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 DOMINGO DO TEMPO COMUM                                                             29-01-2023 

Do nosso Santo Padre, o Papa Francisco… 
 
A liturgia deste domingo faz-nos 
meditar sobre as Bem-Aventuranças 
(cf. Mt 5, 1-12a), que abrem o 
grande sermão chamado “da 
montanha”, a “magna charta” do 
Novo Testamento. Jesus manifesta 
a vontade de Deus de conduzir os 
homens à fe l ic idade.  Esta 

mensagem já estava presente na pregação dos profetas: 
Deus está próximo dos pobres e dos oprimidos e liberta-
os de quantos os maltratam. Mas nesta sua pregação 
Jesus segue um caminho particular: começa com o termo 
«bem-aventurados», ou seja, felizes; prossegue com a 
indicação da condição para ser tais; e conclui fazendo 
uma promessa. O motivo da bem-aventurança, ou seja, 
da felicidade, não consiste na condição exigida — por 
exemplo, «pobres em espírito», «aflitos», «famintos de 
justiça», «perseguidos»... — mas na promessa sucessiva, 
que deve ser acolhida com fé como dom de Deus. Parte-
se da condição de mal-estar para se abrir ao dom de Deus 
e aceder ao mundo novo, o «reino» anunciado por Jesus. 
Este não é um mecanismo automático, mas um caminho 
de vida na esteira do Senhor, motivo pelo qual a realidade 
de mal-estar e de aflição é considerada numa perspetiva 
nova e experimentada segundo a conversão que se 
realiza. Não podemos ser bem-aventurados se não nos 
convertermos, se não formos capazes de apreciar e viver 
os dons de Deus. 
 
Quero meditar sobre a primeira bem-aventurança: «Bem-
aventurados os pobres em espírito, porque deles é o 
Reino dos Céus» (v. 4). O pobre em espírito é quem 
assumiu os sentimentos e as atitudes daqueles pobres que 
na sua condição não se rebelam, mas sabem ser humildes, 
dóceis, disponíveis à graça de Deus. A felicidade dos 
pobres — dos pobres em espírito — tem uma dúplice 
dimensão: em relação aos bens e em relação 
a Deus. Relativamente aos bens, aos bens materiais, esta 
pobreza em espírito é sobriedade: não necessariamente 
renúncia, mas capacidade de apreciar o essencial, de 
partilhar; capacidade de renovar todos os dias a 
admiração pela bondade das coisas, sem sucumbir à  

 
 
 

opacidade do consumo voraz. Quanto mais tenho, mais 
quero; quanto mais tenho, mais quero: esse é o consumo 
voraz. E isso mata a alma. E o homem ou a mulher que 
faz isso, que tem essa atitude “quanto mais tenho, mais 
quero”, não é feliz e não alcançará a felicidade. Em 
relação a Deus é louvor e reconhecimento que o mundo 
é bênção e que na sua origem está o amor criador do Pai. 
Mas é também abertura a Ele, docilidade à sua senhoria: 
Ele é o Senhor, Ele é o Grande, eu não sou grande 
porque tenho muitas coisas! É Ele: Ele que quis o mundo 
para todos os homens e o quis para que os homens 
fossem felizes. 
 
O pobre em espírito é o cristão que não confia em si 
mesmo, nas riquezas materiais, não se obstina nas suas 
opiniões pessoais, mas escuta com respeito e aceita de 
bom grado as decisões de outros. Se nas nossas 
comunidades existissem mais pobres em espírito, haveria 
menos divisões, contrastes e polémicas! A humildade, 
como a caridade, é uma virtude essencial para a 
convivência nas comunidades cristãs. Os pobres, nesse 
sentido evangélico, parecem-se com aqueles que mantêm 
viva a meta do Reino dos céus, fazendo entrever que este 
é antecipado de forma germinal na comunidade fraterna, 
que à posse privilegia a partilha. Gostaria de sublinhar 
isto: à posse privilegiar a partilha. Ter sempre o coração e 
as mãos abertas (faz o gesto), não fechadas (faz o gesto). 
Quando o coração está fechado (faz o gesto), é um 
coração apertado: nem sequer sabe como amar. Quando 
o coração está aberto (faz o gesto), se encaminha para a 
senda do amor. 
 
A Virgem Maria, modelo e primícia dos pobres em 
espírito, porque totalmente dócil à vontade do Senhor, 
nos ajude a abandonar-nos a Deus, rico em misericórdia, 
a fim de que nos enche dos seus dons, especialmente da 
abundância do seu perdão.† 
 
 

Ângelus, Papa Francisco 
Praça de São Pedro 

29 de janiero de 2017 



MISSAS DO FIM DE 
SEMANA 

 

Missas de Sábado 
8h30  missa 

 

Missas da Vigília do Sábado: 
17h30 

 

Missa em Português: 19h30 
 

Missas dominicais 
7h30, 9h00, 10h45, 

12h30, 17h30 
Misa en Español: 14h00 

 

MISSAS DURANTE 
A SEMANA 

 

Segunda a sexta 
7h30 e 12h15h 

 
Primeira Sexta-feira às 19h30 

Terceira Sexta-feira às 19h30 

*Quarta Sexta-feira às 19h30 

(en Español) 

 
Reconciliação (Confissão) 

Segunda a Sexta 11:00 - Meio-dia 
Sábados 10:00 - 11:00 e 

16:00 - 17:00 ou a pedido 
 

Adoração Eucarística 
Segunda-feira  
a Quinta-feira  
8h00 às 20h30 

 

24 Horas 
Sexta-feira, 8h30 às  

Sábado, 8h30 
 

 Oração matinal 
Segunda a sexta-feira às 7:00h 

Sábado 8:00h 
  

Unção dos Enfermos 
Entre em contato no Escritório 

da Paróquia em 
(813) 961-3023 

 

Horário de Atendimento  
da Igreja: 

Segunda a sexta-feira das  
9:00h às 16:00h 

 
 

www.stpaulchurch.com 
 

info@stpaulchurch.com 

 

 
 
 

NOTÍCIAS ▪ FOTOS ▪ EVENTOS 
Junte-se à página da  

St. Paul no Facebook hoje! 
www.facebook.com/stpaultpa 

Coleção de Esperança 
de Tampa  

sábado, 28 de janeiroº 
domingo, 29 de janeiroº 

  
O Ministério Respeite a Vida estará 
coletando itens muito necessários 
para os residentes no Esperança 
Abrigo de Moradores de Rua de 

Tampa, um ministério da Caridades 
Católicas. Se você gostaria de 
ajudar, por favor, traga suas 

doações para a Missa com você no 
fim de semana de 28 a 29 de janeiro 
e jogue-os nas cestas marcadas no 

narthex. 
 

Itens necessários: 
Artigos de higiene pessoal 

Toalhas (todos os tamanhos) 
Sandálias de Chuveiro (chinelos 

 

Juntos, podemos ajudar nossos 
irmãos e irmãs necessitados, 

fornecendo essas necessidades 
básicas! 

 

Para dúvidas ou mais informações, 
entre em contato com Carol em 
respectlife@stpaulchurch.com 

Aulas de Confirmação 
para Adultos são oferecidas 
nos idiomas inglês, espanhol 

e português. Para mais informações, 
por favor contacte Maria Costa em: 

mcosta@stpaulchurch.com  
ou chamar(813) 961-3023. 

Seguindo em Frente! 
  

Por favor, marque seus calendários 

para estes próximos eventos especiais: 
 

29 de janeiro a 4 de fevereiro:  

Semana Nacional das Escolas Católicas 

(ver artigo na página 4) 

3 de fevereiro:  Bênção de Gargantas, 

em honra de São Brás, após todas as 

Missas de Sexta-Feira (7h30, 12h15 e 

19h30) 

3 de fevereiro:  Missa da primeira 

sexta-feira em honra do Menino Jesus, 

Santo Niño, Culto das 19h00, Missa 

das 19h30, Igreja Matriz 

4 a 5 de fevereiro:  O Ministério 

Respeite a Vida oferece fotos gratuitas 

de casal e família no Arco após todas as 

missas de fim de semana, Pátio 

Paroquial  

7 a 14 de fevereiro:  Semana Nacional 

do Matrimônio da Família Católica 

11 de fevereiro:  Jantar anual de 

espaguete na pré-escola católica St. 

Paul, das 17h às 20h, Centro Familiar 

17 de fevereiro:  Oração e Missa de 

Nossa Senhora da Saúde, Culto das 

19h00, Missa das 19h30, Igreja Matriz 

Primeira Sexta-Feira, 

Oração e Missa em 

Homenagem à Criança 

Abençoada 
 

SANTO MENINO 
 

Sexta-feira,  

3 de fevereiro 

7:00 pm Oração 

7:30 pm Missa 

OFERTÓRIO 
  

Ofertório para 15 de janeiro de 2023 

  

Dinheiro e Cheques  $23.201,50 

Doação Eletrônica   $14.356,97  

TOTAL                           $37.558,47 

  

Santo Nino Missa de 9  

dias Novena + Festa 

$5.311,00 



 

Bem-vindos!  
Comunidade Brasi 
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.    

 

brazilians@stpaulchurch.com 

 

Adoração  
Eucaristica 
 

 
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira  
a Quinta-feira  
8h00 às 20h30 

 
24 Horas 

Sexta-feira, 8h30 
às Sábado, 8h30 

Palavras de sabedoria:  “A saúde é o grande 
dom de Deus, e devemos gastá-lo inteiramente 
para Ele. Nossos olhos devem ver apenas para 
Deus, nossos pés andam apenas para Ele, nossas 
mãos trabalham somente para Ele; em suma, 
todo o nosso corpo deve servir a Deus enquanto 
ainda temos tempo. Então, quando Ele tirar 
nossa saúde e nos aproximarmos de nosso último 
dia, nossa consciência não nos censurará por 
termos feito mau uso dela.” 
  

— São João Bosco 

ESTUDO 

BÍBLICO 

EM PORTUGUÊS 
Encontros: Sábados, das 

5PM – 7PM, 

no sala San Michael 
 
 

Para mais informações 

contacte: 
 

Dina Baldwin 

(813) 900-0680 
 

Flavio Correa 

(813) 418-9247 
 

E-mail: estudobiblico@ 
stpaulchurch.com 

 

 DOAÇÃO 
ONLINE! 

 

Ir para 
stpaulchurch.com e 

clique no link Doando 
Online ou escaneie o 
código QR à direita 

com seu telefone para 
obter mais 

informações sobre 
como se inscrever. 

Conhecendo São Paulo 
 

30. Para Paulo, na manhã 
de sua ressurreição, o 

Senhor emergiu do 
túmulo como o Senhor 
do Universo.  A partir de 
então, toda a humanidade e 

toda a natureza vivem nele e por 
meio dele (Atos 17:28). Quando Paulo fala 

sobre Jesus Cristo em suas cartas ou 
discursos, ele está sempre falando sobre o 

Cristo vivo, o Cristo completo (Cabeça e Corpo) 
que está vivo e agindo em nós e através de nós 

hoje, agora mesmo. Quando ele dá instruções 
morais ao seu povo, eles ensinam como viver 

no Corpo de Cristo. 

Batismo Infantil 
 

 
Deus nos alcança de todas as maneiras. O desejo 
em seu coração de batizar seu filho é um deles. 
As promessas que você fizer para seu filho neste 
dia começarão a transformá-lo em um fiel 
seguidor de Cristo. No entanto, o dia do batismo 
é apenas o começo desta jornada. O batismo é 
realmente um evento que muda a vida!   
 
Se você deseja o Sacramento do Batismo para 
seu bebê, ou mais informações sobre batismos 
aqui na Igreja Católica de São Paulo, entre em 
contato com nossa nova Coordenadora Batismal 
de meio período, Alexandra Munoz através do 
email:amunoz@stpaulchurch.com ou ligue 
para (813) 961-3023. A Alexandra responderá na 
ordem em que os pedidos são recebidos às terças 
e quintas-feiras entre as 10h30 e as 18h00. Os 
pais e padrinhos serão convidados a participar 
de uma aula de preparação batismal. 



CRESCER+IR 
29 de janeiro de 2023 

Quarto Domingo do Tempo Comum 
Sof 2:3; 3:12-13; 1 Cor 1:26-31; Mt 5:1-12a 

  

CRESCER: Eu tenho uma veia competitiva. Seja 
adivinhando o Caça-Palavras em uma tentativa, pegando 
o último negócio do Doorbuster no Kohl's ou pegando 
o Boardwalk no início de um jogo de Banco Imobiliário, 
eu gosto de vencer. Por isso, as leituras de hoje me 
desafiam de maneira especial. Em um mundo que 

valoriza sucesso, riqueza e “vencer”, as leituras de hoje 
viram as coisas de cabeça para baixo quando se trata de 
status e justiça. Em Sofonias, Deus escolhe os 
“humildes”. No Sermão da Montanha, Jesus apresenta 
um roteiro para a felicidade duradoura que tem pouca 
semelhança com o que o mundo nos diz, e até mesmo 
com o que nossos próprios instintos podem nos dizer, 
sobre ser “feliz”. Ainda comprarei o Boardwalk na 
primeira oportunidade, mas as palavras de Jesus me 
convidam a me concentrar em buscar a justiça, ser 
misericordioso e “limpo de coração”. Eles me encorajam 
a buscar a felicidade que só Cristo pode dar. Por meio da 
oração e da reflexão sobre essas palavras, podemos pedir 
ao Senhor que transforme nossos corações e vidas para 
que se alinhem com o que realmente significa ser 
abençoado. 
 

IR: O Papa Francisco se referiu às Oito Bem-
aventuranças como uma espécie de “carteira de 
identidade” cristã. (Audiência geral, janeiro de 2020) E 
ele tinha uma sugestão para aqueles de nós, como eu, 
que adoram ouvir o Sermão da Montanha, mas podem 
não saber por onde começar quando se trata de vivê-lo. 
A sua sugestão é simples: «São oito bem-aventuranças, e 
seria bom decorá-las e repeti-las para guardar na mente e 
no coração esta lei que Jesus nos dá». Talvez possamos 
colocar cada bem-aventurança em um post-it ao lado do 

espelho, incorporá-las em nossas orações matinais, 
ensiná-las a nossos filhos ou discuti-las com amigos. A 
prática leva à perfeição, sim? Como nos lembra o Papa 
Francisco, “as bem-aventuranças sempre nos trazem 
alegria; são os caminhos para chegar à alegria”. 
 

ESTUDO: Memorize as Oito Bem-aventuranças. 
Aprenda sobre cada um deles lendo os escritos do Papa 
Francisco ou de outro teólogo, como o bispo Robert 
Barron. Peça a Deus para ajudá-lo a incorporá-los em 
sua vida diária. † 

"Formados pela Palavra e pelo Sacramento, nós, as pessoas da Igreja Católica de Saint Paul, somos uma comunidade de fé cristã multicultural, guiada 
pelo Espírito, centrada na Eucaristia, vivendo nosso amor a Deus e ao próximo enquanto crescemos juntos como discípulos de Cristo. " Do mesmo modo 

nossa declaração de visão: "Crescendo juntos como discípulos de Cristo". 

SEMANA NACIONAL DAS 

ESCOLAS CATÓLICAS 
29 DE JANEIRO - 4 DE FEVEREIRO DE 2023 

 

Desde 1974, a Semana Nacional das Escolas Católicas é a 
celebração anual da educação católica nos Estados 
Unidos. O tema da Semana Nacional das Escolas 
Católicas 2023 (29 de janeiro a 4 de fevereiro) é “Escolas 
Católicas: Fé. Excelência. Serviço". 
 

As escolas observam a semana anual de celebração com 
missas, visitas públicas e outras atividades para alunos, 
famílias, paroquianos e membros da comunidade. Hoje, 
domingo, 29 de janeiro, apresentaremos algumas escolas 
católicas da nossa região no pátio paroquial. Esta é uma 
grande oportunidade para você fazer perguntas e se 
encontrar com representantes de nossas Escolas 
Católicas locais. 
 

A educação sempre foi uma parte vital da tomada de 
decisões para todas as famílias e pais e, nesta ocasião, as 
pessoas podem ter um vislumbre dos excelentes padrões, 
formação, programas e ensinamentos que as escolas 
católicas podem oferecer. Convidamos você a reservar 
alguns minutos para conversar com nosso diretor de pré-
escola e/ou representantes de nossas escolas católicas 
locais, a fim de obter um vislumbre das oportunidades 
disponíveis para você aqui em Tampa Bay. 
 

A primeira escola católica aberta nos Estados Unidos foi 
chamada de St. Mary's School, na Filadélfia, em 1783. 
Depois de algum tempo, o entusiasmo e a curiosidade 
pela educação católica aumentaram e a nação percebeu 
um grande fluxo de católicos de todo o mundo. Na 
década de 1920, mais de 6.000 escolas primárias católicas 
aceitavam e matriculavam quase dois milhões de alunos e 
empregavam 42.000 professores. Na segunda metade 
daquele século, as matrículas cresceram ainda mais, 
chegando a dobrar o número de alunos. Desde então, as 
escolas católicas têm sido amplamente percebidas e 
estabelecidas como um meio viável de educação. 
 

Nos últimos 40 anos, nossa paróquia forneceu uma pré-
escola católica de meio período de alta qualidade, 
credenciada nacionalmente, para crianças de dois a cinco 
anos de idade. Nossa pré-escola tem vagas para o ano 
2023-2024.  † 

DOAÇÃO DE SANGUE 
Domingo, 12 de fevereiro, 8:30am às 1:00pm 

Estacionamento St Paul 


