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PARA REZAR O TERÇO – O CREDO
[Creio] Na ressurreição da carne/

Na vida eterna. Amém
– Cremos que da mesma forma que Cristo ressuscitou
verdadeiramente dos mortos e vive para sempre, assim também,
depois da morte, os justos viverão para sempre com Cristo
ressuscitado e que Ele os ressucitará no último dia.
– A fé e a esperança cristãs na ressurreição retiram a tristeza que
sentimos pelos nossos mortos; eliminam o medo da morte;
tornam-nos atentos e cuidadosos a viver bem; afastam-nos do
mal.
– É conveniente que o Credo culmine naquilo que é o fim e a plena
saciedade de todos os nossos desejos, ou seja, a vida eterna.
– Na vida eterna, o homem é unido a Deus. O próprio Deus é o
prêmio e o fim de todos os nossos trabalhos. “Eu sou o teu escudo,
a tua recompensa será muito grande” (Gn 15, 1); “delícias à tua
direita, perpetuamente” [Sl 16(15), 11].
– Nela há a perfeita segurança, “viverá tranquilo, seguro e sem
temer nenhum mal” (Pr 1,33); nela se vive na feliz sociedade de
todos os bem-aventurados.
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A peste negra assola regiões da Europa. A guerra francoinglesa debilita a concórdia entre os povos. O cisma ameaça de
ruptura o Ocidente. As universidades se multiplicam em detrimento
de seus currículos. Em filosofia, há um crescente desconhecimento
dos grandes pensadores do passado. Em teologia, as escolas são
invadidas por uma linguagem imprecisa e sutilezas vazias. A
liberdade de pensamento só é possível no interior de grupos
esclesiásticos já solidamente estabelecidos.
Vicente Ferrrer nasce em Valência, no dia 23 de Janeiro de
1350. Aos 20 anos de idade, se junta à Ordem de São Domingos por
profissão. É um jovem de inteligência prodigiosa, imaginação viva e
perspicácia penetrante. Aos 28 anos, recebe com qualificação summa
cum laude o doutorado em teologia, e se dedica ao ensino da ciência
sagrada durante oito anos nas
universidadees de Valência,
Barcelona e Lérida.
O inquieta a situação da
cultura, bloqueada por tendências
antagônicas irreconciliáveis.
Medita o Evangelho de Jesus
Cristo e esforça-se por vivê-Lo
como o fizeram São Domingos de
Gusmão e São Francisco de Assis.
Um dia se sente chamado por
Cristo, como Paulo, a evangelizar
a Europa. A partir desse momento São Vicente Ferrer, representado com
o fogo do Espírito Santo
recorre comarcas da Espanha,

Alemanha, França, Bélgica, Holanda, Itália e Inglaterra, pregando em
praças, estradas e campos.
Seu tema é a conversão pessoal e coletiva: convida a sair dos
costumes de Morte para lançar-se aos riscos de uma vida nova. Chama a
refletir seriamente sobre o futuro começando sua construção no presente.
A imagem mais evocada é a do Juízo Final, que anuncia iminente.
Respalda esse anúncio com uma vida austera e penitente. Faz da
pobreza sua atitude mais característica. Sua cama é um pouco de palha.
Suas vestimentas são vil. A participação na Eucaristia e a busca na oracão
são o centro da sua vida.
Adquire uma vontade persistente, que harmoniza com um caráter
franco e jovial. Confirma sua pregação com uma ação preocupada com os
pobres e necessitados. Não vai só: o acompanham alguns irmãos da
Ordem.
Sua palavra de fogo comove o coração das multidões, que,
tornando pública penitência, abandonam suas situações de pecado.
Ademais, é árbitro equânime de uma Europa dividida política e
religiosamente. A Espanha vê nele um dos agentes da sua unidade pela
atuação que tem no Compromisso de Caspe.
Vicente reconhece, primeiro, o papa cismático de Avignon, de
quem é confessor e ao qual rechaça a nomenclatura de bispo.
Posteriormente, vendo o pouco interesse de tal papa em solucionar o
cisma do Ocidente, o abandona e recorre regiões aconselhando príncipes
e logrando retirem sua obediência dos papas de Avignon pelo bem da
Igreja. Nisto, ao final, coincide com os esforços de Catarina de Sena.
Entrega seu espírito a Jesus Cristo na cidade de Vannes, na
França, em 05 de Abril, de 1419, com a idade de 69 anos.
Pio V, em 30 de outubro de 1571, o propõe à América Latina como
modelo para a evangelização dos índios e protetor da perseverança dos
convertidos.

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

PARÓQUIA SÃO DOMINGOS:
ACESSE, CONHEÇA, SE COMUNIQUE
1. Site da Paróquia: https://www.igrejasaodomingos-perdizes.ong.br/
2. Facebook: https://www.facebook.com/Par%C3%B3quiaS%C3%A3o-Domingos-Perdizes-102863358038519/?
modal=admin_todo_tour
3. Instagram: https://www.instagram.com/saodomingosperdizes/
4. Youtube: paroquiasaodomingosperdizes ou
https://www.youtube.com/channel/UCCEP3Uf3uG_YH6n33Urzkbg
______________________________________________
CATECISMO – OS DONS DO ESPÍRITO SANTO
Parte III
Dom da Piedade
– Nos coloca numa atitude de dependência filial para com o
Senhor.
Dom do Temor de Deus
– Nos dota do devido respeito e da devida reverência a Deus,
nos abrindo para a vida espiritual.
Fonte:
Frei Giovanni Marques Santos. "As sete velas da vida espiritual". IN: Revista
ECOANDO. Ano 19, no 23. Mar– Mai 2021.
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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]

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