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Que seja de paz na terra! 

Com satisfação, o Boletim adentra mais um ano como parte da vida 
da nossa Paróquia. 

No decorrer do ano que se inicia, duas novas seções serão agregadas 
às já existentes nesse boletim. Ambas se referem à memória da 

presença dominicana em nosso meio. Uma, em âmbito nacional, 
outra, paroquial.  

A primeira dessas seções, intitulada Memória Dominicana no 
Brasil, procurará trazer uma breve história e biografia dos frades 
dominicanos missionários que por primeiro chegaram em nosso 

país, no ano de 1881; abrindo novos horizontes, fecundando o 
terreno e possibilitando que hoje nos encontremos reunidos em 

torno dessa comunidade. 
A outra seção, cujo título é Memória dos Párocos, o mesmo fará 
mas em relação aos frades que, desde a fundação, administraram a 

nossa Paróquia São Domingos, em Perdizes, São Paulo. 
As seções serão trazidas de modo intercalado e paralelo.  

Um mês uma, outro mês, a outra. Em Fevereiro, iniciaremos com a 
Memória Dominicana no Brasil. Em Março, publicaremos a 

Memória dos Párocos, e assim por diante. 

Até lá.Natal Solidário 2021: entrega das sacolinhas às crianças de Capão Redondo



 

NOTÍCIAS DA PARÓQUIA 

 Apesar da pandemia e das restrições por ela impostas, a 
Pastoral do Grupo de Oração Rainha da Paz e São Domingos, 
teve a grata satisfação de ver seus Encontros Virtuais proporcionarem 

um alcance maior à participação e à adesão de novos membros. 
Incluindo-se nestes, participantes de outros estados do Brasil, tais como 

Pernambuco, Recife, Bahia, Paraná, Mato Grosso do Sul,  
e da cidade de Campinas.  

 Durante a Quaresma, o Grupo realizou de modo virtual a  
Via Sacra e, na Quarta-feira Santa, uma Ceia Pascal Judaico Cristã –

experiências valiosas. Ao longo do último ano, também foram realizados 
dois encontros virtuais temáticos, atinentes ao Cerco de Jericó e ao 
Querigma (Evangelização) – os quais tiveram um resultado muito 

positivo na avaliação dos participantes. E como de costume, o Grupo 
promoveu a Novena de Natal no final do ano. 

 Como parte do encerramento das atividades, em 2021, foi 
promovida pelo Grupo uma missa de Ação de Graças, celebrada pelo Frei 
Almy, no dia 15/12. E teve a presença física de vários dos seus membros, 

além da participação virtual do restante. 
 Em Janeiro/22, os encontros do Grupo seguem de modo virtual, 

às Quartas-feiras, às 20h. Ainda não está definido se, a partir de 
Fevereiro, os encontros serão presenciais ou virtuais. 

As informações serão futuramente divulgadas.

Campanha Natal Solidário 2021 
  

No ano que passou, cerca de 73 paroquianos apadrinharam um 

total de 128 bebês e crianças, com idades entre 2 meses e 12 

anos de vida, residentes da Comunidade de Capão Redondo, 
coordenada pelos Vicentinos.  

Cada um deles recebeu uma sacolinha, contendo: 
1 roupa nova  

1 par novo de sapatos ou tênis 
3 pares de meia 

3 peças de roupinha íntima 
1 brinquedo novo 

1 conjunto de higiene

Grupo de oração Rainha da Paz e São Domingos após a Missa de Ação de Graças

Algumas ESTATÍSTICAS de 2021 

Ao longo do ano de 2021, em nossa igreja, foram realizados: 

Sacramento do Batismo: 43 

Sacramento do Crisma: estão sendo preparados 2 jovens e 1 
adulto 

Sacramento da Eucaristia Infanto-juvenil: 6 

Sacramento da Eucaristia Adulto: 1 

Sacramento do Matrimônio: 3



  

____________________________________________ 
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] 

SANTA MARGARIDA DA HUNGRIA, virgem, monja. 
(1242; Klis, Croácia – 1270; Veszprém, Hungria).   
Memória: 18 de Janeiro 

 É o ano de 1242. Os tártaros devastam a Polônia e a Panônia, 
destruindo a sangue e fogo. Muitos fiéis morrem e são destruídas várias 
comunidades onde estão os Pregadores. Nenhuma força humana é capaz 
de contê-los. 
 Estando, pois, Bela IV e sua esposa Maria Lascaris, reis da 
Hungria, sitiados na fortaleza de Dálmata, oram ao Senhor e prometem a 
prole que vai nascer pela libertação do povo húngaro. O Senhor escuta a 
oração dos reis: sobrevem a calma em seus domínios. 
 Nasce então Margarida. 
 Com dor, mas movidos pelo amor a Deus, seus pais cumprem a 
promessa, confiando a sua filha de quatro anos às Dominicanas do 
mosteiro de Veszprém, recém fundado e as quais os reis admiram. 
 A criança, na medida em que cresce, vai adquirindo os hábitos da 
contemplação.  

 Por insistência de Margarida, em 1254, 
aos doze anos de idade, faz profissão solene 
pelas mãos de frei Humberto de Romans, 
então Mestre da Ordem. 
 De modo costumeiro na corte, o rei da 
Bohemia consegue permissão e dispensa do 
papa Inocencio IV para ir a Buda, capital do 
reino húngaro, e a Veszprém, para propor 
nupcias à Maragrida. Ela recusa 
conscientemente a oferta, ratificando uma 
vez mais seus compromissos evangélicos. 
 Margarida é uma irmã extremamente 
humilde. É mortificação para ela escutar 

falar da nobreza de sua família. Preferirira, nesse caso, ter nascido de 
pais pobres. Ama a pobreza como amiga. Prefere roupas vis. É severa 
no culto à pobreza.  
 É uma jovem com atitude de serviço. Com efeito, serve as 
irmãs, sobretudo as enfermas e desvalidas, não importa que se trate 
de efermidade contagiosa. Realiza as coisas simples com 
naturalidade: prepara a comida, lava, varre etc. 
 Sob sua impactante bondade cultiva no segredo mais profundo 
a virtude da penitência e o espírito de oração. Enquanto por 
penitência dissimula suas doenças até onde pode, para não usar das 
dispensas da Ordem, prefere o chão por cama. Quando deixa de lado 
os afazeres, dedica momentos ao Senhor: medita o Evangelho tendo 
especial carinho por Jesus Eucarístico ou Crucificado; e por Maria, a 
mãe de Cristo, que a ajuda em suas reflexões transformadoras.  
Assim, se sente solidária também com seus irmãos Pregadores. 
 Passa definitivamente ao Reino de Cristo aos 28 anos de idade, 
em 18 de Janeiro de 1270. 
 Pio XII a canoniza a pedidos do povo húngaro, novamente 
ameaçado por totalitarismos da ditadura nazi e do imperialismo 
social russo.

Santa Margarida da Hungria

Tradução de “Santa Margarita de Hungria”, em Santos Dominicos. Equipo O.P. 
Chile: Producción Vicaria de la Solidariedad, 1981. pp. 15-16.



CATECISMO –  AS VIRTUDES 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. Os batizados podem ser realizados 
aos sábados pela manhã ou aos domingos às 11h00, a combinar. Encontro presencial 
para a preparação de pais e padrinhos – exclusivamente para quem estiver com o 
esquema vacinal completo –, na última terça-feira de cada mês. Inscrições na 
secretaria da Paróquia. 
Sacramento do Matrimônio: Na secretaria da Paróquia há todas as informações. 
Grupo de Oração Rainha da Paz e São Domingos: 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. 
Grupo de 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: Informações na secretaria. Atividades 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

As virtudes teologais

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

– As virtudes teologais se referem diretamente a Deus. 

– São elas: a fé; a esperança; a caridade. 

– Elas fundamentam, animam e dão forma a todas as virtudes 
morais dos cristãos.

Fé 

– A fé é a virtude teologal pela qual acreditamos em Deus e em 
tudo o que nos disse e revelou. 

– Pela fé, o homem livremente se entrega todo a Deus. 

– “O justo viverá pela fé” (Rm 1, 17). A fé viva age “pelo 
amor” (Gl 5,6). 

– No entanto, “assim como o corpo sem a alma é morto, assim 
também a fé sem obras é morta” (Tg 2, 26). 

– “Quem der testemundo de mim diante dos homens, também 
eu darei testemunho dele diante do Pai que está nos céus. 
Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o 
negarei diante de meu Pai que está nos céus.” (Mt 10, 32-33) 

– O testemunho de Jesus Cristo, pela fé, está em nossas ações, 
obras, palavras e pensamentos.

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

