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De Nosso Santo Padre:
A parábola contida no
Evangelho deste domingo
(cf. Lc 16, 1-13) tem como
protagonista um administrador
astuto e desonesto que,
acusado de ter esbanjado os
bens do patrão, está prestes a
ser despedido. Nesta situação difícil, ele não
recrimina, não procura justificações nem desanima,
mas encontra uma saída para assegurar um futuro
tranquilo. Primeiro reage com lucidez, reconhecendo
os seus próprios limites: Cultivar a terra, não posso;
mendigar, tenho vergonha (v. 3); depois age com
astúcia, roubando o seu patrão pela última vez. Na
verdade, ele chama os devedores e reduz as dívidas
que eles têm para com o patrão, para fazer amizade
com eles e, em seguida, ser recompensado por eles.
Isto significa fazer amizade através da corrupção e
obter gratidão com a corrupção, como infelizmente é
habitual hoje em dia.
Jesus apresenta este exemplo não como uma
exortação à desonestidade, mas como uma astúcia.
Com efeito, salienta: O senhor elogiou o
administrador desonesto, por ter procedido com
esperteza (v. 8), isto é, com aquela mistura de
inteligência e astúcia, que te permite superar
situações difíceis. A chave de leitura desta narração
está no convite de Jesus, no final da
parábola: Arranjai
amigos
com a
riqueza
desonesta para que, quando este faltar, eles vos
recebam nas moradas eternas (v. 9). Isto parece um
pouco confuso, mas não é assim: riqueza
desonesta»é o dinheiro — também chamado
“esterco do diabo” — e em geral os bens materiais.
A riqueza pode levar a construir muros, criar
divisões e discriminações. Jesus, ao contrário,
convida os seus discípulos a inverter a rota: Arranjai

amigos com a riqueza. É um convite a saber
transformar bens e riquezas em relacionamentos,
porque as pessoas valem mais do que as coisas e
contam mais do que as riquezas possuídas. Com
efeito, na vida não são aqueles que têm muitas
riquezas que dão frutos, mas aqueles que criam e
mantêm vivos muitos vínculos, tantas relações,
numerosas amizades através das diversas «riquezas»,
isto é, dos diversos dons que Deus lhes concedeu.
Mas Jesus indica também a finalidade última da sua
exortação: Arranjai amigos com a riqueza para que
eles vos recebam nas moradas eternas. Se formos
capazes de transformar riquezas em instrumentos de
fraternidade e solidariedade, quem nos receberá no
Paraíso não será apenas Deus, mas também aqueles
com os quais partilhamos, administrando-o bem, o
que o Senhor colocou nas nossas mãos.
Irmãos e irmãs, esta página do Evangelho faz ressoar
em nós a pergunta do administrador desonesto,
despedido pelo patrão: Que farei agora? (v. 3).
Perante as nossas faltas e fracassos, Jesus asseguranos que há sempre tempo para curar com o bem o
mal praticado. Quem provocou lágrimas faça alguém
feliz; quem tirou indevidamente doe aos
necessitados. Agindo assim, seremos louvados pelo
Senhor porque agimos com esperteza, isto é, com a
sabedoria daqueles que se reconhecem como filhos
de Deus e se põem em jogo pelo Reino dos céus.
Que a Santíssima Virgem nos ajude a ser astutos,
garantindo-nos não o sucesso mundano, mas a vida
eterna para que, no momento do juízo final, as
pessoas necessitadas que ajudamos possam dar
testemunho de que nelas vimos e servimos o Senhor.
(PAPA FRANCISCO ANGELUS, Domingo 22 de
setembro de 2019).

NOTÍCIAS ▪ FOTOS ▪ EVENTOS
Junte-se à página da
St. Paul no Facebook hoje!
www.facebook.com/stpaultpa

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

AULAS DE
CONFIRMAÇÃO
PARA ADULTOS
As Aulas de Confirmação de Adultos
terão início na quinta-feira, 22 de
setembro, às 7 pm, no Centro
Paroquial. As aulas serão oferecidas
nos idiomas inglês e espanhol. Para
mais informações, entre em contato
com Maria Costa em
mcosta@stpaulchurch.com
ou ligue para (813) 961-3023.

NOVENA DIÁRIA EM
HONRA AO PADRE PIO
ATÉ 22 DE SETEMBRO

MISSAS DURANTE
A SEMANA

Rosário pela Vida

(en Español)

A novena ao Padre Pio ocorrerá às
1:00pm na igreja nos dias de semana. No
Domingo, 18 de setembro, a novena será
às 1:30pm, no Santuário do Padre Pio,
localizada no Caminho da Paz da St Paul.

24 Horas
Sexta-feira, 8h30 às
Sábado, 8h30

DIA FESTIVO
DO PADRE PIO

Oração matinal
Segunda a sexta-feira às 7:00h
Sábado 8:00h

A missa festiva do dia do Padre Pio
será celebrada na sexta-feira,
23 de setembro, ao 12:15pm
na Igreja Principal.

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

afirmar que São Pedro foi o
primeiro a batizar membros da família
de um centurião romano em Cesaréia
(Atos 10:44-48), esta foi uma cerimônia
privada realizada na casa do homem.
Pedro queria manter o evento em
segredo. Os batismos de gentios de
Paulo foram realizados pela primeira vez
publicamente e testemunhados por
oficiais e membros da sinagoga em
Antioquia (Esta Antioquia era uma
cidade no sul da Ásia Menor, diferente
da Antioquia perto de Damasco, igreja
natal de Paulo e Barnabé).

é realizado por meio de solicitação. Se você
ou alguém que você conhece precisa ser
ungido, por favor fale com um padre após a
Missa ou contate o Escritório da Paróquia
em (813) 961-3023.

Primeira Sexta-feira às 19h30
Terceira Sexta-feira às 19h30
*Quarta Sexta-feira às 19h30

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

Paulo é o primeiro a
batizar publicamente
os gentios e acolhêlos na comunidade
cristã. Embora se possa

O Sacramento de Unção dos Enfermos

Segunda a sexta
7h30 e 12h15h

Reconciliação (Confissão)
Segunda a Sexta 11:00 - Meio-dia
Sábados 10:00 - 11:00 e
16:00 - 17:00 ou a pedido

Conhecendo São Paulo

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!

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

FESTIVAL DE OUTONO &
PIQUENIQUE
DA PARÓQUIA

ESTUDO BÍBLICO
EM PORTUGUÊS

Adoração
Eucaristica

Encontros: Sábados,
das 5PM – 7PM, no sala
San Michael

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

Para mais informações
contacte:

24 Horas
Sexta-feira, 8h30
às Sábado, 8h30

Sexta-feira
7 de outubro
6:30 pm - 9:30 pm
Ofertório da Semana de 11 de Setembro
Dinheiro e cheques
Doação on-line
TOTAL GERAL

$ 26.204,00
$ 9.545.22
$ 35.749,22

Jornada Mundial
da Juventude 2023
Lisboa e Fátima, Portugal

28 de julho — 8 de agosto de 2023
Você sabia que muitos jovens, adultos e
famílias de toda a Diocese Católica de São
Petersburgo estão viajando para a Jornada
Mundial da Juventude para ver o Papa
Francisco? De 1 a 6 de agosto de 2023, a
Jornada Mundial da Juventude (JMJ) é o
encontro de jovens de todo o mundo com o
Papa. É também uma peregrinação, uma
celebração da juventude, uma expressão da
Igreja universal e um intenso momento de
evangelização para o mundo. A JMJ abre suas
portas a todos, não importa quão próximos
ou distantes da Igreja estejam.
Informações adicionais:
· Os participantes devem ter 16 anos ou mais
na partida
· Menores de 18 anos devem comparecer
acompanhados de um familiar adulto
· Famílias e adultos com mais de 40 anos são
bem-vindos
· Pacotes de seguro de viagem estão
disponíveis
O custo total desta viagem é de $ 4.000. Os
preços aumentam após 25 de setembro de
2022. A captação de recursos está disponível,
é fácil e lucrativa! O custo inclui todas as
viagens, hotel, taxas e a maioria dos
alimentos. Um depósito não reembolsável de
$ 250 é necessário para salvar seu lugar.
Inscreva-se e saiba mais em www.dosp.org/
WYD ou escaneie o QR Code com a câmera
do seu smartphone

Dina Baldwin
(813) 900-0680
Flavio Correa
(813) 418-9247
E-mail: estudobiblico@
stpaulchurch.com

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

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.

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

"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".

Seguindo em frente! Por favor,
marque seus calendários para estes
próximos eventos especiais:
14-22 de setembro: Novena em honra
do Padre Pio (ver página 2 para
programação detalhada)
23 de setembro: Missa do Dia da Festa
do Padre Pio, 12h15, Igreja Matriz
23 de setembro: Quarta Sexta-feira
Missa Espanhola, 19h Rosário, 19h30
Missa, Igreja Matriz
1º de outubro: Bênção dos Animais, 9h,
Santuário de Santo Niño
1º de outubro - 31 de outubro: Anual
Caminho de Abóboras, Estacionamento
Family Center; Segunda a Sábado, das
10h00 às 20h00; Domingo 8h00 - 20h00
7 de outubro: Festa de Outono e
Piquenique Paroquial, 18h30 - 21h30
7 de outubro: Missa da primeira sextafeira em honra do Santo Niño, Culto de
Oração 19h00, Missa 19h30, Igreja Matriz

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

www.stpaulchurch.com

CRESCER+IR

18 de setembro de 2022
Vigésimo quinto domingo do Tempo Comum
Am 8:4-7; 1 Tm 2:1-8; Lc 16:1-13 ou Lc 16:10-13
CRESCER COMO DISCÍPULO | ORAR, ESTUDAR,
ENGAJAR, SERVIR
CRESCER: Nossa linguagem corporal diz muito. Braços cruzados
podem sinalizar raiva ou defensividade, enquanto braços estendidos
implicam abertura. É improvável que Timóteo tenha pesquisado pistas
não verbais, mas seu encorajamento para orar enquanto “levantando
mãos santas, sem raiva ou discussão” é um bom conselho. Acho que
essa postura pode se estender a outras áreas da nossa vida, incluindo
nossa relação com dinheiro e/ou posses. Se nos apegarmos a isso,
corremos o risco de nos fechar para as verdadeiras riquezas da vida:
nossa fé e nossos relacionamentos, por exemplo. Como aprendemos no
Evangelho de hoje, não podemos servir a Deus e a Mamom. Em nossa
cultura, é fácil ficar preso em acumular mais posses ou se apegar ao que
temos. Jesus nos desafia a colocar nossa confiança em Deus em vez dos
altos e baixos do mercado de ações ou de nossa conta bancária. Em vez
disso, aproximemo-nos de Jesus em oração, de braços abertos.
VAI EVANGELIZAR | ORAÇÃO,
CONVITE,
TESTEMUNHO, ACOMPANHAMENTO
VÁ: Raramente perco um treino matinal planejado. Arrumo minhas
roupas com cuidado, vou para a cama cedo e coloco o despertador.
Ajuda encontrar um amigo para essa camada adicional de
responsabilidade. Todas essas são “pequenas coisas”, mas indicam meu
investimento na atividade e me ajudam a construir confiança em mim e
nas minhas amizades. Eu me pergunto se não podemos fazer o mesmo
quando se trata de permanecer espiritualmente em forma. Para mim, ser
“confiável em assuntos muito pequenos” é um pouco como minha
rotina de exercícios. Não precisamos de grandes gestos para manter
forte nosso relacionamento com Jesus: reservar um tempo pela manhã
para nos concentrarmos na oração; ir à missa mesmo quando não nos
apetece; conversando com um amigo sobre maneiras de crescer
espiritualmente. Em sua carta, Timóteo lembra a seus seguidores que a
oração e a devoção são “boas e agradáveis a Deus, nosso salvador”. Se
ficarmos desanimados, podemos encontrar conforto em saber que Deus
deseja que todos sejam salvos. Por meio da oração e de mudanças
aparentemente pequenas em nossa rotina, podemos nos desafiar e
encorajar uns aos outros a fazer do nosso relacionamento com Jesus
nossa primeira prioridade.
AGIR: Pense na sua rotina diária. Que pequena mudança você pode
fazer para melhorar seu relacionamento com Deus? Pode ser tão
simples quanto fazer uma oração de bom dia ou começar uma lista de
pessoas e coisas pelas quais você é grato. †

