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

Domingo, 16 de Abril de 2017

Aleluia!! Ele ressuscitou!! Aleluia!!
Feliz Páscoa!
Bem-vindos! Se você esta aqui pela primeira vez ou um paroquiano por muitos anos, damos-lhe
as boas-vindas calorosamente a esta celebração da alegria da Páscoa e agradecemos por
escolher a Igreja Católica St. Paul como sua casa espiritual. Sua presença é um sinal eloqüente
de seu amor pelo Senhor, gratidão pelas muitas bênçãos recebidas e seu desejo de crescer
profundamente na fé. Que Deus te abençoe!

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

Este último ano tem sido muito preocupante para muitos de nós. Muitos sentem-se zangados,
frustrados, desiludidos e desanimados pelo que está acontecendo no mundo, no nosso país e
mesmo em nossas próprias casas. A Páscoa lembra-nos que Jesus Cristo foi vitorioso sobre o
pecado e a morte. Ele é o antídoto contra o preconceito e a violência. Ele é a Luz do Mundo e a
Esperança das Nações. Quando tudo parece perdido e sem esperança, Jesus nos lembra que a
bondade e a verdade triunfarão. Nossa tarefa é simplesmente ter fé, conﬁar Nele e ser
misericordioso com os outros da mesma forma como Ele é misericordioso.

Missa - Segundo
Sábado do mês: Unção
dos Enfermos
8:30am

Mais fácil dizer do que fazer, certo? É por isso que temos a Igreja. A Igreja não é uma
instituição. É uma família de pessoas como você e eu ... imperfeitos, quebrados, pecadores ...
um e todos. Embora todos nós estejamos caídos, também estamos dispostos a nos levantar e a
fazer o nosso melhor para ajudar uns aos outros, especialmente os mais desamparados. A
Igreja é uma família onde todos são bem-vindos, e quero dizer TODOS. É um lugar onde as
pessoas cuidam dos mais pobres, dos mais vulneráveis, dos mais oprimidos, dos mais
marginalizados. Na nossa paróquia somos abençoados com mais de 80 ministérios que se
esforçam para fazer a diferença no mundo através do respeito, desenvolvimento e
compartilhamento de fé, construção da comunidade e ajudar as pessoas mais necessitadas. Eu
encorajo você a se envolver e, se faltar um ministério que você seja apaixonado, por favor,
ajude-nos a formar um! Nós nos importamos!

Missas - Vigília de
Sábado - 5:30pm e
7:30pm
(em Portugues)

O próximo ﬁm de semana é o Domingo da Divina Misericórdia, quando nosso Senhor prometeu
a Santa Faustina que as comportas de Sua misericórdia seriam abertas a todos os que a
buscassem. Ele pede apenas para pedirmos Sua misericórdia, que sejamos misericordiosos com
os outros e que conﬁemos completamente em Sua misericórdia. Nesta semana, teremos a
Novena às 3pm, a hora da misericórdia, no nosso santuário do Santo Niño. A Novena vai
culminar no próximo domingo, Domingo da Divina Misericórdia, com conﬁssões às 2pm no
Family Center e Missa às 3pm, seguidas do terço diante do Senhor Eucarístico. Por favor,
certiﬁque-se de vir. Para obter mais informações, visite www.stpaulchurch.com ou faça o
download do nosso aplicativo paroquial.
Acredito, com todo meu coração, que nesta Páscoa, nosso Senhor está convidando você a
crescer na fé. Se você ainda não está fazendo isso, rezar todos os dias, participar plenamente
na Missa, pelo menos, todos os ﬁns de semana, e ﬁelmente e regularmente meditando na
Palavra de Deus, envolva-se na nossa paróquia. Se houver alguma coisa que possamos fazer
para ajudá-lo, por favor me avise.
Em nome do Pe. Bob, Pe. Stephen, nossos diáconos e religiosos, todo o pessoal de nossa
paróquia e pré-escola, e nossos voluntários ﬁéis, gostaria de desejar a você e aos seus entes
queridos a Páscoa mais abençoada que ja tiveram e um feliz tempo de Páscoa. Que Deus te

Sábado 8:30am
(Oração da Manhã e
Benção 8:10am)

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

A Paróquia St. Paul Saúda Calorosamente Nossos Novos Membros na Fé Católica

A comunidade da Igreja Católica St. Paul convida
você para a nossa Paróquia.
Nós somos movidos pelo Espirit, centrados na Eucaristia,
vibrante comunidade crista multicultural de fé,
vivendo o nosso amor por Deus e ao próximo
para crescermos juntos como discípulos de Cristo.
Adoração Eucarística agora também na QuintaFeira! 8:00hs às 21:00hs

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.

Escola Bíblica de Férias

NOVENA DA
DIVINA MISERICÓRDIA
Por favor, junte-se a nós todos os dias às 15:00 no Santuário
Santo Nino para rezar a Novena. Junte-se a nós para uma
Missa especial da Divina Misericórdia , no domingo, 23 de
abril às 15:00 no Family Center. Conﬁssões disponíveis às
14:00. Todos são bem vindos!

Nossa Senhora da Boa Saúde - Missa e Novena
Sexta-feira, 21 de abril às 19:00
Junte-se a esta poderosa devoção a nossa Abençoada Mãe Maria!

Nossa Senhora de Fátima-Missa de Cura
Sexta-feira, 12 de maio 19:00

Missa dos Bacharelados
Domingo, 7 de Maio às 17:30
Nós iremos homenagear todos da nossa da nossa
comunidade que se graduaram no High School ou na
Faculdade. Por favor venha (com seu chapéu e
vestido, se possível!) e permitir-nos rezar por você e
com voce nesta nova jornada da vida!

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.

Spotlight Missão Panamá
Pelo Membro da Equipe, Doris Chiclana
Uma das coisas que eu mais gostei sobre a missão foi o dia em que fomos para a
escola no Largo de Llano. Era uma sala de aula com 14 alunos das series entre 1-6.
Um professor ensinava todos os assuntos, incluindo a religião. Os recursos
pareciam limitados, mas era boa escola com um professor incrível. Tínhamos planejado cantar algumas
canções com eles, fazer alguns trabalhos manuais e jogar alguns jogos que foi tudo ótimo, mas a parte
que eu mais gostei foi quando eles cantaram suas músicas para nós e como estavam entusiasmados. As
crianças pareciam todos muito arrumados em seus uniformes. Após esses acontecimentos, alguns pais se
juntaram ao Padre Bill, que celebrou a missa na sala de aula, foi muito simples, mas cheio de
espiritualidade. Quando as crianças ﬁzeram suas intenções especiais a maioria mencionou a "sua avó" ou
"sua família", deﬁnitivamente, um senso de unidade da família, entre todas as gerações. Sinto-me
verdadeiramente abençoada por ter feito parte dessa viagem em
missão e desejo que todos
possam ter a oportunidade de
compartilhar uma experiência
tão maravilhosa.

PRECISAMOS DE UM MINISTRO
DA JUVENTUDE

Está procurando por um
trabalho que é mais do que
"Apenas um trabalho"? Voce e
um católico que vem a missa
regularmente? Já ensinou
algum assunto em uma escola
antes e descobriu que voce
gosta de ser um influenciador?
Você acha que os
adolescentes naturalmente
escutam você? Tem uma
paixão por compartilhar o amor
de Cristo com os jovens e
adolescentes ? Você entende
de microblogging? Você se
sente bem quando faz
multitarefas? Você gosta de
trabalhar, rezar e brincar em
um ambiente, flexível e sem
"nenhum tipo de
aborrecimento"? Talvez você
seja a pessoa que
procuramos? Se você estiver
interessado em aprender mais
sobre esta posição, contatar
Carmen Cayon pelo email
CCayon@stpaulchurch.com

Ministério da MISSÃO
Panamá convida você !!!
Sábado, 22 de abril, às
18:30 no Family Center
Venha ver uma
apresentação de slides de
nossa viagem!!!!
Ouvir sobre nossas
experiências com a
Comunidade!!!
Experimentar comidas
deliciosas do Panamá!!!!
Saiba mais sobre a nossa próxima
viagem... Deus pode estar
chamando você para juntar-se a
Ele e ajudar a espalhar a Graça de
Deus com nossa Paróquia irmã ,
San Jose em Montijo, Panamá!!!!
E-mail com quaisquer perguntas
em

PanamaMission@
StPaulChurch.com

Missa de 25 anos
de Ordenaçao do
Padre Bob
Romaine

Domingo, 7 de Maio
Agradecemos a Deus pelos 25
anos que Padre Bob dedicouse ao serviço fiel no
sacerdócio de Jesus Cristo.
O bispo Gregory Parkes, DD,
será nosso celebrante
principal durante a missa
das 09:00.
Em seguida teremos
uma recepção
no Family Center.

