
St. Paul Catholic Church St. Paul Catholic Church St. Paul Catholic Church St. Paul Catholic Church and Preschooland Preschooland Preschooland Preschool    
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 3361812708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 3361812708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 3361812708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 33618    

www.StPaulChurch.com   www.StPaulChurch.com   www.StPaulChurch.com   www.StPaulChurch.com   ----            (813) 961(813) 961(813) 961(813) 961----3023302330233023    

Festa da A Epifania de Nosso Senhor           Domingo, 7 de Janeiro de 2018 

M 
eus queridos amigos, 
 
Hoje eu rezo por você enquanto nos juntamos aos Magos e seguimos a estrela para 
Belém, "a casa do Pão", para adorar o Rei recém-nascido. À medida que nos 

aproximamos do Pão da Vida, aninhado em uma manjedoura, caímos em joelhos dobrados. Deus 
fez-se visível. Palavra feita carne. O Salvador do mundo.  Este encontro profundo com o Cristo 
toca nossos corações. Que Ele lhe conceda o que você mais preza... o seu coração, nossas 
esperanças, seus sonhos, sua própria vida. E que todos possamos partir por outro caminho, 
transformados profundamente por este encontro com Deus. Amém! 
 
É difícil acreditar que estou começando meu quinto ano como pastor da Igreja Católica St. Paul. De certo modo, 
parece que eu acabei de chegar e de outro modo, eu sinto como se eu estivesse aqui a minha vida inteira! Obrigado 
por todo o seu amor, orações e apoio generoso ao longo dos anos. Sinto-me tão abençoado por fazer parte desta 
maravilhosa família paroquial! 
 
Ao refletir sobre meu tempo aqui, dou graças a Deus pelas inúmeras maneiras pelas quais Ele nos tem abençoado. A 
nossa paróquia continua a desfrutar de um crescimento enquanto muitas paróquias estão em declínio. O número de 
batismos, primeiras comunhões, confirmações e casamentos continuam a crescer. Temos experimentado um 
aumento constante no número e qualidade das confissões, bem como o número de pessoas que vêm para adorar o 
Senhor Eucarístico. O comparecimento maciço continua a aumentar e cada semana nós temos os números das 
famílias que se registram em nossa paróquia. Eu fui tocado especialmente pela quantidade e pela qualidade das 
pessoas que escolheram entrar em nossa Igreja através do processo RICA. Este ano, nós estamos oferecendo 
programas separados para crianças, adolescentes e adultos em inglês, espanhol, e em português. Nossa pré-escola 
continua a sobressair em todos os aspectos e está no número máximo de alunos. O nosso programa de formação da 
fé também apreciou o crescimento sem precedentes graças ao Senhor e à nossa talentosa e dedicada equipe de 
funcionários e catequistas. Que Deus abençoe a todos! 
 
Graças à sua generosidade, nossa paróquia também está muito bem financeiramente e, como resultado, fomos 
capazes de completar uma série de projetos para manter e melhorar o nosso campus. Estamos atualmente 
trabalhando em um pórtico para a entrada norte para a Igreja e atualizando os banheiros do escritório paroquial. Em 
breve substituiremos o telhado da reitoria. De uma forma especial, agradeço a todos aqueles que cumpriram a sua 
promessa ao Apelo Pastoral Anual (APA) e se lembraram de nós nas suas doações de final de ano e nas suas heranças. 
Muito obrigado! 
 
Na verdade Deus tem sido tão bom para nós! No entanto, há muito mais que gostaríamos de fazer. O conselho 
pastoral está ocupado estabelecendo metas para o próximo ano, a fim de nos ajudar a construir uma cultura de 
"discípulos intencionais". Nossa esperança é que todos os paroquianos tenham um relacionamento profundo e 
pessoal com o Senhor para que possamos compartilhar sua alegria e paz com todos aqueles que encontramos. 
Mudando de assunto, muitas culturas têm a tradição de abençoar seus negócios e suas casas após a festa da epifania. 
Se você gostaria de ter sua casa abençoada por um membro do nosso clero, entre em contato com Barbara no 
escritório da paróquia o mais cedo possível. Você pode também sempre usar a bênção incluída neste boletim. 
 
Que Deus abençoe você e seus entes queridos durante este Ano Novo de graça!  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

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 
r e p r e s e n t a n t e s  d a 
comunidade. Por favor, entre 
em contato conosco.     

Brazilians@StPaulChurch.com 

 

 

Epifania do Senhor                                     Domingo, 7 de janeiro 
Tradicionalmente, as casas são abençoadas nesse dia. Você está convidado a 
trazer uma garrafa vazia para a igreja para que você possa enche-la com Água 
Benta para abençoar a sua casa ou se você gostaria que um padre ou diácono 
fôsse abençoar a sua casa, por favor ligue para o escritório paroquial. 
 
Ajuda Necessária! 
  
Em algumas semanas, um grupo de 19 paroquianos 
estarão viajando para a Jamaica em uma missão para 
ajudar os Missionários dos Pobres a servir os mais pobres dos pobres no 
centro da cidade de Kingston, na Jamaica. Eles nos pediram para trazer: 
  
Calças Khaki para homens (tamanhos 30, 32, 34, 36) 
Shorts para homens (mesmo tamanho em preto, azul ou marrom) 
Sandálias masculinas (tamanhos 5, 6, 8, 9 e 10) 
Cintos de homem (tamanhos 30, 32, 34, 36) 
T-shirts brancas masculinas (pequenas e médias) 
Roupa de baixo masculina (tamanhos 30, 32, 34). 
  
Por favor, traga suas doações nas missas do próximo fim de semana . 
Estaremos empacotando-os após a missa das 5:30pm para levar conosco para 
a Jamaica no dia 23 de janeiro. Saiba que suas doações estarão vestindo os 
Irmãos para que eles possam continuar seu serviço aos filhos necessitados 
de  Deus. Muito obrigado! 
 
 Você está interessado em participar de um Estudo Feminino para Mulheres? 
 Junte-se ao estudo Fundacional Women of Grace na St. Paul. 
 O estudo Women of Grace é uma maravilhosa revisão da fé católica para as 
mulheres, com ênfase no dom da feminilidade e no propósito e missão das 
mulheres no mundo de hoje. Revisamos a vida das mulheres Santas e das 
Sagradas ao longo da história da Igreja, com a Santíssima Virgem Maria como 
nossa Mãe Espiritual, crescemos em virtude e na realização feminina. 
A St Paul está oferecendo o estudo da Fundação Women of Grace, de nove 
semanas, nos reuniremos aos sábados sábados a partir de 10 de fevereiro à 14 
de abril às 10am no Escritório Paroquial. 
Haverá uma sessão de informações no sábado dia 27 de janeiro a partir das 
10am até o meio dia no Escritório Paroquial para aqueles que planejam 
participar, bem como os interessados em aprender mais sobre o estudo. 
Se você está interessado em participar do estudo ou aprender mais, você 
também pode enviar um e-mail para Allison Poff e Diana McKinney em: 
Women-of-Grace@StPaulChurch.com 
  

     
Você está curioso para saber sobre a 
fé Católica ou você já pensou em se 

tornar um Católico? 
  

 O Rito de Iniciação Cristã para Adultos 
(RCIA) é um programa feito para você. 

  
Os adultos de todas as tradições da fé, 
ou com nenhum fundo religioso , são 
bem-vindos a participarem do nosso 

programa da instrução, projetado 
especialmente para as pessoas com 

agenda ocupada. 
  

Participe da nossa próxima sessão de 
inquérito na 
  

Terça 9 de janeiro, 2018 
 (segunda terça-feira do mês) 
 19:00hs no Centro Paroquial 

 (oferecido em inglês e espanhol) 
  

Contate o Diacono Carlos Celaya 
CCelaya@StPaulChurch.com ou Maria 
Costa em MCosta@StPaulChurch.com. 

Rev. Dr. Martin Luther King, Jr.  Serviço de Oração  

É impossível mesurar a importância do 
Martin Luther King em nosso país e em todo 
o mundo.Por favor junte-se aos nossos 
Cavaleiros de Colombo para um serviço de 
oração especial às 7pm no Santuário do 
Santo Niño. Vamos redobrar nossas orações 
por um mundo onde a inabalável dignidade 
e valor de cada ser humano não é apenas 
respeitado, mas promovido! Você está 
interessado em participar de um Estudo 
Feminino para Mulheres? 



 

Novena ao Santo Niño (Menino Jesus)           sexta-feira, 12-20  de janeiro 

Todas as noites celebraremos a Novena a partir das 19:00hs. A Santa Missa começará às 7:30 
PM em homenagem ao Menino Jesus seguido por uma recepção com deliciosa cozinha 
filipina.  Todos são bem-vindos! 
  

 

Vigília ao Menino Jesus                        sábado, 20 de janeiro 

Os eventos da noite serão: 17:30hs missa de Vigília, 19:00hs Novena ao Menino Jesus, 19:30hs 
Missa em Inglês na Igreja e em Português no Centro Paroquial.  Depois, haverá uma procissão 
formal de luz do Rosário ao longo do nosso Caminho da Paz. 
  

 

Festa do Menino Jesus          domingo, 21 de janeiro 

Neste dia, companheiros Cristãos virão de todo o mundo para se 
juntarem a nós para homenagear o Filho Santo. As Missas sestão 
7:30hs, 9:00hs, 10:45hs, 12:45, e 2:00 em Espanhol. A Missa de 
Santo Niño(Menino Jesus) será às 16:30hs.  Será Seguido pelo 
Sinulog no Centro da Família. Nota, não haverá a Missa das 
17:30hs nesse dia. 

Intolerante ao glúten? Se você tem uma reação adversa ao 
glúten encontrado no pão, incluindo a Santa Eucaristia, você 
tem várias opções. Primeiro, você pode receber o Senhor no 
Precioso Sangue. Lembre-se, ele está completamente 
presente na menor gota de seu Precioso Sangue, bem como 
na menor partícula da Hóstia. Em segundo lugar, existem 
hóstias sem glúten disponíveis que contêm menos de 
0,00042% de glúten. Se você gostaria de saber mais sobre o 
procedimento que usamos na St. Paul para distribuir as 
Hóstias de baixo glúten, fale com o Padre Bill ou Elizabeth 
Hays no 813-961-3023. 

Ancorado a Jesus 
Palestrante convidado: Gus Lloyd 

Retiro para Jovens Adultos 
Reserve a data 

Sábado 13 de janeiro de 2018 
das 9am às 6:30pm  

RSVP www.StPauChurch.com 
 
 
 

 

Acampamento de Verão Covecrest 
Reserve seu lugar agora! 
23-28 de Julho de 2018 

 
 

Os alunos do Ensino Médio e os novatos podem 
participar. Para reservar sua vaga você deve pagar 
$100 depósito e preencher o formulário de reserva 
de lugar que está disponível no escritório YM. 
Email: agarcia@stpaulchurch.com 

 

 

 

 

Open House  

da Pré-Escola 
 

Terça-feira, 30 de janeiro das 9am às 11am 

Ou  Quarta-feira, 31 de janeiro 

Das 9am às 11am e uma sessão às 5pm 



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!  


