
St. Paul Catholic Church and Preschool 
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 33618 

www.StPaulChurch.com   -   (813) 961-3023 

Meus queridos amigos, 
Uma das decisões mais difíceis que um bispo tem de fazer envolve a nomeação de sacerdotes para 
os ministérios paroquiais. Estou feliz por compartilhar que Fr. Bob e eu seremos acompanhados pelo 
Fr. Victor Bartolotta da diocese de Rochester, New York. Ele começará seu ministério aqui na St. Paul, 
em Junho deste ano. Infelizmente, precisamos nos despedir do Fr. Stephan Brown, SVD. Ele foi 
convidado a servir como administrador paroquial da Igreja de São José em São Petersburg. De uma 
maneira especial, ele será solicitado a entrar em contato com a comunidade afro-americana em St. 
Petersburg, bem como os estudantes universitários do Eckerd College. Seu último fim de semana 
conosco será de 24 a 25 de junho. Por favor, mantenha o Bispo Parkes e todos os sacerdotes de 
nossa diocese em oração. 
  
Na primavera de 1916, Lucia dos Santos, de nove anos, e seus primos Francisco Marto, de oito anos, e Jacinta, de seis 
anos, cuidavam de suas ovelhas fora de suas pequenas vilas de Fátima, no centro de Portugal. Quando eles pararam 
para o almoço e rezaram o Rosário, uma luz brilhante reluziu e um jovem apareceu e disse: "Não tenham medo! Eu sou 
o Anjo da Paz. Orem comigo. "Ele apareceu mais duas vezes ao longo do ano, ensinando-os a orar pela paz e pela 
conversão do mundo. 
  
Então, em Maio de 1917, as três crianças estavam novamente nos campos com suas ovelhas quando houve um lampejo 
de luz e uma senhora vestida de branco apareceu. Ela brilhou como o sol e disse às crianças para rezarem o Rosário 
todos os dias para alcançar a paz no mundo e prometeu visita-los novamente em um mês. Ao todo, ela apareceu seis 
vezes, culminando no "Milagre do Sol" em 13 de outubro de 1917. 
  
Enquanto muito tem sido escrito em relação aos três segredos, o coração da devoção de Fátima é rezar. Reze o rosário 
todos os dias, em família ou sozinho. Nossa Senhora também nos pediu que observássemos os cinco primeiros 
sábados. Ela prometeu que "ajudaria na hora da morte, com as graças necessárias para a salvação", a todos aqueles 
que confessarem, receberem a Sagrada Comunhão e recitarem as cinco dezenas do Rosário por cinco primeiros 
sábados sucessivos. 
  
Encorajo-vos a abraçar esta devoção. Você pode começar hoje, acendendo uma vela e coroando sua imagem mariana 
favorita em sua casa ou no seu quarto. Então, reunindo-se com sua família e amigos, ofereça um Rosário (cinco dezenas 
se possível), para suas mães favoritas, vivas e falecidas. Uma das coisas que eu gosto de fazer é oferecer uma "Ave 
Maria" para cada mãe que eu conheço... minhas avós, mãe, irmãs, cunhadas, sobrinhas, tias, primas, amigas...voce pode 
aderir a essa idéia. Se você fizer isso em  família, você pode ir ao redor do círculo, convidando cada pessoa para nomear 
uma mãe, viva ou falecida. 
  
Penso que é providencial que o 100º aniversário de Fátima ocorra no fim de semana do Dia das Mães. Nossa Senhora de 
Fátima é a nossa Mãe Santíssima que nos ama e sempre intercede por nós diante do trono de Deus. Que Nossa Senhora 
ore por nós e por todas as nossas mães, vivas e falecidas! 
  
Em uma nota completamente diferente, em duas semanas vamos comemorar a confirmação de um incrível grupo de 
jovens. Por favor, mantenha-os em oração. Nossos jovens enfrentam tantos desafios. Eles estão se preparando para 
este Sacramento por mais de dois anos e realmente acreditam e gostariam de ser selados no Espírito Santo, e estão 
prontos para servir como discípulos de Cristo. Que eles realmente abram seus corações aos muitos dons do Espírito 
Santo! Que Deus abençoe você e todas as mães! 
  
 

Quinto Domingo de Páscoa                Domingo, 14 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 da Boa Saúde 

 Novena e missa 
 Sexta-feira, 19 de Maio  19:00hs 

Venha visitar nosso santuário recem terminado em honra de Nossa Senhora da 
Saúde.   Também, veja nosso novo e lindo crucifixo e conheça sobre os nossos  
planos para o futuro desse lugar. 
 
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. 
 

Precisamos de sua ajuda! 
Você tem 4 horas por semana que você gostaria de ajudar a sua Paróquia? A 
recepção da Paroquia está à procura de pessoas  apresentáveis, confiáveis e 
motivadas a trabalhar na recepção. Os horários  são das 8hs ao Meio Dia ou do 
Meio Dia as 16:00hs. 
 Será fornecido treinamento .  Horário flexível. 
Entre em Contato com Peg em FrontDesk@StPaulChurch.com 
ou Gaby no 813-961-3023. 
 

Unidos na Fé - Celebração de Pentecostes 
Sábado, 3 de junho, às 19:30 

Junte-se a nós para uma Missa Multicultural 
comemorando nosso rico patrimonio cultural como 
honramos os Santos de todo o mundo. 
Para representar o patrimônio de seu  país carregando 
seu padroeiro na procissão, por favor chame Katia no 
813-417-2684 
Uma iluminada e amavel recepção sera oferecida no 
Pavilhão apos a missa. 

 
Festa Junina - Junho 10 as 17:30 
 

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.     

Feliz Dia das Maes! 



Meus queridos amigos, 
Muito obrigado por fazerem  o meu 25º Aniversário da 
Ordenação tão especial e memorável para mim. Agradeço a 
todas as suas orações, desejos e presentes nesta ocasião 
muito feliz do meu Jubileu de Prata. 
Agradeço especialmente os membros da Comissão pelo seu 
trabalho árduo, depois de meses de preparação e de 
organizar este dia glorioso para Deus e para mim,Seu Padre: 
Jennifer Patierno (coordenadora) 
Celia Peynado 
Martha Aguiar 
Edward Jayaraj 
Alex Pinzkoski 
Ed e Susan Bilbao 
Linda Tarrago 
Laura Gregory 
Bev Walters 
Richard Hosein 
Gratidão é a Memória do Coração - Santa Maria Eufrasia 
Deus abençoe a todos, 
P. Bob Romaine, seu Vigário Paroquial. 

Coroação de Nossa Mãe 
Santíssima 

Convidamos nossas criancas que 

receberam o Sacramento da 
Primeira Comunhão para se 

juntar a nós para esta coroação 
especial de flores a Nossa 
Abençoada Mãe Maria após 

todas as missas no fim de semana 
de 13 e 14 de Maio. 

 
Dezena do Rosário antes de cada 

Missa  
Vamos rezar juntos! Uma dezena 
do terço, antes de cada Missa do  
fim de semana .  Certifique-se de 

chegar cedo. 

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

Apresentando esta semana: 

Loja de Presentes St. Mary   Loja de Presentes St. Mary é uma 

empresa familiar , criada em 2008, centrada em vender presentes de 

qualidade para todas as ocasiões, servindo os Cristãos ao redor do mundo, 

para uma vida de memorias, mantendo nossa fe viva.  Nós temos  Bíblias em 

Inglês e Espanhol, Prata Esterlina e  Joias 14K, Arte Religiosa de Parede, 

presentes para Primeira Comunhão e Confirmação , Batismo e Presentes 

para Bebê, Casamento e Presentes de Aniversário, Joias Religiosas e 

Pingentes, Coleçoes, Cruzes , Crucifixos e muito mais.  Venha e visite-nos em 

nosso novo local com amplo 

estacionamento no 14604-B N. Dale 

Mabry Highway Tampa, Flórida, 

33618 . 813-962-7887 

www.stmarysgiftstore.com 

E-mail: stmarysgiftstore@gmail.com 

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! 

 




