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

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

Meus amigos, 
  
Hoje é o dia das "despedidas" e dos "olás". 
  
Hoje, dizemos "tchau" ao Pe. Stephan Brown, SVD. Ele sai hoje para começar um 
retiro antes de dar início ao seu novo ministério no dia 1 de julho como pastor da St. 
Joseph Catholic Church em St. Petersburg, Flórida. O bispo Parkes sentiu que ele era o 
melhor sacerdote para atender às crescentes necessidades desta comunidade afro-
americana. Embora sentiremos muito sua falta, estamos muito agradecidos pelo 
tempo que ele compartilhou conosco e estamos felizes pelo povo de St. Joseph. 
  
Ao mesmo tempo, diremos "olá" no próximo fim de semana ao Pe. Victor Bartolotta. 
Ordenado pela Diocese de Rochester, ele passou a maior parte de sua vida servindo 
do povo do Texas. Viúvo em uma idade precoce, ele é abençoado por ter duas filhas 
crescidas. Junte-se a mim em oração por ele e sua família neste começo de seu novo 
ministério na St. Paul Catholic Church. 
  
Hoje também dizemos "adeus" para Lizette Espel, nossa Coordenadora de Batismo. 
Depois de muita oração, Lizette decidiu dedicar mais tempo à família e ao novo neto. 
Lizette serviu fielmente a nossa paróquia por 17 anos e tem sido um membro amado e 
valioso da nossa equipe paroquial. Oferecemos nossas orações para Lizette e 
esperamos que nossas orações continuem à serviço ao Senhor. 
  
Ao mesmo tempo, a paroquiana Elizabeth Hays aceitou graciosamente a nossa oferta 
de servir como nossa nova Coordenadora de Batismo. Liz serviu como nossa sacristã 
principal por vários anos e é graduada recente do Instituto do Ministério Pastoral 
Leigo (LPMI). Ela é bilíngüe e traz uma riqueza de talentos e experiências no seu 
ministério para as nossas famílias jovens que precisam de batismo e guiará nosso 
Nursery Ministry e Liturgias Infantis. Vamos oferecer uma canção de ação de graças 
para Elizabeth! 
  
Também agradecemos Ana Garcia como nossa nova ministra da Juventude. Ana não é 
estranha na St Paul. Ela tem sido muito ativa no nosso programa do Ministério da 
Juventude durante o ano passado e, além de ser bilíngüe, ela sente fortemente sobre 
o desenvolvimento de uma abordagem de equipe para o ministério dos adolescentes. 
Ela estará coordenando o ministério para nossos jovens grades 6-12. Por favor, ligue 
para ela no escritório da paróquia se você gostaria de ajudar a compartilhar a nossa fé 
com nossos adolescentes. Que Deus abençoe nossa juventude! 
  
Embora ainda estamos procurando por um novo Diretor para nossa Pré-Escola, 
Martha Aguiar concordou graciosamente em permanecer até encontrarmos a pessoa 
certa. Ela é incrivelmente talentosa e precisamos de alguém tão bom quanto ela para 
seguir seus passos! Por favor, mantenha nossa Pré-Escola e o Comitê de Busca em 
suas orações. 
  
 

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 agendamento, fa-
vor contatar o escritó-
rio: 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 

Décimo Segundo Domingo do Tempo Comum                        Domingo, 25 de Junho de 2017 



S.O.S. Ministério do Tráfico Humano e o patrocinador : 
 8 e 9 de Julho 

Os seguintes itens são necessários: 
 Fraldas (recém-nascidos-1 ano) toalhas de banho, 
utensílios de cozinha, sabonete , gilettes 
femininas , cestas de produtos de lavanderia,  
lixeiras, produtos de higiene, sabão para lavar 
roupa, produtos de limpeza, e cartões de 
presente(gift cards). Para beneficiar o  Children’s 
Home Maternity Cottage e o Abrigo  Survivor Gate. 

 

Liturgia da Palavra das Crianças Continua durante todo o verão! 
 A liturgia da Palavra para Crianças (CLW) é uma liturgia apropriada para crianças 
na faixa etaria de 4 a 6 anos, durante a missa das 9:00hs aos Domingos (em Ingles) 
e as 19:30hs aos Sabados (em Portugues). Nenhum pré-registro é exigido! Pouco 
antes da Liturgia da Palavra começar para a Assembléia, as crianças serão 
convidadas a ir com os líderes semanais da Igreja para a Sala de Oração localizada 
no edifício da Igreja. Durante este tempo especial, o catequista voluntário 
conduzira as crianças através de orações, canções e leituras que são simplificadas 
para as crianças. Para mais informações, por favor entre em contato com o 
Escritório de Formação de Fé(813) 961-3023. 
 

Obrigado Lizette Espel pelo seu generoso coração, pelo seu trabalho duro e 
habilidades de liderança, e pelo seu amor por Cristo que compartilhado 
diariamente permitiu-lhe abdicadamente servir tantas famílias em nossa paróquia 
por tantos anos. 
 Desejamos a  Lizette o melhor neste novo capítulo da vida. Somos muito 
abençoados por saber que ela sempre será uma parte da nossa família na Paróquia 
St. Paul. 
 

Demos as boas vindas ao Padre Eva a Igreja St. Paul ! 
 Padre Evaristus Chuma Nnamene vem da Nigéria e estará servindo na Igreja St. 
Paul por cerca de um mês. 
 Padre Eva é o chefe de Comunicações na Diocese de Nsukka, Nigéria e tem o 

prazer de estar de volta aos Estados Unidos para visitar a St. Paul 
pela primeira vez. Ele diz que o povo Americano é sempre muito 
acolhedor, bons cristãos e ele admira como eles sempre chegam 
para receber os visitantes. Por favor, ofereca umas boas vindas 
calorosa para ele da próxima vez que o vir.  Obrigado Padre Eva pelo  

seu Ministério na  Igreja St. Paul ! 
 

Marquem em seus calendários!      Noite de verão  Jantar Dançante                                            
       Sexta-feira, 11 de Agosto 

Série de Filmes de Verão 

para a Família Paroquial! 
 

 
 

Quinta-feira,  
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,, Doces, Batatas 
Fritas, Refrigerantes, Agua e 

Suco. 
Lanches Especiais a cada 

semana: Sorvete,  
S' mores,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.     

Obrigado Padre Stephan! 

 



Boas vindas aos nossos Catequistas 
Quando? 

Terça -feira, 11 de Julho de 2017 
Das 19 às 20:30 hs 

Onde? 
St Paul Family Center 

  
Para aqueles que estão interessados 
em ser catequistas, assessores e 
voluntários do ensino médio, por 
favor  junte-se a nós para uma noite 
incrível de oração, companheirismo 
e organização, pois também 
falaremos sobre o nosso próximo 
ano!  Nós estaremos discutindo o 
currículo, agendamento, retiros, e as 
exigências de ser um professor de fé 
e amor!   

Obrigado por seu sim a Cristo! 

Obrigado aos 18 paroquianos que doaram 
sangue na nossa recente campanha.  Cada 
uma dessas doações pode salvar até 3 vidas 
o que equivalem a 54 vidas que poderão ser 
salvas por suas doações recentes.  Você 
pode dar o dom da vida doando na nossa 
próxima Campanha de Doação em 13 de 

Agosto das 8:00 às 13:00h? 

 

Festa da Assunção da nossa Abençoada 
Mãe Maria 

(Dia Santo de Obrigação) 
Sábado 15 de Agosto 

 

19:30hs Vigília  (sexta-feira) 
7:30, 12:15(meio-dia e quinze),  17:30 

E às 19:30 em Espanhol 
                                                  

Dia da Independência 

 Programação de Missa 

Terça 4 de julho às 7:30 

                                
 

Junte-se a cada primeira sexta-feira do 
mês às 19:30 

  
7 de julho 

4 de agosto 

 O Rosário começa às 19:00h 

  

 Missa de Volta à Escola 

12:15(meio-dia e meia) 
 Sexta4 de Agosto 

Rito de Iniciação Cristã de Adultos-RCIA 

  

 

 

Se você está interessado em aprender sobre a fé 

Católica, porque você foi criado em outra fé ou 

porque você foi batizado Católico, mas ainda precisa 

receber os sacramentos da 1ª Comunhão e 

Confirmação, por favor, junte- se a nós  todas as 

Terças-feiras em Junho e Julho às 19:00hs no 

Parish Center. Inglês e Espanhol. 

Ministério do Luto de St.  Paul 
Nosso Ministério oferece o amor curativo de 
Deus através do conforto emocional, físico, 

mental e espiritual. 
Junte-se a nós nas segundas e quartas  Terça
-feiras do mês às 19:30 na sala H do Centro 

Paroquial. 
Próximas reuniões: 

27 de Junho, 11 e 25 de Julho, 8 e  
22 de Agosto. 




