
 

Dia 08/Agosto (domingo) - 19h - MISSA de ABERTURA com a 
presença do Padre José Bizon 

Dia 09/Agosto (segunda-feira) - das 20h às 21h - Encontro com 
Mãe Carmem de Oxum, fundadora do terreiro Ilê Olà Omi Asè Opo 
Arakà, em 1996, em São Bernardo do Campo. 

Dia 10/Agosto (terça-feira) - das 20h às 21h - Encontro com Frei 
Betto, frade dominicano e assessor de movimentos pastorais e sociais. 
Recebeu inúmeros prêmios por sua luta em prol dos direitos humanos. 
É autor de mais de 60 livros e ganhou diversos prêmios literários, 
entre eles, o Jabuti, em 1982 e 2005. 

Dia 11/Agosto (quarta-feira) - das 20h às 21h - Encontro com 
Profª. Maria Clara Bingemer, professora titular do Departamento 
de Teologia da PUC-RJ. Dirigiu ao longo de dez anos o Centro Loyola 
de Fé e Cultura, nessa Universidade. 

Dia 12/Agosto (quinta-feira) - das 20h às 21h - Encontro com 
Pastora Romi Bencke, mestre em Ciência da Religião pela 
Universidade Federal de Juiz de Fora. Exerce a função de secretária-
geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (CONIC) e 
integra a coordenação do Fórum Ecumênico ACT-Brasil. 

Dia 13/Agosto (sexta-feira) - das 20h às 21h - Encontro com Prof. 
Faustino Teixeira, professor titular aposentado do Programa de 
Pós-graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz 
de Fora. Colaborador do Instituto Humanitas UNISINOS e do Canal 
Paz e Bem. 
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Mês de São Domingos 

A Comissão Socioambiental Inter-religiosa de nossa Paróquia, 
com o objetivo de comemorar a Festa do nosso padroeiro, 

organiza entre os dias 08 e 13 de Agosto a  
Semana Dominicana Ecointegral

Após a missa de abertura do evento, ocorrem cinco encontros 
com diferentes personalidades, sempre por meio do  

Youtube da Paróquia São Domingos - Perdizes



–  São vários os modos de introduzir o Rosário nos 
distintos contextos eclesiais. Em algumas regiões 
constuma-se iniciar com a invocação do Salmo 
69/70: “Deus vinde em nosso auxílio; Senhor, 
socorrei-nos e salvai-nos”, para de certo modo 
alimentar, na pessoa orante, a humilde certeza de 
sua própria indigência;  

– Ao contrário, em outros lugares começa-se com a 
recitação do Creio em Deus Pai, querendo de certo 
modo colocar a profissão de fé como fundamento do 
caminho contemplativo que se inicia. 

– Esses e outro modos, na medida em que dispõem 
melhor à contemplação, são métodos igualmente 
legítimos. 

– A oração termina com a oração pelas intenções do 
papa, para estender o olhar de quem reza no amplo 
horizonte das necessidades eclesiais. Foi 
precisamente para encorajar esta perspectiva 

eclesial do Rosário que a Igreja quis enriquecê-lo 
com indulgências sagradas para quem o recitar com 
as devidas disposições. 

– Assim vivido, o Rosário torna-se verdadeiramente 
um caminho espiritual em que Maria se faz de mãe, 
mestra e guia, e apoia o fiel com sua poderosa 
intercessão. 

– Como admirar-se de que o espírito, no final desta 
oração em que se teve a experiência íntima da 
maternidade de Maria, sinta a necessidade de se 
expandir em louvores à Virgem Santa, quer com a 
oração esplêndida da Salve-rainha, quer através das 
invocações da ladainha lauretana? 

– É o remate de um caminho interior que levou o 
fiel ao contato vivo com o mistério de Cristo e de sua 
Mãe Santíssima.

PARA REZAR O TERÇO –  

Começo e Conclusão

João Paulo II. Rosarium Virginis Mariae. Carta Apostólica do 
Santo Padre, 16/10/2002. pp. 36 e 37.  



 

 Inicia depois a comunidade de Kiev, na Ucrânia. Permanece aí 
de 1229 até 1233. Deixa esta cidade um pouco antes de o príncipe 
Vladimir Rurikovic explusar os frades Pregadores. A legenda medieval 
põe nesse contexto a travessia milagrosa de Jacinto e de outros irmãos 
que passam a pé sobre o rio Vístula, levando consigo a eucaristia e a 
imagem da Virgem Mãe. Significativo é também o apoio que Jacinto 
encontra em Jesus e Maria para libertar o Povo de Deus mediante seu 
ministério de pregação itinerante. 
 Evangeliza na Dinamarca, Suécia, Gotia, Noruega e Escócia. 
Também a sua palavra ressoa na Rússia, nas margens do Mar Negro, 
em Constantinopla e na Grécia. 
 Jacinto é um homem pobre, de profunda oração e que aprende 
não só nos livros, se não também do seu 
povo em sua atividade apostólica. 
 Regressa a Cracóvia em 1257, 
encontrando-se próximo da morte, exorta 
aos irmãos a viverem a atitude da pobreza 
evangélica, dizendo-lhes: “ela é o 
documento e o selo que nos dá direito à 
vida eterna”. 
 Jacinto morre na Cracóvia em 15 de 
Agosto de 1257, dia da Ascensão da Virgem 
Maria, aos 70 anos de idade e 30 de 
profissão. 
 É canonizado pelo papa Clemente 
VIII no ano de 1594.  

 Jacko (cuja tradução é Tiago - conhecido desde o século XIV por 
Jacinto) nasce em Kamien, na Silésia. Filho de pais cristãos, é irmão do 
bem-aventurado Ceslau e sobrinho de Ivan de Junski, bispo da 
Cracóvia. 
 Desde pequeno manifesta inclinação pela oração e pelo estudo, 
escolhas que são apoiadas por seus pais. Seu caráter é dócil e criativo, 
no seio de sua família. 
 Ainda jovem ingressa na Universidade de Bolonha, onde obtém o 
grau de Doutor em Teologia e Direito. Terminados seus estudos, se 
incorpora à uma comunidade de presbíteros na Cracóvia. Nesta, se 
distingue por sua lealdade e sinceridade nas relações, por sua caridade 
ao compartilhar seus rendimentos com os enfermos e necessitados e por 
sua ciência e sabedoria na interpretação dos acontecimentos cotidianos 
à Luz da Palavra de Deus. 
 Quando acompanha seu tio, bispo da Cracóvia, a Roma conhece 
o estilo de vida e a missão que cumpre Domingos de Gusmão. Pede 
ingresso na Ordem e é aceito em 1217. O próprio Domingos prepara 
Jacinto e seu irmão Ceslau, juntamente a outros dois freis da Ordem, e 
os designa em 1221 para estabelecer e difundir a Ordem na Polônia. 
Desde 1222 existe a comunidade missionária dominicana de Cracóvia. 
 Frei Geraldo de Breslau, primeiro prior provincial da Polônia, em 
1225, dispersa os irmãos da Cracóvia em cinquenta direções. Jacinto vai 
então fundar a comunidade de Danzigue, na Pomerânia, nos confins da 
Prússia pagã. 

SÃO JACINTO DA POLÔNIA, presbítero. (1187, Kamien, Silésia – 
1257, Cracóvia, Polônia). Mem. obrig.: 17 de Agosto

São Jacinto da Polônia 
Em uma mão a Eucaristia, na 

outra, a imagem da Virgem 
Maria com o Menino Jesus

Texto traduzido de San Jacinto de Polonia, em Santos Dominicos. Equipo 
O.P. Chile: Producción Vicaria de la Solidariedad, 1981.






CATECISMO –  AS VIRTUDES

_____________________________________________ 
Contribuições, doações e dízimo 

Dados bancários da Paróquia São Domingos, Perdizes Banco Bradesco. 
Agência 0208. Conta corrente 2825-8 CNPJ: 63.089.825/0340-49 

[Mitra Arquidiocesana de São Paulo] 

HORÁRIOS e INFORMAÇÕES EM TEMPO DE PANDEMIA 

Missas: A igreja está aberta de segunda a sábado, das 17h50 às 18h40, para as missas 
diárias, que ocorrem às 18h. Essas missas estão sendo transmitidas pela internet, 
através do YouTube da paróquia. Para acessar, basta entrar no site da Paróquia 
(www.igrejasaodomingosperdizes.ong.br), rolar a página inicial para baixo e clicar na 
no ícone do YouTube. Aos domingos ocorrem duas Missas: uma às 10h, 
presencialmente e on line; e outra às 19h, somente presencial.  

As intenções para as missas também podem ser solicitadas pela internet através do site 
da Paróquia. Na página inicial do site, há duas opções: SOLICITAÇÃO – Intenções de 
missa para pessoas falecidas, e SOLICITAÇÃO – Intenções de missa Agradecimentos e 
Pedidos. Pedimos que solicitem com pelo menos um dia de antecedência, para a 
secretária poder anotar.  

Secretaria: aberta ao público das 8h30 às 10h30 e das 14h00 às 16h00, de segunda a 
sexta-feira. 

Sacristia: A sacristã da paróquia, sra. Antônia, está em serviço das 10h30 às 19h00, de 
segunda-feira à sexta-feira. Aos sábados, das 9h às 15h. Aos domingos, não temos 
funcionárias na Paróquia. 

 Atendimento do Pároco: Solicitar por telefone à secretaria. 

Confissões: Em horário a combinar por telefone. 
Sacramento do Batismo: Inscrições na secretaria. Encontro para a preparação de pais 
e padrinhos pela internet. Os interessados devem contatar o coordenador Paulo Cesar 
Pavan: pcpavan1@yahoo.com ou 99784-8633. Os batizados podem ser realizados aos 
sábados pela manhã ou aos domingos às 11h00, a combinar. 
Sacramento do Matrimônio: Na secretaria da Paróquia há todas as informações. 
Grupo de Oração: Todas as quartas feiras às 20h00 o grupo se reúne on line. Os 
interessados devem contatar Fátima Toledo para receber o link: 
fatima.toledo@uol.com.br ou 11 3872-7442 ou 11 99262-4473. 
Oração do Rosário: O grupo se reúne on line aos sábados. Os interessados devem 
contatar Ester Rejane Cardoso Boh para receber o link: estercardosoboh@gmail.com 
ou 3864-2125 ou 96353-1433. 
Assistência Social: Todas as doações de alimentos e roupas estão sendo entregues à 
Missão Belém. O Sopão está suspenso até segunda ordem. 
Catequese infantil: Retoma as atividades a partir de Março 2021, às terças e quartas-
feiras  
Catequese de adultos (Iniciação Cristã de Adultos) - para maiores de 14 anos: acontece 
sempre que houver interessado. Basta contatar a secretaria paroquial.  

_______________________________________________________

Endereço: Paróquia São Domingos. Rua Caiubi, 164. Perdizes. São Paulo/SP 
CEP 05010-000. Tel: 11 3862-8228 - Celular e Whatsapp: 11 93704-9649 

sdperdizes@hotmail.com e paroquiasaodomingosperdizes@gmail.com 
www.igrejasaodomingos-perdizes.ong.br 

Pároco: Frei Márcio A. Couto op Vigário Paroquial: Frei José Almy Gomes op 

Virtudes humanas - as virtudes cardeais 

Prudência

– O homem “precavido atenta para os passos que dá” (Pr 14, 15). 

– “Vivei com sensatez e vigiai, dados à oração” (1Pd 4, 7). 

– A prudência é a “regra certa da ação”, escreve São Tomás de 
Aquino, citando Aristóteles. 

– Não se confunde com timidez ou medo, nem com duplicidade 
ou dissimulação. 

– É chamada por Santo Agostinho de auriga virtutum, isto é, 
“cocheiro” das demais virtudes, porque conduz as outras 
virtudes, indicando-lhes a regra e a medida. É a portadora das 
virtudes. 

–  É a prudência que guia imediatamente o juízo da consciência. 
O homem prudente decide e ordena sua conduta seguindo este 
juízo e supera as dúvidas sobre o bem a praticar e o mal a evitar.

CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA. 4a ed. São Paulo: Ed. Loyola, 2017.

http://www.igrejasaodomingosperdizes.ong.br/
http://www.igrejasaodomingos-perdizes.ong.br

