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XXVI Domingo do Tempo Comum                                                       25-09-2022 

De Nosso Santo Padre:   
O Salmo Responsorial recordou-nos que 
o Senhor defende os estrangeiros, 
juntamente com as viúvas e os órfãos do 
povo. O salmista faz explícita menção 
daque l a s  ca tego r i a s  que  são 

particularmente vulneráveis, frequentemente esquecidas e 
expostas a abusos. Os estrangeiros, as viúvas e os órfãos 
são os que não têm direitos, os excluídos, os 
marginalizados, pelos quais o Senhor tem uma especial 
solicitude. Por isso, Deus pede aos Israelitas que tenham 
para com eles uma atenção especial. 
 
No livro do Êxodo, o Senhor adverte o povo que não 
maltrate de nenhuma forma as viúvas e os órfãos, porque 
Ele escuta o seu clamor (cf. 22,23). A mesma advertência 
é retomada duas vezes no Deuteronómio (cf. 24,17; 
27,19), com o acrescento dos estrangeiros entre as 
categorias protegidas. E a razão de tal advertência é 
claramente explicada no mesmo livro: o Deus de Israel é 
Aquele que «faz justiça ao órfão e à viúva, ama o 
estrangeiro e dá-lhe pão e vestuário» (10,18). Esta 
preocupação amorosa para com os menos privilegiados é 
apresentada como um traço distintivo do Deus de Israel, 
e é também exigida, como um dever moral, a todos 
quantos querem pertencer ao seu povo. 
 
Eis a razão pela qual devemos ter uma atenção especial 
para com os estrangeiros, como também pelas viúvas, os 
órfãos e todos os descartados dos nossos dias. 
Na Mensagem para este 105º Dia Mundial do Migrante e do 
Refugiado repete-se como um refrão o tema: “Não se trata 
apenas de migrantes”. E é verdade: não se trata apenas de 
estrangeiros, trata-se de todos os habitantes das periferias 
existenciais que, juntamente com os migrantes e os 
refugiados, são vítimas da cultura do descarte. O Senhor 
pede-nos que ponhamos em prática a caridade para com 
eles; pede-nos que restauremos a sua humanidade, 
juntamente com a nossa, sem excluir ninguém, sem 
deixar ninguém de fora. 
 
Mas, simultaneamente ao exercício da caridade, o Senhor 
pede-nos que reflitamos sobre as injustiças que geram 
exclusão, em particular sobre os privilégios de uns poucos 
que, para se manterem, resultam em detrimento de  

 
muitos. «O mundo atual vai-se tornando, dia após dia, 
mais elitista e cruel para com os excluídos. [É uma 
verdade que nos deixa tristes: este mundo vai-se 
tornando, dia após dia, mais elitista e cruel para com os 
excluídos]. Os países em vias de desenvolvimento 
continuam a ser depauperados dos seus melhores 
recursos naturais e humanos em benefício de poucos 
mercados privilegiados. As guerras abatem-se apenas 
sobre algumas regiões do mundo, enquanto as armas para 
as fazer são produzidas e vendidas noutras regiões, que 
depois não querem ocupar-se dos refugiados causados 
por tais conflitos. Quem sofre as consequências são 
sempre os pequenos, os pobres, os mais vulneráveis, a 
quem se impede de sentar-se à mesa deixando-lhe as 
“migalhas” do banquete» (Mensagem para o 105º Dia 
Mundial do Migrante e do Refugiado). 
 
É neste sentido que se compreendem as duras palavras do 
profeta Amós proclamadas na primeira Leitura (6,1.4-7). Ai! 
Ai dos despreocupados e dos que vivem comodamente em 
Sião, que não se preocupam com a ruína do povo de Deus, 
visível aos olhos de todos. Eles não se apercebem do 
colapso de Israel, pois estão demasiado ocupados a garantir 
uma boa vida, comidas deliciosas e bebidas refinadas. É 
impressionante como, à distância de 28 séculos, estas 
advertências conservam intacta a sua atualidade. Também 
hoje, na verdade, «a cultura do bem-estar […] nos leva a 
pensar em nós mesmos, torna-nos insensíveis aos gritos 
dos outros, […] leva à indiferença a respeito dos outros; 
antes, leva à globalização da indiferença» (Homilia em 
Lampedusa, 8 de julho de 2013). 
 
No final, corremos o risco de nos tornarmos, também 
nós, como aquele homem rico de que nos fala o 
Evangelho, o qual não se importa com o pobre Lázaro 
«coberto de chagas [e que] bem desejava […] saciar-se 
com o que caía da mesa» (Lc 16,20-21). Demasiado 
absorvido a comprar vestidos elegantes e a organizar 
esplêndidos banquetes, o rico da parábola não vê os 
sofrimentos de Lázaro.  
 
(HOMILIA DO PAPA FRANCISCO, 29 de 
setembro de 2019. Para a homilia completa, acesse 
vatican.va) 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/migration/documents/papa-francesco_20190527_world-migrants-day-2019.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/migration/documents/papa-francesco_20190527_world-migrants-day-2019.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/migration/documents/papa-francesco_20190527_world-migrants-day-2019.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/migration/documents/papa-francesco_20190527_world-migrants-day-2019.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130708_omelia-lampedusa.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130708_omelia-lampedusa.html


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 

Palavras de Sabedoria: 
“Devemos gastar tanto tempo 
agradecendo a Deus por seus 
benefícios quanto gastamos 
pedindo-Lhe por eles.” 

— São Vicente de Paulo 

FESTIVAL DE  
OUTONO & 

PIQUENIQUE 
DA PARÓQUIA 

 
Junte-se a nós na sexta-feira, 

7 de outubro, 
das 18h30 às 21h30 para o  

FESTIVAL DE OUTONO 
+ PIQUENIQUE DA 

PARÓQUIA 
no campus de Igreja 

Católica St Paul!  
  
• GRÁTIS Cachorros-quentes, 

hambúrgueres e frango 
• Pedimos que as famílias tragam 

pelo menos um acompanhamento 
e/ou sobremesa para compartilhar 
no piquenique 

• GRATUITAS , incluindo decoração 
de abóboras, artesanato de 
outono, jogos, DJ com música e 
dança, além da Zona de 
Brincadeiras para Crianças. 

• Nosso famoso Caminho de 
Abóboras estará aberto durante 
todo o evento 

  
Todos os rendimentos do Caminho de 

Abóboras irão beneficiar o nosso 
Grupo de Jovens da St. Paul.  As 

doações ajudarão nossa 
paróquia a patrocinar 
adolescentes e jovens 

adultos participantes da 
Jornada Mundial da 

Juventude 2023! 

Rosário pela Vida 
Domingo de 

Respeito à Vida 
2 de outubro 

  

O Ministério Respeite a Vida 
convida todos os paroquianos para 

celebrar o Domingo de Respeito à 

Vida com a gente! Junte-se à nós no 

Jardim do Rosário da St Paul no 

domingo, 2 de outubro  das 3h30 

às 4h30, enquanto rezamos um 
Rosário para a Vida.  Vamos rezar os 

Mistérios Gloriosos em inglês e 

espanhol, com meditações que se 

concentram nas mensagens do 

Evangelho da Vida de São João Paulo 

II e do Laudato Si do Papa Francisco – 
para que cuidemos e valorizemos 

toda a vida, como criado por Deus. 

Traga o seu terço e junte-se a nós, 

todos são bem-vindos! 

  

Para mais informações, entre em 
contato com Carol em 

respectlife@stpaulchurch.com 

CAMINHO DE ABÓBORAS 
 

O outono está aqui e na grande 
tradição da St. Paul, o Grupo de 

Jovens do Ensino Médio realizará um 
Caminho de Abóboras de 1 a 31 de 

outubro de 2022. O horário de 
funcionamento no mês de outubro 

será: de segunda a sábado das 10:00 
am às 08h00 pm e aos domingos das 
08h00 am às 08h00 pm. Os fundos 

arrecadados com a venda das 
abóboras beneficiam os jovens de 
nossa paróquia, pois oferecemos 

retiros, noites divertidas para jovens 
(jantar incluído) e oportunidades de 

treinamento e conferências para 
jovens e membros da equipe principal 
(líderes adultos). Venha nos ver no dia 

1º de outubro! 

A Bênção Anual dos Animais será 
realizada no sábado, 1º de outubro, às 9h, 
no Santuário de Santo Niño, ao ar livre. 
Todos os donos de animais de estimação 
são incentivados a trazer seu(s) animal(es). 
Se você possui um cachorro, certifique-se 
de que ele esteja na coleira. Certifique-se de 
que outros animais estejam em uma caixa 
de transporte, caixa ou outro aparelho de 
contenção. Obrigada! 



 

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 

Pensamento do dia: “Às vezes, quando estou em 
tal estado de secura espiritual que não consigo encon-
trar um único pensamento em minha mente que me 
aproxime de Deus, rezo um Pai Nosso e uma Ave 
Maria muito lentamente. Como eles me tiram de mim 
então; que sólida satisfação eles me dão então! Muito 
mais do que se eu tivesse passado por eles uma cen-
tena de vezes.”   
 

-- Santa Teresa do Menino Jesus 

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. 

Conselho dos Cavalheiros de 
Colombo 11211  

TORNEIO CARIDOSO 
DE GOLF ANUAL  

Sábado, 29 de outubro, 
no Clube Cheval  

Para jogar ou para patrocínio, 
por favor envie um email para: 

knights@stpaulchurch.com

Conhecendo São Paulo 
Dentro do Império Romano, 

o cristianismo atendia a 

uma população mundial, 

oferecendo uma religião 

totalmente despojada de 

etnia. Nesta nova comunidade 

religiosa, todos eram bem-vindos. Em outras 

palavras, o cristianismo não estava vinculado às 

normas culturais judaicas ou a ser etnicamente 

judeu. Entre os cristãos de Paulo, pessoas de todas 

as classes sociais eram tratadas como iguais, 

permitindo assim o desenvolvimento de novas 

normas e costumes mais universalistas. Paulo 

percebeu que era precisamente a barreira étnica do 

judaísmo que o impedia de servir de base para o 

cristianismo.  

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 e-mail: 
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. 

Ofertório da Semana de 18 de Setembro  
 

Dinheiro e cheques                       $ 21.204,00 

Doação on-line                           $ 14.763.97 

TOTAL GERAL        $ 35.967,97 



CRESCER+IR 
25 de setembro de 2022 

Vigésimo Sexto Domingo do Tempo Comum 
Am 6:1a, 4-7; 1 Tm 6:11-16; Lc 16:19-31 

 

CRESÇA: Não deixe que as vestes roxas e o linho fino o derrubem. 
Nós, que temos a sorte de não ter que pensar em nossas necessidades 
diárias serem atendidas, não precisamos estar vestidos com roupas 
extravagantes. Mas não faria mal refletir um momento na perturbadora 
parábola de Lázaro e o rico. Por quê? Como Amos nos lembra na 
primeira leitura, a complacência não é uma opção. Talvez um dos 
elementos mais simples desse ensinamento de Jesus seja o fato de que o 
nome Lázaro vem do nome hebraico Eleazar, que significa “Deus me 
ajuda”, ou “Deus ajudará”. Lázaro não tinha ninguém na terra para ajudá
-lo e por isso ele confiou completamente em Deus. Embora isso possa 
não ser fácil para nós, é o que Deus nos pede. Nesta próxima semana, 
procure conhecer melhor o Senhor estudando sua palavra e buscando-o 
em oração com mais frequência. Permita que ele caminhe ao seu lado. 
 

VAI: Quem é “Lázaro” hoje? Ele pode ser o morador de rua que cheira a 
cigarro e não toma banho há algum tempo, ou a mulher mentalmente 
doente que grita conosco enquanto passamos. As leituras de hoje nos 
desafiam a sair da complacência e do julgamento e, em vez disso, ver os 
pobres como seres humanos merecedores de dignidade e cuidado. Ao 
contrário do homem rico da parábola de hoje, ainda temos tempo para 
reordenar nossas prioridades e encontrar maneiras de fechar o “abismo” 
entre ricos e pobres. Como o Papa Francisco disse durante a Missa pelo 
Dia Mundial dos Pobres em 2021, a indiferença não é uma opção. A 
Igreja “nos pede que não nos desviemos, não tenhamos medo de olhar 
de perto o sofrimento dos mais vulneráveis”. Então, aja. O salmo de hoje 
nos diz tudo o que precisamos saber: “Bem-aventurado aquele que 
mantém a fé para sempre, faz justiça aos oprimidos, dá comida aos 
famintos”. 
 

AGIR: Se você encontrar alguém necessitado na rua, considere dar 
meias, um cartão-presente para um restaurante da área ou simplesmente 
acene com a cabeça e um sorriso. Então talvez procure oportunidades de 
voluntariado perto de você. † 

SUBMISSÕES DE BOLETIM DO MINISTÉRIO 
  

Os ministérios são incentivados a enviar informações sobre as 
próximas reuniões e eventos ao Diretor de Comunicações. Por favor, 

certifique-se de incluir a palavra “Boletim” na linha de assunto do seu 
e-mail. Os prazos de envio são de no mínimo 10 dias antes da data da 

capa do boletim. Por favor, envie sua submissão para: 
bulletin@stpaulchurch.com 

  
Para envios com mais de 150 palavras ou para eventos de grande porte, 

entre em contato com Charles na Secretaria Paroquial pelo telefone 
(813) 961-3023 pelo menos quatro semanas antes da data do evento. 

Seguindo em frente! Por favor, 
marque seus calendários para estes 
próximos eventos especiais: 
 

1º de outubro - 31 de outubro:  Anual 
Caminho de Abóboras, Estacionamento 
Centro Familiar; Segunda a Sábado, das 
10h00 às 20h00; Domingo 8h00 - 20h00 
4 de outubro: Festa de São Francisco de 
Assis, 12h15 Missa 
7 de outubro:  Festa de outono e 
piquenique paroquial, 18h30 - 21h30 
7 de outubro:  Missa da primeira sexta-
feira em honra de Santo Niño , Culto de 
Oração 19h, Missa 19h30, Igreja Matriz 
12 de outubro:  Festa de Nossa Senhora 
Aparecida, Terço 19h, Missa 19h30, 
Igreja Matriz 
21 de outubro:  Culto de Nossa Senhora 
da Boa Saúde e Missa, 19h00 Oração, 
19h30 Missa, Recepção no Centro 
Paroquial após a Missa 

www.stpaulchurch.com 

"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". 

LIGA CATÓLICA 
DE FUTEBOL 
PARA JOVENS  
Meninos e Meninas de 3 -18 anos 
 

• Não é necessário experiência 

• Árbitros e Treinadores 
necessários 

• 4v4 CO-ED 

• Seis divisões: U4, U6, U8, U10, 
U13 & U18  

 

O Registro para a liga de inverno 

abre dia 1 de outubro de 2022!  

A liga de inverno se inicia em 14 
de janeiro de 2023! 

 

Para informações 
ou se registrar,  

visite o site: 

www.stpaulchurch.com/soccer 

ou mande um email para: 

soccer@stpaulchurch.com 


