St. Paul Catholic Church and Preschool
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 33618
www.StPaulChurch.com - (813) 961-3023
Vigésimo Segundo Domingo do Tempo Comum

Domingo, 3 de Setembro de 2017

M

eus queridos amigos,
Você está convidado a se juntar a nós para rezar o terço e a novena em honra a
Nossa Senhora da Boa Saúde em nosso bonito novo santuário todas as noites desta
semana às 8pm. Na sexta-feira à noite, dia da festa do aniversário da Nossa Senhora,
vamos dedicar o santuário. Vamos começar com o terço e a novena às 7pm. Se o tempo
permitir, a Missa de Inaugural será no santuário começando às 7:30pm. Em seguida,
haverá um delicioso banquete de autêntica comida indiana com dançarinos indianos e
ﬁlipinos. Por favor, certiﬁque-se de vir e traga um amigo!
Então, quem é Nossa Senhora da Boa Saúde? No século XVI, nossa Mãe Santíssima
apareceu com o menino Jesus para um rapaz Hindu que carregava leite na cidade de
Vailankanni na Índia. Nossa Senhora pediu para o menino compartilhar um pouco do seu
leite com seu bebê e o menino o fez de bom grado. Quando o rapaz ﬁnalmente chegou
à casa do cliente, ele explicou por que ele estava atrasado e pediu desculpas por estar
faltando um pouco do leite. Na inspeção, o cliente viu que o recipiente do leite estava
cheio. Quando a história se espalhou por toda a cidade, os cristãos imediatamente
reconheceram que Maria e Jesus apareceram para o rapaz.
Alguns anos mais tarde, Maria e Jesus aparecem para um garoto aleijado que estava
vendendo coalhada. Maria pediu-lhe para compartilhar o leite com seu ﬁlho que ele fez
de bom grado. Ele então foi milagrosamente curado. Maria então pediu-lhe para dizer a
um Católico nativo sobre a sua aparição e para construir uma capela sob o título de
Nossa Senhora da Boa Saúde em sua honra. O homem já tinha sonhado sobre a
construção de um santuário para honrar nossa Mãe Santíssima e então ele a construiu
rapidamente.
Anos mais tarde, nossa Mãe Santíssima auxiliou marinheiros portugueses no meio de
um furacão. Em gratidão, eles construíram uma igreja permanente. Hoje é celebrado
como um lugar sagrado, um lugar de milagres, para todos os ﬁlhos de Deus: os cristãos,
hindus e muçulmanos! Por favor, venha para a novena e a Missa de Dedicação do
Santuário e honre nossa Mãe Santíssima e nosso Senhor Jesus Cristo!
Enquanto você está planejando sua agenda, certiﬁque-se de reservar um tempo para
participar da nossa Feira dos Ministérios no próximo ﬁnal de semana. Esta é uma
oportunidade maravilhosa de conhecer alguns dos nossos extraordinários paroquianos,
para saber como Deus está trabalhando na nossa paróquia e através dela e talvez se
inscrever para participar de um dos nossos ministérios. A Feira dos Ministérios será
após a missa de vigília das 5:30 da tarde e depois de todas as missas no domingo. Por
favor, certiﬁque-se de vir!
Por último, mas não menos importante, este é ﬁnal de semana do dia do trabalho,
vamos oferecer uma oração de agradecimento pelo dom de um emprego remunerado e
oferecer uma oração por aqueles que estão desempregados ou que estão infelizes no
trabalho. Se você estiver viajando, certiﬁque-se aproveitar e curtir o
tempo com aqueles que você ama. Nós ofereceremos missas às 7:30 da
manhã e às 12:15pm. Que Deus nos abençoe, bem como o nosso país!
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 Espa-nhol)
e 5:30pm
Reconciliação/Confissão
Sábados 10am ou 4pm.
Para agendamento, favor contatar o escritório:
tel. 961-3023
Adoração
Eucarística
24 Horas de Adoração
do Santíssimo Sacramento
Toda Quarta, Quinta e
Sexta-Feira 8am
Pré-escola Católica
São Paulo
2 - 4 anos
813-961-3023

Bem-vindos!
Comunidade Brasileira

Celebração da Dedicação ao Santuário – sexta-feira, 8 de setembro às 19:00hs

Missa de Cura
Honrando a Natividade de Maria, Nossa Senhora da Caridade e
Nossa Senhora da Boa Saúde
Sexta-feira 8 de Setembro de 2017
Recepção depois no Centro Paroquial.

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.

A Novena de Nossa Senhora da Boa Saúde começa em 30 de agosto a 7
de Setembro todas as noites às 20:00hs no Novo Santuário.
Celebração da Dedicação ao Santuário – sexta-feira, 8 de setembro às 19:00hs pelo
Novo Santuário. Todos são bem-vindos à nossa celebração de fé.

Feira do Ministério
9 e 10 de Setembro Centro da Família após todas as Missa

Divina Misericórdia Peregrinação Noites de Cinemas
Você está convidado para uma série de Noites no Cinema! Cada ﬁlme será
realizado no Centro Paroquial às 19:00hs.
21 de Setembro Faustina
26 de Outubro Karol-o Papa, o Homem
9 de Novembro Divina Misericórdia Sem Escapar
Padre Pio novena e Missa
Sexta-feira 22 de setembro 19:00hs
Missa ao ar livre na estátua de São Padre Pio

Dia Anual de Reflexão e de Enriquecimento
O nosso dia anual de reflexão, requalificação e recomissionamento de TODOS os
Ministros Extraordinários da Santa Comunhão será realizado no sábado, 16 de
setembro de 2017, no Centro da Família, começando com a missa às 8:30hs na
igreja até às 13:00hs. Por favor confirme o mais rapidamente possível no email
EMHC@StPaulChurch.com; ou mensagem de texto ou ligue para Gary, 352-817-4087.

ESL-Inglês como Segunda Língua
As sessões começam na segunda-feira 11 de setembro às 19:00hs na Sala G do
Centro Paroquial . Para mais informações contate Rose Marie em 813-925-0806 ou
ESL@StPaulChurch.com. Bem-vindos

Por que vir à feira do Ministério?
Porque St. Paul é tão grande, pode
ser difícil perceber todas as
atividades/ministérios que você
pode querer se tornar uma parte
ou que pode ser capaz de atendê-lo
em sua jornada espiritual.
Ao vir à feira do Ministério em 9 e
10 de setembro, você tem a
oportunidade de ver quem é quem
por trás das cenas dos muitos
ministérios, atividades e eventos
litúrgicos. Os participantes incluem
os nossos ministérios do
· Ministérios da Construção
Comunitária
· Ministérios Comunitários de
Manutenção
· Ministérios Litúrgicos
· Ministérios da Misericórdia
· Grupos de Oração
· Educação Religiosa
· Formação de Fé Adulta
· Escolas Católicas da Região

Viagem Através das Escrituras

Chá e Fashion Show da Fundação

Formação adulta com o Padre Bob Romaine

Adultos: $25 Crianças (12 ou abaixo): $10
Para reservas, R. S. V. P até 20 de setembro para a nossa
anﬁtriã de mesa ou Ligue para Cathy Hayter no
813.843.8969

Você está convidado para as sessões mensais de
Formação Adulta liderada pelo Padre Bob começando
na Quinta-Feira, 21 de Setembro às 19:00hs no Centro da Venha e desfrute de uma experiência encantadora
Família. Encontro cada Quinta-feira do mês para 24
e ediﬁcante...
para mulheres e jovens
sessões para descobrir a nossa Viagem através das
de todas as idades!
Escrituras! Então ssperamos vê-lo lá!
Desﬁle de moda: Patrocinado pelo American
Para obter mais informações por
Heritage Girls
favor email
Sábado, 7 de outubro, 12:00 (meio-dia) às 15:00hs
FrBob@StPaulChurch.com
Igreja Católica de St Paul
Ou contate o Escritório da Paróquia
12708
N.
Dale Mabry Highway, Tampa
no 813-961-3023
.

Coral dos Jovens do Ensino
Médio
Você está convidado a participar do
"Coral Juvenil do Ensino Médio" como
começamos
a
nossa
segunda
temporada! O coro está aberto a todos
os alunos do Ensino Médio que têm o desejo de servir ao
Senhor através da música. Os ensaios são nas noites de Terçafeira de 6:15pm às 19:00hs, começando em 5 de Setembro. O
coro se apresenta aproximadamente uma vez por mês na missa
das 9:00hs durante o ano letivo.
Os alunos do Ensino Médio também são bem-vindos para
cantar no Coral das Crianças, que se reúne nas tardes de terçafeira das 17:00hs às 18:00hs.
Para registar-se, ou para mais informação, por favor contate
Mary
Gant
no
telephone
813-961-3023,
ou
MGant@stpaulchurch.com.

Coral das Crianças da St Paul
Nós convidamos você a se tornar um membro do Coral das
Crianças da St. Paul! O coral se reune nas tardes de terça-feira
das 17:00hs às 18:00hs, começando em 5 de setembro. (você
pode igualmente querer considerar registar-se para a sessão da
Formação da Fé que segue o ensaio do coral)
O Coral das Crianças canta na Missa das 9:00hs de domingo,
aproximadamente uma vez por mês durante o ano letivo. O
coral está aberto para crianças que começamao 2º serie. (os
alunos do Ensino Médio podem participar deste coral, bem
como o Coro da Escola Média) Por favor, considere participar
neste importante Ministério litúrgico para as crianças. Há
muitos espaços disponíveis. Para registrar-se, ou para mais
informações, contate por favor Mary Gant no telefone
813-961-3023, ou MGant@StPaulChurch.com.

Missão à Jamaica em Janeiro
Você está interessado em fazer trabalho
missionário na ilha da Jamaica? Estamos
atualmente fazendo arranjos para um
pequeno
grupo
de
paroquianos
(acompanhado pelo nosso Pastor, Padre
Bill) para viajar para a Jamaica em Janeiro
para ajudar os idosos e deﬁcientes.
Para mais informações, ou para se envolver
com este grupo, por favor contate Richard
Hosein em rhhosein@yahoo.com
ou 941-993-2619.

