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

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

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, favor 
contatar o escritório: tel. 

961-3023 
 

Adoração  
Eucarística 

24 Horas de Adoração 
do Santíssimo Sacramen-

to  
Toda Quarta, Quinta e 

Sexta-Feira 8am  
 

Pré-escola Católica  
São Paulo     
2 - 4 anos 

813-961-3023 

Vigésimo Sétimo Domingo do Tempo Comum                         Domingo, 8 de Outubro de 2017 



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.     

 

 
 
 

Novena à Nossa Senhora 
Aparecida 

De  3 a 11 de Outubro   
às 19:00hs 

 

 

Sessões de Informações para a Viagem Missão Panamá  

 Acha que gostaria de fazer uma  

Viagem de Missão? 

 Nossas sessões de informações serão retomadas no próximo 

mês!  Saiba mais sobre nossas próximas viagens e como se 

preparar.  Nenhum compromisso será necessário neste momento. 

 10 de outubro  reunião no Narthex às 18:30  

 

Novo livro de estudo online com o Padre Bill 
Um novo livro de estudo vai começar na segunda-feira, 9 de outubro para 

todos os seguidores do Facebook e do site.  Livro de Jean-Pierre de 

Caussade "Abandono à Providência Divina" com tradução oferecida através 

da Lighthouse Media assim como Católico Dinâmico.  Junte-se a nós! 
 Também a nossa próxima Noite de Cinema Divina Misericórdia será em 26 de 

outubro às 19:00hs no Centro Paroquial. Mostrando  Karol e Libertando um 

Continente. 

 

Bem-vindo ao 3º Anual Junk in the Trunk! 
 Patrocinado pelo Conselho  das Mulheres Católicas da St Paul 

Sábado  21 de Outubro de 2017  8:00 às  13:00hs 
 No estacionamento da Igreja Católica  St. Paul 

Gostaria de participar como vendedor? E-mail janetdaggs@gmail.com 

 

Paróquia de St. Paul Torneio de Golf Cavaleiros de Colombo  

Sábado, 21 de outubro às 11:00hs 

Cheval Golf e Country Club  4312 Cheval Blvd Lutz, FL 33558 

KofC@StPaulChurch.com 

 

40 Dias para a Vida 
Oração do Rosário Vigilia 

      Sábado, 28 de outubro 

 Cadastre-se  por email: RespectLife@stpaulchurch.com 

            

 Peregrinação à Terra Santa Experiência Orlando  

com Padre Bob 

Quita-feira 9 de novembro  Das 8:30 às 18:00hs 

Ou contate o Escritório da Paróquia no 813-961-3023 

 

Pumpkin Patch - no mês inteiro de 

outubro - precisamos de voluntários 

adultos e adolescentes-Cadastre-se no 

nosso site! (página inicial, role para a 

Pumpkin Patch Sign-Up) 

Festival de Outono  - Sexta-feira Outubre 13 ás 17:00 



                   Festival de Outono 
Data: sexta-feira 13 Outubro Hora : 17-20hs 
Sair para uma noite de diversão, família, amigos e 

companheirismo! Participe do nosso festival de outono/

noite patch abóbora hospedado pelo nosso próprio 

Ministério da juventude. Venha com fome! Comida, 

abóbora concurso de sobremesa e jogos! A melhor 

sobremesa será anunciada no final da noite! 
 Cadastre-se para apresentar o seu melhor e 

sobremesa favorita abóbora em 

www.StPaulChurch.com 

 
 

Todos os 3º, 4º, 5º series do nosso 

Programa de Formação de Fé 

Você está convidado para uma experiência de retiro no 
dia 14 de outubro a patir das 13:00hs  e termina com a 

nossa  Missa às 17:30. Por favor, registre seu filho para 

esta oportunidade de encontrar Cristo, no nosso 

escritório de Formação de Fé, ligando para : 961-3023 

ext. 3381. 

 

Você está convidado a se tornar um elo em uma 

cadeia de parceiros de oração, empenhados em orar 

por intenções específicas solicitadas pelos 

paroquianos. Podemos garantir-lhe... que você vai dar 

tanto, o pedido de oração ea pessoa ou a situação 

orou por um presente precioso. Para se tornar um 

parceiro de oração ou enviar um pedido de oração por 

favor e-mail PartnersinPrayer@StPaulChurch.com 
 

  

Vigilia de Oração do 

Rosário   
Sabado, 28 de outubro   Acontecendo em breve.... Nosso 

Anual 40 dias para a Vigília da Oração da Vida na clínica de 

aborto na  Fletcher Ave. Todos são convidados a passar uma 

ou duas horas em oração com o Ministério de Respeito à 

Vida  e outras igrejas locais, que  como nós rezamos o 

Rosário para o fim do aborto e para a cura de Deus para as 

muitas mulheres, homens e famílias que sofrem de uma 

decisão de aborto passado. Por favor, considere vir rezar 

pacificamente conosco e com os outros da comunidade. 

Cadastre-se no Respeito à Vida por e-mail 

RespectLife@StPaulChurch.com 




