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Padroeiro: São Domingos de Gusmão 
_______________________

Tendo em vista o Tempo do Advento – tempo de espera e de esperança 
para a chegada de Cristo – que se inicia e a alegria que o reveste, bem 
como o Tempo do Natal que o sucede, meditemos mais e 
continuadamente um dos Mistérios Gozozos, exposto no nosso Boletim 
do mês de Outubro/2021: 

– Inundada de alegria é a cena de Belém, onde o nascimento do 
Deus-menino, o salvador do mundo, é cantado pelos anjos e 
anunciado aos pastores precisamente como “uma grande 
alegria” (Lc 2, 10). 

Nos próximos Boletins, será dada continuidade à exposição dos Mistérios da dor 
e Mistérios da glória.

PARA REZAR O TERÇO 

Os Mistérios

__________________________________________________ 

Tempo do Advento: 28/Nov/2021 a 24/Dez/2021 
Tempo do Natal: 25/Dez/2021 a 09/Jan/2022 (Batismo do Senhor) 
Tempo Comum: 10/Jan/2022 a 01/Mar/2022 
Quaresma: 02/Mar/2022 (Quarta-feira de cinzas) a 13 /Abr/2022 
Tríduo Pascal: 14; 15 e 16/Abr/2022 
Tempo Pascal: 17/Abr/2022 (Domingo da Páscoa da Ressureição do 

Senhor) a 05/Jun/2022 (Pentecostes)

Presépio da nossa igreja 

crédito da imagem: Vitor Oliveira Ribeiro/ Secretaria da Paróquia



  

BEM-AVENTURADO SEBASTIÃO MAGGI, presbítero. 
(1414, Bréscia, Itália – 1496, Gênova, Itália) 
Memória: 16 de Dezembro 

 Um dos grandes dominicanos do século XV, ele nasce na Bréscia 
no ano de 1414. Criança modelo e adolescente virtuoso, recebe o hábito 
da Ordem aos 15 anos de idade, no convento de sua terra natal. 
 Durante toda a vida, caracteriza-se por ser um religioso 
observador, silencioso, austero e igualmente inteligente, na medida em 
que assimila rapidamente as grandes teologias. O convento de Bréscia 
conserva dele até hoje manuscritos que demonstram a solidez de seus 
conhecimentos. 
 A época é triste, pois se situa logo após o pico da peste negra; a 
qual devasta a Europa a um grau inimaginável e lega ao clero e aos 
conventos um estado deplorável. Reformas são iniciadas de um modo 
geral. Na Ordem dos Dominicanos, ela aparece na forma de 
“Congregações”, que concentram sob a autoridade de um superior os 
conventos desejosos de mudança. Sebastião Maggi pertence à 
Congregação da Lombardia e é sucessivamente prior em Bréscia, Lodi, 
Cremona, Bérgamo e duas vezes governa a Congregação inteira. 
 Ele convoca frequentemente a comunidade em capítulo para 
exortar à boa liderança da vida religiosa. Quando a peste atinge a Bréscia, 
ele se imbui pessoalmente do serviço aos contaminados, dos quais cuida 
devotamente. Em Milão, é ele quem inicia a construção do Convento 
“della Rosa”, de Santa Maria das Graças, situado na periferia. Maggi é 
dotado de plena paciência e de bondade na relação com os delinquentes. 
Se percebe que esse Convento, o mais pobre, o atrai mais do que aqueles 
nos quais viveu por mais tempo. Em sua passagem pelo convento de 
Milão, quando de sua chegada, encontra sete religiosos, mas, quando de 
sua partida, o deixa com sessenta deles e com a reforma introduzida. 

 Próximo aos 80 
anos de idade, é eleito 
pela segunda vez a 
comandar a 
Congregação da 
Lombardia. Nunca seu 
zelo fora tão grande e ele 
inicia mais uma vez a 
visita aos conventos. 
Bastante idoso para se 
deslocar a pé, ele se 
serve de uma montaria. 
Sua penúltima etapa é 
Milão, onde se tenta em 
vão retê-lo; e a última é 
o Convento de Santa 
Maria di Castello, em Gênova, no porto antigo. Quando lá chega, diz: 
“É aqui o local do meu repouso para os séculos dos séculos!”. 
 Tão logo entra em sua cela, pede os últimos sacramentos. Em 
seguida, morre aos 82 anos de idade. 
 Imediatamente, a devoção popular o cerca de veneração. Seu 
corpo é deitado sobre um relicário em um altar e, no saguão, os 
peregrinos são numerosos durante anos. Em 1755, na ocasião de 
reconhecimento do seu corpo, o encontram intacto, o que soa 
extraordinário dada a localização da igreja, exposta ao ar marinho que 
corroe as ferragens do sarcófago. 
 É beatificado por Clemente XIII em 1760.

_________ 
Fonte: CHERY, Henri-Charles, O.P. Saints et Bienheureux de la famille dominicaine.  
Lyon: Fraternité dominicaine Lacordaire, 1991. p. 158-159.

Sepultamento das vítimas da peste em 
Tournai, c. 1353.  

Pierart dou Tielt (miniaturista belga, ativo na 
segunda metade do século XIV). Detalhe de 

miniatura em Chronique et annales de Gilles le 
Muisis. Biblioteca Real da Bélgica.



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 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 

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

– Não é fácil para o homem ferido pelo pecado manter o 
equilíbrio moral. Mas, o dom da salvação, trazido por Cristo, 
nos concede a graça necessária para perseverar na conquista 
das virtudes. 

– As virtudes humanas, adquiridas pela educação, por atos 
deliberados e por perseverança sempre renovada com esforço 
são purificadas e elevadas pela graça divina. 

– Com o auxílio de Deus, forjam o caráter e facilitam a prática 
do bem. 

– O homem virtuoso sente-se feliz em praticá-las.

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

