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

Domingo, 30 de Abril de 2017

Meus amigos,
Ao longo do periodo Pascal, a nossa paróquia está se gloriando no dom
do Senhor Eucarístico. Todas as quartas e quintas-feiras das 8am às 9pm
e todas as sextas-feiras das 8am até às 8am da manhã de sábado temos
a grande bênção e privilégio de podermos vir e adorar o Senhor. Por
favor, certiﬁque-se de vir e parar, mesmo que por alguns minutos, para
oferecer uma oração ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo! Além
disso, nesta noite de domingo (30 de Abril) às 7:30pm, oferecemos uma
Adoração Eucarística cheia do Espírito Santo que certamente atrairá nossos jovens e jovens
de coração. Por favor, venha e traga toda a sua família!
Recentemente eu tive a oportunidade de me reunir com irmãos sacerdotes e compartilhar
como Deus está trabalhando em minha vida. Sinto-me tão feliz em fazer parte dessa
maravilhosa família de fé. Estes últimos quatro anos apresentaram uma incrível oportunidade
para crescer como um discípulo de Cristo e sacerdote católico. Como eu compartilhei durante
a Missa da Ceia do Senhor na noite de Quinta-feira Santa, foi uma graça especial servir com
uma equipe tão incrível de padres, diáconos, religiosos, funcionários leigos e voluntários ﬁéis.
Vocês me inspiram e me desaﬁam a crescer de muitas maneiras. Espero que vocês percebam
a diferença que vocês fazem na minha vida. Obrigado e eu rezo para que de alguma forma,
eu tenha ajudado você também!
Olhando em frente para este mês, estaremos comemorando as Primeiras Comunhões,
Conﬁrmações, Bacharéis, Formaturas, Dia das Mães e o 25º aniversário do Sacerdócio de
Jesus Cristo do nosso Padre Bob Romaine! Incrivelmente excitante! Ao ler o boletim, marque
os seus calendários e junte-se a nós para celebrar estes marcos importantes na nossa jornada
de fé. Deus é tão bom para nós!
Que Deus abençoe você e suas famílias!
Crescendo juntos como discípulos de Cristo!

Fr. Bill Swengros, Párroco

Bem-vindo!
Gostaríamos de dar uma calorosa saudação aos que se mudaram recentemente para
nossa paróquia e para aqueles que nos visitam pela primeira vez. Esperamos que
você se sinta em casa!

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

Registrar agora PK-5
www.stpaulchurch.com

Escola Bíblica de Férias - Junho 12-16
Adoração Eucarística
Convidamos você, sua família e amigos para se juntar a nós toda quarta
-feira (08:00-21:00)
Quinta-feira (08:00-21:00)
Sexta-feira (08:00-sáb 20:00)
para Adoração Eucarística ao Santíssimo Sacramento.
Primeira sexta-feira : Nesta sexta-feira é a primeira sexta-feira do mês, uma bela
oportunidade para desenvolver o seu relacionamento com Deus. Este é um bom
momento para examinar a sua consciência e participar do Sacramento da
Reconciliação. Além das nossas Missas diárias às sexta-feiras , ofereceremos uma
Missa especial de sexta-feira às 19:30 no âmbito da comemoração ao Sagrado
Coração de Jesus. Por favor, venha e traga um amigo!

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.

Escola Bíblica de Férias

Missa de Aniversário do Amor de Jesus
Quinta-feira, 4 de maio
7:00 e 19:30
Após a Missa haverá uma Recepção no Centro da Familia
Todos são bem vindos!
Parabéns por seus 27 anos de serviço ﬁel à St. Paul e seu povo!
São José a Festa do Dia do Trabalhador
Sábado, 6 de Maio às 11:00
Junte-se a nós em honra a São José o Trabalhador deste ano no Centro da
Família com um Rosário às 11:00 e Missa especial às 11:30. Em seguida haverá uma
recepção.
Nossa Senhora de Fátima-Missa de Cura
Sexta-feira, 12 de maio 19:00
Apos a missa havera um serviço Eucarístico de Cura. Depois, as equipes de cura
estarão disponíveis nos idiomas Inglês, Português e Espanhol.

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

Missa e Recepcao do Bacharelado
Gostaríamos de convidar os formandos para
celebrarem conosco e receber um reconhecimento.
Domingo, 7 de maio Missa às 17:30
Recepção será depois da Missa.
Por favor RSVP com Carmen no
Cayon@StPaulChurch.com

th

th

graders até 12 graders
serem voluntários.

Bouquet Espiritual do Dia da Mães
Por favor, certiﬁque-se de pegar um Cartão da Novena de Dia
das Mães disponível no Nártex neste ﬁm de semana. Por
favor, devolva na caixa fornecida para que nós possamos
lembrar todas as Mães em cada Missa durante o mês de Maio.

Jovens! Inscreva-se no www.stpaulchurch.com
para se voluntariar para Escola Bíblica de Férias,
na semana de 12 a 16 de junho. Além disso,
outras oportunidades para voluntários durante a
Série de Filmes de Verão em 22 e 29 de Junho , e
13 e 20 de Julho .

As Muitas Faces de Maria
Sábado, 13 de maio
Imediatamente após a Missa da Vigilia
às 05:30 Santuário da Igreja St. Paul

4 de JUNHO

Vamos honrar Maria e Rezar o Rosário
Por favor, traga sua imagem favorita de
Maria para uma bênção especial.

EXPOSIÇ
EXPOSIÇAO
PEQUENOS NEGOCIOS

À procura de um Emprego?
Você tem
as 15
"competências"que os candidatos a emprego têm de dominar
hoje? Nós convidamos você a vir e experimentar como os
Tweeners podem ajudá-lo a mover-se rapidamente para o seu
próximo emprego! Nos reunimos todas as quintas das 08:30
às 11:00 no Family Center. Não há nenhum custo. Para mais
informações contate Jim Kissane, no 961-3023

Um evento que homenageia e capacita pequenos
Negócios em nossa Paróquia! Por favor,
marquem nos vossos calendários.
Venha e conheça as Pequenas Empresas de
nossa família paroquial Uma ótima maneira de
explorar uma gama de serviços Brindes grátis,
prêmios na porta, café e Donuts, alimentos e
amostras do MIKE Sub`s e do Anthony
PIZZA!

Jovens Adultos
Todos os jovens adultos (idades entre 18
-30) são convidados a se juntar a nós
toda sexta-feira às 18:00 aqui em St
Paul! Para obter mais informações e
para saber mais sobre os próximos
eventos por favor contate:
O Padre Stephan Brown, SVD no
FrStephan@StPaulChurch.com ou 813961-3023.

Apóstolos da Eucaristia
Junte-se a nós nos dias 12 e 26 de maio
na St Paul para Adoração, Discussão e
Momento Social! Para o Ensino Médio e
Faculdade, mais informações ?
Contate Merimee@verizon.net

8:30 am – 14:00 pm

Você ama a devoção à Divina
Misericórdia, São João Paulo II
ou Santa Faustina ?

Missa de 25 anos
de Ordenaçao do
Padre Bob
Romaine

Você esta convidado a participar
Domingo, 7 de Maio
com o Padre Bill na peregrinação
paroquiana à Polonia e Lituânia Agradecemos a Deus pelos 25
de 21 de abril à 1 de maio de 2018. anos que Padre Bob dedicouse ao serviço fiel no
Uma reunião especial de
sacerdócio de Jesus Cristo.
informação será na quinta-feira,
O
bispo Gregory Parkes, DD,
11 de maio às 19:00 no Family
será nosso celebrante
Center. As vagas são limitadas e
principal durante a missa
o quanto antes voce ﬁzer sua
das 09:00.
reserva mais barato voce ira
Em seguida teremos
pagar! Por favor ligue para
uma recepção
Margie no 1-800-247-4659 para
no
Family Center.
obter mais informações.

