certiﬁque-se de convidar a sua família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho e colegas
de aula para se juntar a você nos nossos maravilhosos serviços da Semana Santa. Ofereça para
buscá-los e levá-los com você. Eles ﬁcarão felizes que você pensou em compartilhar as graças e
bênçãos desta semana com eles. 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

VIA CRUCIS - Quarta-feira, 12 de Abril 7pm
Missa da Ceia do Senhor
Quinta-feira Santa , 13 de abril
19:00
Uma poderosa celebracao da Última Ceia e o lava-pés.
Depois, junte- se a nós para a Adoração Eucarística até a meia-noite.

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.

Paixão do Senhor
Sexta-feira Santa, 14 de abril
08:30 Oração da Manhã
Meio-dia Via-Sacra realizada pela juventude da St Paul
14:30 Inicio da Novena da Divina Misericórdia
15:00 Celebração da Paixão do Senhor, veneração da Cruz, Serviço de comunhão
17:00 Celebração da Paixão do Senhor, em espanhol.
19:00 Celebração da Paixão do Senhor, veneração da Cruz, comunhão e Paixão
Cantada
19:30 Celebração da Paixão do Senhor no Family Cente, em Português
21:00 Via Dolorosa - Estações da Cruz
Vigília de Páscoa
Sábado Santo, 15 de abril
08:30 Rituais de preparação para candidatos e catecumenato( Sacramento da
Conﬁrmação). Vocês estão em nossas orações!
10:00 Caça aos ovos de Páscoa
11:00 Benção da comida e cestas de Páscoa
15:00 Novena da Divina Misericórdia – Segundo dia
20:00 Vigília Solene de Páscoa
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!

Escola Bíblica de Férias

Junho 12-16
Registro on-line apartir de
23 de abril no site
StPaulChurch.com
09:00 - Meio-Dia
$30
* Adultos voluntários
recebem desconto de $5.
Uma excelente
oportunidade para 6
th

th

graders até 12 graders
serem voluntários.

Nossa visita a três Igrejas
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.
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.

St Mary às 21:45
15520 norte Boulevard, Tampa, FL 33613

St Lawrence 23:00
5225 N Himes Ave, Tampa, FL 33614
Retornaremos para a St Paul a
Meia Noite
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

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

Páscoa
Caça ao Ovo
Sexta-feira, 16 de Abril
começando às 10 am
Apresentando 3 zonas de caça
aos ovos de acordo com a
idade:
· Pavilhão: 0-3 anos de idade
· Parque infantil: 4-6 anos de
idade
· Caminho do Rosário: 7-10 anos
de idade
Olhe para a
sinalizacao com
balões e equipe de
jovens voluntários
para assistência!

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!

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)
7289241
para
reservar um
lugar. Espero
te ver na
classe.

