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

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

Meus amigos, 
 Por favor junte-se a mim para agradecer a nossa equipe de Formação de Fé: 
Carmen Cayon, Lizette Espel, Theresa Adams, Kim Smith, Ana Garcia, Maria 
Costa, Diácono Carlos, Pe. Bob, Silvia Rivera e Ir. Theresa, bem como nossos 
maravilhosos catequistas, professores, pais, crianças, adolescentes e 
adultos por mais um ano maravilhoso de Formação da Fé. Gostaria também 
de agradecer Martha Aquilar, nossa diretora da pré-escola e sua incrível 
equipe de professores e funcionários e nossos pais e crianças pré-escolares 
por outro agradavel ano de aprendizagem. Que Deus abençoe a todos! É 
uma honra para mim servir ao Senhor ao seu lado. 
  
O verão proporciona uma oportunidade maravilhosa para desfrutar de tempo de qualidade com 
aqueles que você ama, enquanto continuam a crescer na fé. Lembre-se, não há férias de nossa 
vocação. Certifique-se de ir à missa todos os finais de semana. Missas locais são fáceis de 
localizar na internet ou em aplicativos como "Mass Times for Travel". Assistir a Missa diária é 
uma ótima maneira de começar seu dia. Leia a Bíblia e discuta o que você ouviu todos os dias. 
Comece uma tradição familiar de rezar pelo menos uma dezena do Rosário todas as noites. Você 
ficará feliz de fazer. 
  
Há diversos opções de dias divertido de "peregrinações" que você pode fazer com sua família. 
Vá ao Mosteiro de St. Leo, ao Centro Franciscano, à Casa de Oração, ou visite nossa Catedral. 
Uma visita a Nossa Senhora Rainha do Universo em Orlando é sempre divertido. 
  
Uma outra idéia é escolher um "dia do ministério da família". Você pode visitar uma casa de 
repouso local, ajudar um vizinho idoso a arrumar seu quintal, leva-lo a praia, ou separar roupas 
usadas e brinquedos que podem ser doados para instituições de caridade locais. Podemos 
sempre contar com a ajuda da nossa Escola Bíblica de Férias! Todas estas são grandes 
oportunidades para experimentar a alegria de doar! 
  
Para os nossos adolescentes, ainda há oportunidades de participar do Covecrest, Steubenville 
Conferência, e o projeto Bom Samaritano. Todos os três são experiências que mudam sua vida. 
Para mais informações, entre em contato com o Escritório de Formação de Fé. 
Recebemos recentemente os resultados da Avaliação da Educação Religiosa das Crianças / 
Jovens (ACRE). Fico feliz em informar que nossos alunos do quinto ano obtiveram pontuação 
acima da média nacional das paróquias em todos os domínios, exceto um. Esta é uma melhoria 
dramática em relação aos resultados do ano passado. Dito isto, estou preocupado com o 
pequeno número de pessoas que lêem a Bíblia ou falam sobre Deus com seus conhecidos. Eles 
estão preocupados com blasfemia, traiçao e falta de honestidade. 
  
Nossos alunos do oitavo ano saíram consideravelmente piores. Eles marcaram abaixo da média 
paroquial nacional em todos os domínios. Poucos lêem a Bíblia ou lutam para praticar sua fé. Eles 
também estão confusos quanto a importantes questões morais, como o sexo antes do 
casamento e eutanásia. Acredito que muitos foram profundamente tocados por nosso retiro no 
final do ano. No próximo ano iremos oferecer outro no início do ano e complementar nossos 
materiais catequéticos para ter certeza de que eles são capazes de desenvolver uma verdadeira 
paixão pelo nosso Senhor e nossa fé. Se você gostaria de ajudar, por favor fale com a Carmen no 
escritório de Formação de Fé. 
Que Deus abençoe você e seus entes queridos. 
Crescendo juntos em Cristo, 

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 Quarta, Quinta e 

Sexta-Feira 8am  
 

Pré-escola Católica  
São Paulo     
2 - 4 anos 

813-961-3023 

Septimo Domingo de Páscoa                    Domingo, 28 de Maio de 2017 



Memorial Day 
Na observância do Memorial Day Nós ofereceremos uma missa diária às 7:30am. 
Por favor, observe que o escritório paroquial e a Despensa de St. Vincent de Paul 
estarão fechados. 

 
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 
 

Festa Junina - Sabado, 10 de Junho, as 17:30 

 
Servidores do altar... 
NAO SEJA UMA BOLA FOR A DO JOGO ! 
Venha para a Primeira  Partida Anual de Boliche  do Servidor  do Altar 
Sexta-feira, 9 de junho, das 11:30 às 14:00hs PIN CHASERS na W. Hillsborough 
RSVP para NLETO14 @tampabay.rr.com  Ou  pelo telefone 813-933-2323 
 

Série de Filmes de Verão para a Família Paroquial! 
 Quinta-feira, 22  e 29 de Junho 
Quinta-feira, 13 e 20 de Julho 

19:00hs no Family Center    Entrada  livre  :) 
 Os alimentos e bebidas estarão disponíveis para a compra.  Todos os itens $1,00 

Pizza, Pipoca, Hot-Dogs, Doces, Batatas Fritas, Água e Suco 
Lanches especiais a cada semana: Sorvete, S` mores, Algodão Doce e Frutas. 

 
Notas para a Peregrinação Divina Misericórdia 

 A fim de preparar nossas mentes e corações para a nossa Peregrinação da  Divina 
Misericórdia, o Padre Bill estará liderando um estudo no Facebook da biografia de Santa 
Faustina e seu Diário.  Além disso, você está convidado para uma série de noites do Cinema!  
Cada filme será realizado no Parish Center às 19:00 hs.  Nós acabamos de instalar um novo 
sistema audio-visual belissimo assim  é certo que  será divertido!  Por favor, marquem em 
seus calendários! 
 25 de Agosto      Oceano de Misericórdia 
 22 de Setembro  Karol-o Papa, o Homem 
27 de Outubro      Faustina 
 10 de Novembro  Divina Misericórdia sem escapatoria 
 18 de Janeiro        Vida para a Vida: Maximiliano Kolbe 
23 de Fevereiro     A face da Misericórdia 
 23 de Março         Reunião de pré-partida e a Imagem Original da Divina Misericórdia 

Escola Bíblica de Férias 

Junho 12-16 

Registro on-line 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.     

Parabéns Confirmandos ! 



O Rito de Iniciação Cristã para Adultos 

 ou RCIA, é um processo comum para 

iniciação formal de novos membros à 

Igreja Católica. 

 Junte-se ao nosso próximo  RCIA sessão de 

inquerito em inglês e espanhol que  será na terça-

feira 13 de junho (segunda terça-feira do mês), às 

19:00 no Parish Center. 

 Inquérito é o primeiro passo em RCIA. 

Normalmente, adultos passam dois meses 

discutindo suas vidas de fé e aprendendo 

informações básicas sobre a Igreja Católica. 

 

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. 
 

  Dia dos Pais                                                                   

18 de junho 
 Por favor, pegue um cartão de 
Dia dos Pai e um envelope 
fornecido a todos os paroquianos 
nos próximos finais de semana. O 
cartão é para o seu Pai, por favor 
devolva o envelope para nós com 
o nome dele (s). 
 

Obrigado Catequistas! 
 É com o coração grato que 

agradecemos a Deus por você e o 
presente que você é para as 

crianças e as famílias da Paróquia 
St Paul.  Agradecemos a sua 
dedicação e vontade de 

compartilhar sua fé com os 
outros.  Que você seja sempre 
abençoado!  Por favor, participe 
do nosso Jantar dos Catequistas 
próxima  quinta-feira, 8 de Junho 

de 2017 às 18:30  no Centro 
Bethany. 

Esperamos vê-lo lá! 

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:  O Escritório de Advocacia Melendez 

 
 George A Melendez, Esq. é um advogado de direito da família local e um 
paroquiano de longo tempo da Igreja Católica de St Paul,  desde 1980. Mr. 
Melendez gosta de assistir a missa na St. Paul com sua esposa e  seus dois filhos, 
assim como ele fez com seus pais durante sua infância. No escritório de 
advocacia Melendez, o Sr. Melendez cuida das famílias que sofrem de 
dificuldades familiares e matrimoniais. Com experiência em  escritório do 
defensor público, o Sr. Melendez também pratica as áreas adicionais de defesa 
criminal e violência doméstica. 
O Sr. Melendez tem larga experiência em direito colaborativo e é certificado em 
mediação de direito da família pelo Supremo Tribunal. Ele serve como um 
coordenador de paternidade nomeado pelo Tribunal e um guardião Ad Litem 
nos  condados de Hillsborough, Pasco e Pinellas. Em sua prática de direito 
familiar, ele lida com tudo, incluindo  divórcio,  custódia da criança,  
compartilhamento e apoio à criança e divisão de ativos e passivos. Ele gosta de 
lidar com todas as questões relacionadas com as crianças e incluindo também  
quando as crianças se involvem em problemas. 
O Sr. Melendez tem dedicado sua profissão a tornar as coisas melhores para as 
famílias e faz grandes esforços para manter as famílias e crianças fora do 
sistema judicial. Através de sua prática colaborativa, ele orienta as famílias a 
compreender as melhores opções focando nas crianças. O escritório de 
advocacia Melendez está localizado na 3802 Ehrlich Rd., Suite 101, Tampa FL 
33624 e também pelo telefone 813-280-0181 ou via e-mail em 
melendezlawoffice@me.com. Visite-nos por favor no site 
www.melendezlawoffice@me.com para encontrar mais sobre o escritório de lei 
de Melendez, a prática colaborativa e as opções para a cura das famílias . 

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.   
 




