BOLETIM PAROQUIAL DE SÃO DOMINGOS

PARA REZAR O TERÇO – O GLÓRIA

_______________________

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém

Matriz paroquial São Domingos
Data de fundação: 24/03/1940
Padroeiro: São Domingos de Gusmão

– O louvor trinitário é a meta da contemplação cristã. Cristo é o
caminho que nos conduz ao Pai, no Espírito.
– Se percorrermos em profundidade este caminho, achamo-nos
continuamente na presença do mistério das três pessoas divinas
para as louvar, adorar, agradecer.
– É importante que o glória, apogeu da contemplação, seja posto
em grande evidência no Rosário. Na recitacão pública, poder-se-ia
cantar para dar a devida ênfase a esta perspectiva estrutural e
qualificadora de toda a oração cristã.

Visão lateral do sacrário da igreja,

– Na medida em que a meditação do mistério tiver sido – de avemaria em ave-maria – atenta, profunda, animada pelo amor de
Cristo por Maria, a glorificação trinitária de cada dezena, em vez
de reduzir-se a uma rápida conclusão, adquirirá seu justo tom
contemplativo, como que elevando o espírito à altura do paraíso e
fazendo-nos reviver de certo modo a experiência do Tabor,
antecipacão da contemplação futura: “Que bom estarmos
aqui!” (Lc 9, 33).

desde a saída da sacristia
crédito da imagem - José Moscardi/Revista Acrópole, nº321,
p. 42, 1965

Referência:
Paulo VI. Exortação Apostólica Marialis Cultus, 43, AAS 66 (1974); pp. 34-35.
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BEM-AVENTURADO JOÃO DOMINGOS, bispo.
(1356, Florença/IT – 1419, Buda/Hungria)
Memória facultativa: 10 de Junho

Trata-se de um grande homem na história da Igreja durante a
época do Cisma do Ocidente. Nasce em Florença, de pais pobres, em
1356. Recebe o hábito na Igreja de Santa Maria Novella quando tem
18 anos de idade, não sem certa hesitação já que não aparenta possuir
todos os dotes e é levemente gago. Mas, se corrige desses defeitos e se
transforma num excelente teólogo e ao mesmo tempo num homem de
oração e penitências rudes.
Pregador, tem a graça “de ser capaz de persuadir facilmente as
vontades, despertar almas, reformar costumes, reunir multidões,
orientar povos”. Escritor, se atribui a ele os comentários sobre São
Mateus, sobre o Cântico dos
Cânticos, sobre os Coríntios; os
Hinos na Itália; um tratado de
Economia doméstica e de
Educação infantil; e
principalmente a famosa Lucula
noctis, que adverte os cristãos
contra um falso humanismo que
desconsidera a sabedoria da
Bíblia em benefício do
paganismo.
Ele começa seu trabalho
na Ordem na província da
Lombardia, que se torna um
Bem-aventurado João Domingos,
berço de religiosos devotos.
por Fra Angélico. Afresco. 1441-42.
Dentre eles, os discípulos de
Aprox. 55cm de diâmetro. Sala do
santa Catarina de Sena e
Capítulo, Convento de São Marco.
Florença, Itália. A imagem faz parte do
eminentemente Raimundo de
afresco “Crucificação e Santos”,
Cápua.
5,5 x 9,5m (total)

As “Legendas” registram que São Vicente Ferrer se nega a ir pregar
em Florença, pois afirma que aos florentinos basta e sobra a santidade e
sabedoria de frei João Domingos.
Quando o papa Inocêncio VII morre, Florença o delega ao
conclave para exortar os cardeais a pacificar a Igreja acabando com o
Cisma. Gregório XII o nomeia cardeal e arcebispo de Ragusa. E o envia
em missões diplomáticas distantes, as quais não eram fáceis.
Deus se serve dele para contribuir robustamente na reforma da
Igreja. Apesar da hostilidade do Concílio de Pisa, persuade Gregório XII
a renunciar ao papado pelo bem da paz. Tendo obtido sucesso, se dirige
ao Concílio Ecumênico de Constança (1414) para ler o ato de renúncia de
Gregório, o que faz em meio ao concílio. E, tendo abdicado também João
XXIII e deposto Benedito XII, se elege Martin V, com quem o Cisma
chega ao fim.
O próprio João Domingos apresenta sua renúncia aos cargos de
arcebispo e cardeal, para deixar com livre escolha o novo papa. No
entanto, o concílio não admite. E mais: Martin V o nomeia seu legado
frente os reis da Polônia, Bohemia e Hungria, para que analise a forma de
converter os hereges hussitas.
Chega a Buda, capital da Hungria, e adoece gravemente. Falece em
10 de Junho de 1419, aos 62 anos de idade.
É beatificado por Gregório XVI em 1856.

Tradução de Le bienheureux Jean Dominici, em CHERY, Henri-Charles, O.P. Saints
et Bienheureux de la famille dominicaine. Lyon: Fraternité dominicaine Lacordaire,
1991. pp. 79-80; e de Bienaventurado Juan Dominici, em Santos Dominicos. Equipo
O.P. Chile: Producción Vicaria de la Solidariedad, 1981.

HORÁRIOS e INFORMAÇÕES EM TEMPO DE PANDEMIA

CATECISMO – OS FRUTOS DO ESPÍRITO SANTO

– Os frutos do Espírito Santo são perfeições
plasmadas em nós como primícias da glória
eterna;
– A tradição da Igreja enumera doze: caridade;
alegria; paz; paciência; longanimidade;

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, do Instagram e do YouTube da paróquia. Para acessar uma
dessas mídias, basta entrar no site da Paróquia (www.igrejasaodomingosperdizes.ong.br), rolar a página inicial para baixo e clicar na respectiva mídia que
deseja usar. 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.

bondade; benignidade; mansidão; fidelidade;

Atendimento do Pároco: Solicitar por telefone à secretaria.

modéstia; continência; castidade (Gl 5, 22-23).

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 quartasfeiras
Catequese de adultos (Iniciação Cristã de Adultos) - para maiores de 14 anos: acontece
sempre que houver interessado. Basta contatar a secretaria paroquial.
_______________________________________________________

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

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

