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Parte II

Conselho ou Prudência
– Nos fazem decidir pela aceitação e prática alegre da vontade de
Deus em nossas vidas;
– Permitem à alma o reto discernimento em determinadas
circunstâncias e nos servem como guia para o caminho do bem.

Fortaleza
– Nos dota de um coração protegido e firme diante das dificuldades;
– Nos propicia a coragem necessária para enfrentarmos tentações.

Fonte:
Frei Giovanni Marques Santos. "As sete velas da vida espiritual". IN: Revista ECOANDO.
Ano 19, nº 23. Mar– Mai 2021.

" Jesus disse/ quem não nascer de novo pela água e pelo
Espírito Santo/ não entrará no Reino de Deus"
Vitral do batistério da igreja (recorte)
Autoria de Yolanda Mohaliy (1909, Cluj Napoca/Romênia – 1978, SP)
Boletim nº 27/ Abril 2021
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SÃO PIO V, papa. (1504, Alexandria, IT – 1572, Roma, IT)
Memória obrigatória: 30 de Abril
Antônio Ghislieri nasce em 17 de Janeiro de 1504 em Alexandria,
na Itália.
Em 1521, com 17 anos de idade, ingressa na Ordem dos
Pregadores, em Vigevano, assumindo o nome de frei Miguel.
Realiza sua formação filosófico-teológica em Bolonha.
Posteriormente, cumpre o ofício de professor de filosofia e de teologia
em Pávia.
Exemplo de pobreza, humildade e inesgotável atividade, é eleito
duas vezes prior pelos irmãos.
Aos seus 47 anos de idade, em 1551, é chamado a Roma por Julio
III e designado Comissário Geral do Santo Ofício, trabalhando pela
difusão e pureza da fé. Paulo IV o nomeia bispo de Sutri e Nepi em 1556
e cardeal em 1557. O mesmo Paulo IV, em 1560, o envia a Mondoví
(piemonte), diocése que se encontra em estado lamentável, onde se
empenha por aproximá-la de Jesus Cristo.
Nessa época, adoece gravemente.
Nem por parentescos, nem por favores de reis, tampouco por
intriga, senão por seu próprio zelo a serviço da Igreja, o cardeal frei
Miguel Ghislieri é eleito papa em 1566 com 62 anos de idade.
Nãe é um príncipe mas um asceta quem a Ordem de São
Domingos cede ao papado de Roma. Pio V, pessoalmente, leva o estilo
de vida da Ordem para o interior da cúria romana.
Tudo edifica sobre a oração. Visita a pé as igrejas de Roma. Sua
vida mesma testemunha as palavras do apóstolo Paulo: "Não sabeis que
sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?" (I Cor
3, 16).
O novo papa promulga à Igreja o Breviário e o Missal Romano
unificados para que alimentem a oração. Também se esforça por
confirmar a toda a Igreja a mesma fé, publicando o Catecismo do
Concílio de Trento - chamado correntemente de Catecismo Romano.
Seu coração se inquieta frente às novas situações pastorais: por
um lado, há mundos recentemente descobertos que é preciso
evangelizar, e, por outro, países protestantes que começam a nascer.
Com o intuito de abordar tais problemas cria duas congregações

cardenalícias, que serão as bases da
posterior Sagrada Congregação De
Propaganda Fide (criada em 1622).
Proclama São Tomás de Aquino
Doutor da Igreja e dirige a Opera omnia,
conhecida como Piana. Define a forma do
Rosário em 1569.
Enquanto condutor do Povo de
Deus, se sensibiliza com as vicissitudes
dos pobres. Sente carinho pelos cristãos
de Roma, que no princípio não são
entusiastas dele, mas depois o apreciam
como a um pai. Em Roma reforma os
costumes do clero e do laicato.
São Pio V
Favorece a renovação da vida
religiosa e é protetor da Companhia de Jesus, a favor da qual entrega
quatro bulas.
Frente à Igreja universal se converte no executivo imperturbável e
solícito das reformas prescritas por Trento e dos trabalhos que o Concílio
havia deixado incompletos.
O interessa fazer coincidir a sociedade terrena com o Reino de
Deus. Vê destruição e sombras de morte sobre a Europa com a iminente
invasão dos islamitas. Por isso, propicia entre os príncipes a Liga da
Espanha e Veneza para detê-los. A vitória chega em 7 de outubro de 1571,
enquanto ele, Pio V, como Moisés, se encontra em oração na frente de
Maria, Mãe de Cristo. Pio V se torna o papa do Rosário, um grande
promotor do mesmo para invocar a proteção de Maria diante dos perigos
que ameaçam o Ocidente Cristão.
Quando cumpre sete anos como papa, aos 68 anos de idade,
morre em Roma, em 1º de Maio de 1572.

Tradução de San Pio V, Santos Dominicos. Equipo O.P. Chile: Producción Vicaria de la
Solidariedad, 1981.

PARA REZAR O TERÇO  O CREDO
[Creio] na comunhão dos santos/ na
remissão dos pecados

– Crer na comunhão dos santos é, de certo modo, reforçar a crença
expressa no verbete anterior: "creio na santa Igreja Católica". Pois, "que é
a Igreja se não a assembleia de todos os santos?" A comunhão dos santos,
em certa medida, é a Igreja; esta entendida como o corpo de Cristo,
formado por todos os fiéis.
– Crer na comunhão dos santos implica igualmente crer na comunhão de
bem. Pois, entre os membros da Igreja, Cristo é o principal, Ele é a
cabeça. Assim, o bem de Cristo comunica-se a todos os cristãos, como a
virtude da cabeça se repercute por todos os membros do corpo.
Constituindo os fiéis um só corpo, o bem de um é comunicado a outros.
– O termo comunhão dos santos implica tanto na "comunhão das coisas
santas (sancta)" quanto na "comunhão entre as pessoas santas (sancti)".
– A comunicação de Cristo se faz por meio dos sacramentos da Igreja,
pelos quais se opera a virtude da Paixão de Cristo, a qual atua
concedendo a Graça para remissão dos pecados.
– Dando o Espírito Santo a seus Apóstolos que Cristo ressucitado lhes
confere seu próprio poder divino de remir os pecados: "recebei o Espírito
Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados; a quem os
retiverdes, lhes serão retidos" (Jo 20, 22-23).

Fontes:
– CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA. 4a ed. São Paulo: Ed. Loyola, 2017.
– AQUINO, Tomás de, Santo. A Luz da Fé (Tradução, introdução e notas de Duarte da
Cunha e João César das Neves). Lisboa: Editora Verbo, 2002. pp. 75-79.

HORÁRIOS e INFORMAÇÕES EM TEMPO DE PANDEMIA
Missas: A igreja está aberta de segunda ao sábado, das 17h50 às 18h40, para as missas
diárias, que ocorrem às 18h. Essas missas estão sendo transmitidas pela internet,
através do Facebook da paróquia. Para acessá-las basta entrar no site da Paróquia e
clicar no ícone do Facebook, abaixo, na página incial. Aos domingos ocorrem duas
Missas: uma às 10h, presencialmente e on line; e outra às 19h, somente presencial
(suspensa até segunda ordem). 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: As duas sacristãs da paróquia estão em serviço das 9h00 às 21h00, de
segunda-feira à sábado, exceto nos horários reservados para refeição: das 12h00 às
13h00 e das 16h00 às 17h00. No domingo 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

