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Meus amigos, 
 Junte-se a mim para dar graças a Deus pelo presente de termos o Fr. Bob 
Romaine, ele está celebrando 25 anos de serviço fiel a Cristo e Seu povo como 
sacerdote. Fr. Bob é um santo sacerdote, amigo cuidadoso e fiel discípulo de 
Cristo. Que Deus continue a abençoá-lo e a todos aqueles a quem ele serve! 
  
Também recebemos calorosamente nosso Pastor, o Bispo Gregory L. Parkes, 
que se une a nós para celebrar o Aniversário de Prata do Fr.Bob. Por favor junte-
se a mim em oração por ele e seu ministério como bispo de nossa maravilhosa 
diocese. Que ele sempre ande nos passos dos santos apóstolos! 
  
Sábado que vem marca o 100º aniversário das aparições de Nossa Senhora a três jovens pastores em 
Fátima, Portugal. Nossa Senhora pediu às crianças que rezassem o Rosário todos os dias. Ela retornou 
todo mês, durante cinco meses, revelando-lhes o seu Imaculado Coração e incentivando-nos a voltar 
ao Senhor e orar pela paz no mundo. 
  
Primeiro sábado de Devoções. Nossa Senhora de Fátima também pediu que, no primeiro sábado de 
cada mês, os fiéis orem em expiação pelos pecados do mundo. Aqueles que em cinco primeiros 
sábados confessam seus pecados, recebem a Sagrada Comunhão, meditam e rezam as cinco dezenas 
do Rosário com as intenções da Santíssima Mãe, receberão graças especiais, especialmente na hora da 
morte. Em sua honra, para os próximos cinco primeiros sábados, o Fr. Bob, Fr. Stephan, e eu 
convidamos você a se juntar a nós nesta devoção. 
  
Missa de Cura. Em homenagem a Nossa Senhora de Fátima, também iremos realizar uma Missa de 
Cura especial nesta sexta-feira a noite, começando com o Rosário às 7pm. Depois, celebraremos a 
Santa Missa, adoraremos o Senhor Eucarístico e celebraremos o Sacramento da Unção dos Enfermos. 
Haverá também equipes de cura disponíveis em Inglês, Espanhol e Português. A adoração eucarística 
continuará durante toda a noite. 
  
Unção dos Doentes. No sábado de manhã, oferecere mos novamente o Sacramento da Unção dos 
Enfermos durante a Missa das 8:30am. Este Sacramento é para qualquer pessoa que esteja 
gravemente doente ou com idade avançada. Aqueles que estão programados para uma operação no 
próximo mês são fortemente convidados a serem ungido antes de ser admitido no hospital. 
  
Muitas Faces de Maria. Depois da Missa da Vigília às 5:30pm, rezaremos o Rosário em honra de Nossa 
Senhora de Fátima. Vocês são encorajados a trazer suas imagens favoritas de Maria para uma bênção 
especial na conclusão do Rosário. 
  
Dia das Mães. Claro, no próximo domingo é o Dia das Mães. Nossas  crianças que fizeram a Primeira 
Comunhão honrarão nossa Mãe Santíssima, coroando-a no início de cada liturgia do fim de semana e 
nosso Ministério de Respeito a Vida oferecerá uma dezena do Rosário antes de cada Missa. Certifique-
se de inscrever suas mães favoritas, vivas e falecidas, em nossa novena de Missas ao longo do mês. 
Cartões e envelopes estão disponíveis no Nartex, na entrada da igreja. Dê o envelope e o cartão à mãe 
de sua escolha e retorne o envelope exterior com os nomes de todas suas mães e um presente 
monetário à igreja, assim nós podemos colocar os envelopes em nosso altar durante o restante do 
mês. Que bela maneira de honrar essas maravilhosas mulheres de fé! 
  
Que Deus abençoe você e todas as mães! 
Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós! 
  

Todos são bem-vindos! 
Santíssima Eucaristia: 
Missas - Segunda a 

Sexta-Feira 
7:30am,  

e 12:15pm 
 

Missa - Primeira Sexta-
Feira 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 Espa-
nhol) e 5:30pm 

 
Reconciliação/
Confissão 

Sábados 10am ou 
4pm. Para agendamen-
to, favor contatar o 
escritório: tel. 961-

3023 
 

Adoração  
Eucarística 

24 Horas de Adoração 
do Santíssimo Sacra-

mento  
Toda Sexta-Feira 8am 
a Sábado 8:20am 

 
Pré-escola Católica São 

Paulo     
2 - 4 anos 

813-961-3023 

Quarto Domingo de Páscoa /Dia Mundial de Oração pelas Vocações              Domingo, 7 de Maio de 2017 



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. 

  

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. 
 

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 

 

 

Dia Mundial de Oração pelas Vocações 

Elevemos em oração todas as vocações para o sacerdócio e para a vida 
religiosa.  Oremos especialmente para o  nosso seminarista, Pedro Gonzalez 
e nosso recém-ordenado Diácono Rajeev Philip.  Nós somos muito gratos por 
seu Sim ao Senhor!   Pedimos a nossa Mãe Maria  que proteja vocês e a 
Nosso Senhor para guia-los sempre! 
 

 

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

Faustina ? 

Você esta convidado a participar com o Padre Bill na peregrinação 
paroquiana à Polonia e Lituânia  de 21 de abril à 1 de maio de 2018.  Uma 
reunião especial de informação será na quinta-feira, 11 de maio às 19:00 no 
Family Center.  As vagas são limitadas e o quanto antes voce fizer sua 
reserva mais barato voce ira pagar!  Por favor ligue para  Margie no 1-800-
247-4659 para obter mais informações. 

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
 

graders  até 12
th
 graders 

serem voluntários. 

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 - Junho 12-16 

Registrar agora  PK-5  

www.stpaulchurch.com 



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. 

 

As Muitas Faces de Maria 

Sábado, 13 de maio 

Imediatamente após a Missa da Vigilia 

às  05:30   Santuário da Igreja St. Paul 

 

Vamos honrar Maria e Rezar o Rosário 

Por favor, traga sua imagem favorita de 

Maria para uma bênção especial. 

 Missa de 25 anos de 

Ordenaçao  do  

Padre Bob Romaine 
                                                                   

Domingo, 7 de Maio 

Agradecemos a Deus pelos 25 

anos que Padre Bob dedicou-se 

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. 
  

EXPOSIÇÃO EXPOSIÇÃO EXPOSIÇÃO EXPOSIÇÃO DEDEDEDE    
PEQUENAS EMPRESASPEQUENAS EMPRESASPEQUENAS EMPRESASPEQUENAS EMPRESAS    
JUNHO 4JUNHO 4JUNHO 4JUNHO 4        8:30am – 14:00pm 

Apresentando esta semana: 

O Centro Franciscano 

  
Sejam bem-vindos   todos aqueles 
que buscam o crescimento espiritual 
através de uma relação mais 
profunda com Deus em um lugar de 

paz, comunidade, cura e alegria.  Você sabia? O Centro 
Franciscano é um Centro Católico, sem fins lucrativos, 501
(3)(c), casa de retiro privado.  Serão bem-vindas  todas as 
crenças em retiros privados e direcionados, e um lugar para 
workshops e reuniões. O Centro Franciscano estará na 
Paróquia St Paul no dia 4 de junho, como parte  da expo de  
pequenas empresas da comunidade. Apareça e veja nossa 
mesa, e diga um  Oi !  Enquanto isso , por favor, visite nosso 
site www.franciscancentertampa.org 

Série de Filmes de Verão e VBS – 

Precisamos de Voluntários ! Por favor, 

Inscreva-se no site www.stpaulchurch.com 

e  seja voluntário neste verão em  12-16 

de Junho,  22 e 29 de Junho e 13 e 20 de 

Julho.  A Escola Bíblica de Férias está se 

aproximando e nós estamos convidando 

todas as crianças da nossa paróquia 

apartir de 4 anos ao 5º ano para inscrever-

se e vir a ter algum divertimento do verão 

e aprender sobre a 

Nossa Mãe Maria ! 

Além disso, 

estamos à procura 

de voluntários 

para nos ajudar a 

realizar esta 

aventura incrível! 

Conselho de Mulheres Católicas 
Nos encontraremos no dia 11 de Maio de 2017 às 19:00 no 
Family Center. 
Nós estaremos oferecendo um chá de bebê com as doações 
para "Guiding Star of Tampa". Também, como pauta do dia, 
teremos a eleição das oficiais para o Conselho de Mulheres 
Católicas de  2017-2018. 




