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 DOMINGO DO TEMPO COMUM                                                             05-02-2023 

Do nosso Santo Padre, o Papa Francisco… 
 
Nestes domingos a liturgia 
propõe-nos o chamado Sermão 
da Montanha, no Evangelho de 
Mateus. Depois de ter 
apresentado no domingo 
passado as Bem-Aventuranças, 
hoje põe em relevo as palavras 

de Jesus que descrevem a missão dos seus 
discípulos no mundo (cf. Mt 5, 13-16). Ele utiliza 
as metáforas do sal e da luz e as suas palavras 
dirigem-se aos discípulos de todos os tempos, por 
conseguinte também a nós. 
 
Jesus convida-nos a ser um reflexo da sua luz, 
através do testemunho das boas obras. E diz: 
«Assim resplandeça a vossa luz diante dos 
homens, para que vejam as vossas boas obras e 
glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus» (Mt 5, 
16). Estas palavras frisam que nós somos 
reconhecíveis como verdadeiros discípulos 
d’Aquele que é a Luz do mundo, não pelas 
palavras, mas pelas nossas obras. Com efeito, é 
sobretudo o nosso comportamento que — no 
bem e no mal — deixa um sinal nos outros. Por 
conseguinte, temos uma tarefa e uma 
responsabilidade pelo dom recebido: a luz da fé, 
que está em nós por meio de Cristo e da ação do 
Espírito Santo, não a devemos reter como se 
fosse nossa propriedade. Ao contrário, estamos 
chamados a fazê-la resplandecer no mundo, a doá
-la aos outros mediante as boas obras. E quanta 
necessidade tem o mundo da luz do Evangelho 
que transforma, cura e garante a salvação a quem 
o acolhe! Devemos levar esta luz com as nossas 
boas obras. 
 
A luz da nossa fé, doando-se, não se apaga mas 
reforça-se. Ao contrário, pode vir a faltar se não a  
 

 
alimentarmos com o amor e com as obras de 
caridade. Assim a imagem da luz encontra-se com 
a do sal. Com efeito, a página evangélica diz-nos 
que, como discípulos de Cristo, somos também «o 
sal da terra» (v. 13). O sal é um elemento que, ao 
dar sabor, preserva os alimentos da alteração e da 
corrupção — na época de Jesus não havia 
frigoríficos! Por conseguinte, a missão dos cristãos 
na sociedade é dar «sabor» à vida com a fé e com o 
amor que Cristo nos doou, e ao mesmo tempo 
manter distantes os germes poluidores do egoísmo, 
da inveja, da difamação, e assim por diante. Estes 
germes corroem o tecido das nossas comunidades 
que, ao contrário, devem resplandecer como 
lugares de acolhimento, solidariedade e 
reconciliação. Para desempenhar esta missão, é 
preciso que nós mesmos sejamos os primeiros a 
libertar-nos da degeneração destruidora das 
influências mundanas, contrárias a Cristo e ao 
Evangelho; e esta purificação nunca termina, deve 
ser feita continuamente, todos os dias! 
 
Cada um de nós está chamado a ser luz e sal no 
próprio ambiente de vida diária, perseverando na 
terefa de regenerar a realidade humana no espírito 
do Evangelho e na perspetiva do reino de Deus. 
Nos sirva sempre de ajuda a proteção de Maria 
Santíssima, primeira discípula de Jesus e modelo 
dos crentes que vivem todos os dias na história a 
sua vocação e missão. A nossa Mãe nos ajude a 
deixar-nos sempre purificar e iluminar pelo 
Senhor, para nos tornarmos, por nossa vez, “sal da 
terra” e “luz do mundo”. † 
 
 

Ângelus 
Papa Francisco 

Praça de São Pedro 
5 de fevereiro 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, 8h00 às  

Sábado, 8h00 
 

 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 

Doação de Sangue 
  

A Igreja Católica de St Paul sediará 
um OneBlood.org DOAÇÃO DE 

SANGUE no domingo, 12 de fevereiro 
das 8h30 às 13h. Todos os doadores 

receberão $ 20 vale-presente 
eletrônico e um presente OneBlood! 
Além disso, os doadores receberão 

um check-up de bem-estar, incluindo 
pressão arterial, temperatura, 

contagem de ferro, pulso e triagem 
de colesterol! 

  
Agendamentos não são obrigatórios, 
mas são incentivados, pois permitem 

que a organização planeje a 
campanha para garantir que ela 

ocorra da melhor maneira possível. 
Aqui está o link do seu doador, onde 

você pode fazer agendamentos: 
  

https://donor.oneblood.org/donor/
schedules/drive_schedule/1173822 

  
A OneBlood incentiva todos os 

doadores a fazer uma refeição pelo 
menos 3 horas antes da doação  
e a se manterem hidratados ao  

longo do dia. 

NOSSA SENHORA 

DA BOA SAÚDE 

SERVIÇO DE 

ORAÇÃO & 

MISSA 

 

Sexta-feira,  

17 de fevereiro 

7:00 PM Oração 

7:30 PM Missa 

Seguindo em Frente! 
  

Por favor, marque seus calendários para 
estes próximos eventos especiais: 
 

7 a 14 de fevereiro:Semana Nacional do 
Matrimônio da Família Católica 
11 de fevereiro: Jantar Anual da Pré 
Escola Católica St. Paul de Espaguete e 
Leilão Silencioso, das 17h às 20h, Centro 
Familiar (consulte a página 5 para obter 
detalhes) 
12 de fevereiro: Doação de Sangue 
OneBlood, das 8h30 às 13h00, 
Estacionamento St. Paul (consulte a 
página 7 para obter detalhes) 
17 de fevereiro:Oração e Missa de 
Nossa Senhora da Saúde, Oração às 
19h00, Missa às 19h30, Igreja Matriz 
20 de fevereiro:Dia do Presidente 
(Escritório Paroquial e Pré-escola 
fechados, sem aulas de Formação de Fé) 
21 de fevereiro:Celebração do Mardi 
Gras da Paróquia (anteriormente conhecido 
como St. Paul Multicultural Fest), das 18h às 
21h, Estacionamento St Paul 
22 de fevereiro:Quarta-feira de Cinzas 
(Missas às 7h30, 9h00, 12h15, 17h30 e 
19h00 na Igreja Matriz; Missa em 
Espanhol às 15h30 e Missa em 
Português às 18h30 no Centro Familiar) 
24 de fevereiro:Primeiro Jantar da 
Quaresma, 17h00 às 19h00, Centro 
Familiar 
26 de fevereiro:Primeiro Domingo da 
Quaresma 
13, 14 e 15 de março:Missão de 
Quaresma de 3 dias intitulada “Subindo e 
Descendo a Montanha” apresentada por 
Gus Lloyd, 19:00 todas as noites, Igreja 
Matriz 

Fotos em Família no Pátio 
Depois de Todas as Missas 

Deste Fim de Semana! 
  
É  hora de comemorar! A Semana 
Nacional do Casamento e  de 7 a 14 
de fevereiro e o Ministe rio Respeito 
a  Vida celebrara  este evento anual 
na Igreja Cato lica de St Paul este 
ano! Todos os casais e suas famí lias 
sa o convidados a se juntar a no s no 
pa tio depois de todas as missas 
deste fim de semana para tirar uma 
foto de sua famí lia sob nosso arco de 
casamento decorado. Traga seu 
sorriso e seu celular que teremos o 
maior prazer em tirar sua foto para 
te ajudar a comemorar e relembrar 
esta semana alegre! 



 

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, 8h00 
às Sábado, 8h00 

AVISO DO DIA DO PRESIDENTE 
  

• · O Escritório Paroquial estará fechado no  

  Dia do Presidente, segunda-feira, 20 de  
  fevereiro 

• · As missas serão às 7h30 e 12h15 

• · Adoração Eucarística e Confissões serão  

  oferecidas em seus horários habituais 

• · Aulas de formação de fé não serão    

  oferecidas 

• · A pré-escola católica St. Paul estará 

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 
 

31. Paulo é o primeiro a se 
referir comumente ao 
Senhor como “Cristo 

Jesus”. As cartas de Paulo 
são onde obtemos muito do 

vocabulário que torna o 
cristianismo distinto. O termo 
“Cristo” é um título. É a tradução grega da 

palavra hebraica Messias. Ambas as palavras – 
Cristo e Messias – significam exatamente a 

mesma coisa. Refere-se a alguém que é ungido 
por Deus. Ao nomear Jesus consistentemente 

como o Cristo, Paulo começa a identificar 
Jesus como uma figura religiosa de uma nova 
maneira. Jesus Cristo é o Senhor do universo 

(Cl 3:11; 1 Coríntios 15:28). 

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 
5 de fevereiro de 2023 

Quinto Domingo do Tempo Comum 
Is 58:7-10; 1 Cor 2:1-5; Mt 5:13-16 

  

CRESCER COMO DISCÍPULO | ORAR, 
ESTUDAR, ENVOLVER-SE, SERVIR 
CRESCER: É incrível como uma interação pode 
iluminar um dia sombrio. Adoro um belo nascer do sol 
em uma manhã de inverno ou um fogo crepitante em 
uma noite de outono. Mas seja qual for o clima, nada 
ilumina meu dia como uma risada compartilhada com 
um amigo, um trecho de conversa real com meu filho 
adolescente ou uma xícara de café quente entregue por 
meu marido. Na leitura de hoje, Jesus continua o 
Sermão da Montanha, dizendo aos discípulos: “A vossa 
luz deve brilhar diante dos outros, para que vejam as 
vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai celestial”. 
Nós também podemos ser luz para os outros – por 
meio de boas e pequenas ações, comuns e 
extraordinárias. Ao longo de nossos dias, podemos 
pedir ao Senhor que nos mostre como servir ao 
próximo. Teremos dias em que não nos sentiremos à 
altura da tarefa, mas, como São Paulo, podemos pedir 
ao Espírito Santo que ilumine o caminho. 
  
VAI EVANGELIZAR | ORAÇÃO, CONVITE, 
TESTEMUNHO, ACOMPANHAMENTO 
IR: No Sermão da Montanha, Jesus usou imagens que 
ressoam em nós tanto quanto fizeram com seus 
seguidores há 2.000 anos: sal e luz. O sal serve a muitos 
propósitos, preservando nossos alimentos e dando-lhes 
sabor, por exemplo. E é claro que não podemos viver 
sem luz. No Evangelho de hoje, Jesus diz aos discípulos: 
«Vós sois o sal da terra... Vós sois a luz do mundo». 
Como os discípulos, também nós podemos ser sal e luz 
para os outros, dando testemunho da nossa fé. O que 
isso envolve será diferente para cada um de nós. Para 
ideias, podemos recorrer à leitura de hoje de Isaías, que 
nos chama a compartilhar o nosso pão, abrigar os 
oprimidos e vestir os nus. Ao fazer isso, nossa luz 
“romperá como a aurora”. 
  
AÇÃO: Todos nós conhecemos pessoas que chamamos 
de “o sal da terra”. Quem são essas pessoas em sua 
vida? Faça uma lista das características que eles exibem 
ou das ações que eles realizam com as quais você pode 
aprender e tentar imitar. Peça a Deus a graça de ver e 
fazer o mesmo para sua glória. † 

"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". 

OVOS DE PÁSCOA DE 
PLÁSTICO & DOAÇÃO DE 

DOCES! 

O Escritório de formação de fé precisa de 
doações de Ovos de Páscoa de plástico e balas 
não perecíveis, embaladas individualmente, que 
serão colocadas nos ovos para o nosso evento 
anual, Caça aos Ovos de Páscoa, para ser 
realizada no sábado, 8 de abril. Por favor, deixe 
as doações em nosso escritório de formação de fé 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Se você 
tem filhos em nosso programa de Formação de 
Fé, pode deixar suas doações durante o período 
de Formação de Fé. Esperamos vê-lo em nosso 
próximo evento de páscoa em toda a paróquia! 

A primeira celebração anual do Mardi 
Gras (anteriormente conhecida como St. 
Paul Multicultural Fest) será realizada na 

terça-feira, 21 de fevereiro das 18h às 
21h no Estacionamento St Paul.  

 
Este festival contará com comidas tradicionais e 

entretenimento de nossos vários ministérios 
culturais. Se o seu ministério ainda não reservou o 
local de serviço de comida para a celebração do 

Mardi Gras, incentive o líder do ministério a entrar 
em contato imediatamente com Eddie Mendez, 

Coordenador de Ministérios, em 
emendez@stpaulchurch.com ou ligar 

(813) 961-3023 entre as horas de 
8h às 16h, de segunda a sexta. 

Uma Oração para os Casais 
  

Ó Deus, que ao criar a raça humana 
quis que marido e mulher fossem um, 
manter, nós oramos, em um vínculo de amor 
inseparável 
aqueles que estão unidos na aliança do Matrimônio, 
para que, ao tornar seu amor frutífero, 
possam tornar-se, por vossa graça, testemunhas da 
própria caridade. 
Por Cristo nosso Senhor 
Amém. 

  
Do site da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados 
Unidos:www.usccb.org/prayers/prayer-married-couples 


