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

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

Meus amigos, 
  
Hoje, no Domingo da Trindade, com corações humildes, refletimos sobre 
o mistério central da nossa fé... nossa crença em um Deus verdadeiro, 
eterno, infinito, imutável, incompreensível, todo poderoso e inefável, 
uma unidade de três pessoas: Pai , Filho e Espírito Santo (CCC, 202). 
Acreditamos que Deus é uma família de pessoas, uma família de amor, 
que incessantemente derrama Sua graça misericordiosa e criativa no 
mundo. Criado a Sua imagem, quanto mais adoramos e compreendemos 
sobre Deus, mais descobrimos sobre a nossa verdadeira natureza e o propósito da nossa 
existência... conhecer, amar e servir a Deus para que possamos viver com Ele para sempre 
no céu. 
  
Esta semana é uma das minhas semanas favoritas do ano, em que celebramos nossa Escola 
Bíblica de Férias anual. Este ano viajaremos a bordo da "Rainha Maria Express" à medida que 
explorarmos os mistérios e as mensagens da nossa Mãe Santíssima. Todas as manhãs estão 
repletas de muita diversão e aventuras de aprendizado para nossos filhos e voluntários. Para 
mais informações, venha na segunda-feira de manhã antes das 9am! (A propósito, na 
próxima semana, estaremos hospedando o PSA All Sports Camp. Por favor, veja este 
boletim para obter detalhes!) 
  
Nesta quinta-feira, às 7pm, começamos nossas 40 horas anuais em preparação para a Festa 
do Sagrado Corpo e Sangue de Cristo. A devoção tradicional das 40 horas começa com a 
missa seguida da adoração solene do Santíssimo Sacramento por um período de 40 horas. É 
um momento especial para nós como uma família de fé reunir-se e passar um tempo de 
qualidade com o Senhor Eucaristico. 
  
Eu encorajo todos os membros da nossa paróquia a se comprometerem a parar e adorar o 
Senhor durante pelo menos uma hora. Durante essa hora, você pode rezar o rosário, 
oferecer o terço da Divina Misericórdia, ler um capítulo da Bíblia, refletir sobre uma das 
orações eucarísticas ou outro texto de Missa, ou trazer alguma leitura espiritual. Mas acima 
de tudo... apenas passe tempo com o Senhor ... ouça-o com um coração aberto... e eu sei 
que você vai ouvir a voz dele! 
  
Quarenta horas começarão na quinta-feira com a celebração da Sagrada Liturgia às 7pm. 
Após a Missa haverá uma curta procissão eucarística seguida da Adoração Eucarística até a 
meia-noite. Na sexta-feira, a adoração continua após a missa das 7:30 da manhã até a missa 
de vigília de sábado 5:30 da noite. Esta será também a Missa de encerramento para a nossa 
Escola Bíblica de Férias. Se o tempo permitir, após esta celebração, processaremos com o 
Santíssimo Sacramento através do nosso Caminho da Paz, abençoando todos os nossos 
ministérios paroquiais. Concluiremos com uma festa de pizza paroquial no Centro Familiar. 
  
Certifique-se de marcar seus calendários e venha! Este também é um ótimo evento para 
convidar outros para se juntarem a você. Quem sabe? Eles podem estar procurando por uma 
oportunidade de crescer na fé! 
  
Crescendo juntos como discípulos de 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 

 A Santíssima Trindade                                          Domingo, 11 de Junho de 2017 



 

 
Seminário de Enriquecimento do Casamento 

Sabado,  24 de Junho das 9:00 às 16:30  no Family Center 
Formulário do  Participante 
Primeiro e Ultimo Nome: 

________________________________________________ 
  

Email :___________________________________ 
  

Telefone Residencial:  _______________    Celular: ___________ 
  

Conjuge Name:: ___________________________________ 
  

Aniversário de Casamento  Data:_________________________ 
 

 
 

40 Horas de Devoção 
Junte-se a nós para uma incrível, 
uma experiência de adoração! 

15 a 17 de Junho, 2017 
        19h 

Festa de Corpus Christi 
Você vai passar uma hora com Jesus?  Traga sua família, amigos, e alguém que 

precisa do seu convite para descobrir Jesus em sua vida. 
 

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 
 

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  :) 
 

O assento é marcado mas você  
é bem-vindo! 

Traga sua própria Amofada  
e Cobertor! 

Comidas e bebidas estarão 
disponíveis para a compra.   

Todos os itens $1.00 

Pizza, Pipoca, Hot-Dogs, Doces, 
Batatas Fritas, Refrigerantes, 

Agua e Suco. 
Lanches Especiais a cada 
semana: Sorvete, S' mores, 

Algodão Doce e Fruta. 

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.     

Bem-vindos a VBS! 



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. 

Casamento com Problemas ? 

Se o seu casamento se tornou problemático e 
estressado, não amoroso ou insensível; Se 
você tem crescido frio e distante; mesmo se 
você está divorciado ou separado, ou está 

pensando sobre isso, não importa o quão ruim 
pode ser... Retrouvaille pode ajudar, como 
tem ajudado dezenas de milhares de outros. 
Nosso próximo programa em Tampa começa 
nos dias 18-20 de Agosto , 2017.  Para obter 

mais informações, visite 
www.HelpingMarriages.org ou Call (813) 816-
0711.  Não é aconselhamento ou terapia em 
grupo.  Todos os contatos e nomes serão 

mantidos em estrito sigilo. 

Obrigado aos nossos 44 expositores que 
fizeram parte da nossa Segunda Exposição 

Anual de Pequenas Empresas! 
Agradecimentos especiais a Jersey Mike's 

Subs  localizado em Carrollwood , Anthony` s 
Fired Pizza de  Carrollwood , e Flippers Pizzeria 
por suas deliciosas amostras de alimentos. 
Obrigado à comissão organizadora deste 

evento, o Conselho de Finanças da Paróquia 
pelo seu grande trabalho e dedicação.  
Gostaríamos de agradecer aos ministros 

envolvidos em ajudar durante a Expo, como os 
Cavaleiros de Colombo. 

 

 
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no 
princípio,  é agora, e sempre será o mundo sem fim!  

 
                          Informações para os Pais dos Campistas! 
· Os pais devem levar seus filhos ao Centro Paroquial às 9:00hs 
e deixa-los em sua sala de aula.  Os pais devem deixar os seus 
filhos até meio-dia  em sua sala de aula. 
 
· Lanches serão fornecidos para seus filhos a cada dia. Por 
favor, considere doar 1 galão de água por criança.  Por favor, 
traga o galão  no primeiro dia de aula. 
 
· Quinta e Sexta serão dias de tobogã de água.  Recomenda-se 
que tragam  seus maiôs .  As meninas devem usar maiôs de 
uma peça e shorts e os meninos shorts de natação e 
camiseta.  Protetor solar e uma toalha rotulada com seu nome 
também é recomendado. 
 
· Repelente de mosquito é sugerido. 
· Há uma cor diferente para cada dia. Se o seu filho tiver uma 
camisa da cor do dia por favor vista-os seguindo : 

Segunda-feira = roxo 
Terça-feira = amarelo 
Quarta-feira = vermelho 
Quinta-feira = verde 
Sexta-feira = azul 
 

· A cerimonia de encerramento será na sexta-feira 17 de Junho 
às 12:00(meio-dia) no Centro da Família.  As crianças vão 
apresentar as canções aprendidas durante a semana! 

Ótimas Notícias! 

Tivemos outra  grande semana  APA com a 
nova quantia prometida  de $405,110!  Isto faz
-nos apenas $32,368 para alcangar 100% de 
nosso objetivo! Isso representa 762 
famílias.  O melhor de tudo, estamos 
liderando todas as outras paróquias em 
quantidade prometida, e muito antes do ano 
passado! 
Obrigado paroquianos por sua generosidade! 




