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Ascensão do Senhor                                                                                13 de Maio de 2018 

FORMED  Se inscrever é FÁCIL! 
Inscreva-se e desfrute filmes de 
graça, livros e muito mais!  
 
1. www.Stpaulchurch.formed.org  
2. Clique em Register (inscrever)  
3. Aproveite! 
 
Visite a Tecla Community (Comunidade) para 
sugestões de estudos, filmes, livros e muito 
mais!  Disponível também através de 
download pelo App da St. Paul Parish na Tecla 
Learn (Aprenda). 

 

Parabéns pela sua Primeira Comunhão! 

A Novena do Espírito Santo pode ser encontrada no nosso website www.stpaulchurch.com  não esqueça de se ves�r 

de VERMELHO no Domingo de Pentecostes 20 de Maio! 



 
 
 
 
 
 
 
 

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.     

Brazilians@StPaulChurch.com 

 

Nossa Familia em Cristo está crescendo! 

Parabéns à Família Pinzkoski pela chegada da bebê Julia!  
Parabéns à Família Pereira pela chegada da bebê Angelina! 
Parabéns à Família Teixeira pela chegada do bebê John! 

Nos alegramos com vocês e pedimos as bênçãos de Deus sobre suas famílias! 
 
 

“Para Sempre amar Para Sempre ser Amada” 
 Sábado, 19 de maio   Das 2pm às 4:30pm  Family Center 

 Preço do ingresso: US $ 20 por família   
 Registro online! www.stpaulchurch.com/forever 

 
WELCOME Se Jesus lhe pedisse para passar um fim de semana com Ele, o que você 
diria?  Você está convidado a participar de um retiro espiritual incrível de fim de 

semana. Esta experiência de renovação é nada menos que milagrosa. Será uma bênção 
para você, sua família e para a St Paul. 

O fim de semana dos homens será  9 e 10 de junho 
Fim de semana das mulheres será 23 e 24 de junho 

Panfletos disponíveis no Narthex.  Para mais informações entre em contato  
Chuck Glass (fim de semana masculino) cwglass1spc@gmail.com ou  Linda Demer (fim 

de semana das mulheres) ljdemer@gmail.com 
 

TEMPO DE HONRAR NOSSOS CATEQUISTAS! 
Catequistas e assistentes de catequistas, nós estamos planejando uma celebração 
maravilhosa para honrá-los e celebrar tudo o que vocês fazem por nós, será no dia 6 de 
Junho às 6:30pm no Bethany Center. Por favor confirmem sua presença com Carmen 
Cayon  por telefone 813-961-3023 ou por email ccayon@stpaulchurch.com 

 
PORQUE EU AMO A IGREJA 

CONCURSO DE VIDEO PARA OS ADOLESCENTES 
Vídeos de 1 à 3 minutos 

Mostrando o porquê que você ama a sua Igreja 
Prêmios 

  1º lugar: $1,000* 
2º lugar: $500* 

Escola Bíblica de Férias 
Mistério Maravilhoso 

        A missa se torna viva!A missa se torna viva!A missa se torna viva!A missa se torna viva! 

  18-22 de junho      

9am ao meio-dia 
Do PreK4 a 5ª série 

Registros abrem  
em  23 de abril  

www.StPaulChurch.com/vbs 

PSA Todos os Esportes de Campo 
Agora  na St. Paul! 

Semana de junho 25-29 
 Das 9am ao meio-dia 
Grades PreK – 8th 

$90 crianças / Desconto para irmãos 
Inscrições Abertas! 
www.thePSAsports.com 

 

“Para Sempre amar Para 

Sempre ser Amada” 

 Sábado, 19 de maio   Das 

2pm às 4:30pm  Family 

Center 

 Preço do ingresso: US $ 20 

por família    

Registro online! 

www.stpaulchurch.com/forever 

PSA Todos os Esportes de Campo 
Agora  na St. Paul! 

Semana de junho 25-29 
 Das 9am ao meio-dia 
Grades PreK – 8th 

$90 crianças / Desconto para irmãos 



Centro Mary Help of Christians 
200 Mãos para Maria 

Sábado, 19 de Maio de 2018 
As inscrições começam às 8am seguida da Missa 

das 8:30am.  Almoço será fornecido e o dia será 

concluido com o Rosário às 4pm. Todos são 

convidados a servir! Endereço: 6400 East Chelsea 

Street Tampa, FL 33610. Obrigado pelo seus 

apoio! 

Adquira suas flores para o Dia das Mães aqui na St. 
Paul! 

APOIE uma GRANDE causa 
e HONRE uma Mãe 
especial... Flores 

disponíveis após todas as 
missas! 

Sábado dia 12 de Maio &  
Domingo dia 13 de Maio 

Por favor, certifique-se que seu filho está 
registrado para o próximo ano que começa 

em 19 de agosto de 2018. 
As classes para a Formação da Fé são K-12. 

  
Formulário de inscrição pode ser baixado em 
www.stpaulchurch.com/faithformation 

 
 
 
 

Precisamos de Voluntários para 
nossa Escola Biblica de Férias! 

Por favor se inscreva no site 
www.StPaulChurch.com/vbs para voluntariar 
neste verão na semana de 18 a 22 de junho na 
Escola Bílbica de Férias. Obrigado por 
compartilhar seus dons! 

Bumerangue das Mamadeiras  

Retorno das Mamadeiras 

Este Final de Semana 12 e 13 de Maio  

Não esqueçam!  O Ministério de Respeito à 
Vida estará em todas as Missas deste final 
de semana para coletar suas doações do 
Bumerangue de Mamadeiras. Muito obrigado 
pelas sua abundante generosidade todos 
estes anos. 

 

Missa dos Bacharelandos 
20 de maio às 5:30pm 

Todos os graduados do ensino médio são 
convidados a se juntar a nós em nossa Missa 
dos Bacharelandos para comemorar suas 

conquistas recentes.  
Use seu chapeu de  graduação e desfrutar de 

alimentos e refrescos no Centro da Família depois.  

 

VOCÊ está sendo CHAMADO VOCÊ está sendo CHAMADO VOCÊ está sendo CHAMADO VOCÊ está sendo CHAMADO     

JunteJunteJunteJunte----se a EQUIPE do Ministério se a EQUIPE do Ministério se a EQUIPE do Ministério se a EQUIPE do Ministério 

da Juventude!da Juventude!da Juventude!da Juventude!    
 

Faça parte de nossa equipe que ministra para os alunos de High 
School, Middle School e Preparação para a Crisma. Nós 

precisamos de você! Deus está construindo o Seu Reino e quer 
que participemos da construção. Somos os membros da igreja, 
somos a bênção para os outros, somos o caminho que Deus 
provê, somos Seus discípulos e somos chamados. Sirva e 

descubra como, ao dar, recebemos muito mais! 
 

Precisamos de: professores, coordenadores de retiro, 
assistentes de tecnologia, líderes de atividades divertidas, 

coordenadores de eventos especiais e assistentes 
administrativos. Vamos nos preparar durante o verão e começar 

as aulas em agosto de 2018. 
 

Todos os adultos devem efetuar o treinamento de segurança e ter os 
antecedentes criminais checados para traabalhar com a juventude. 

 
Interessado em trabalhar com os estudantes do Middle 

School entre em contato: Ana Garcia   
813-264-3382 agarcia@stpaulchurch.com 

 Interessado em trabalhar com os estudantes do High School 
entre em contato:Stephen Watkins  

813-264-3382; swatkins@stpaulchurch.com 



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!  

O Grupo de Oração de Nossa 
Senhora da Rosa Mística (língua 
portuguesa) se reúne todas as 

sextas-feiras na Igreja.  
A pessoa de contato é a Nilda 

Moraes 813-857-1995 para maiores 


