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CATECISMO – AS VIRTUDES
– A virtude permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o
melhor de si.
– Com todas as suas forças sensíveis e espirituais, a pessoa virtuosa
tende ao bem, o procura e o escolhe na prática. “O objetivo da vida
virtuosa é tornar-se semelhante a Deus” (São Gregório de Nissa).
– No Catecismo da Igreja Católica, as virtudes são distinguidas em
dois grandes grupos: o denominado “virtudes humanas” e o
denominado “virtudes teologais”.
– As virtudes humanas, também chamadas de virtudes morais, são
adquiridas humanamente e se fundamentam nas virtudes teologais.
– De todas as virtudes humanas, quatro são chamadas de cardeais.
São elas: prudência; justiça; fortaleza e temperança. Essas têm o
papel de “eixo ou dobradiça” – que, em latim, se diz cardo, cardinis; e
por esta razão são chamadas “cardeais” –, e em torno delas todas as
outras virtudes humanas se agrupam.
– As virtudes teologais se referem diretamente a Deus; sendo: a fé; a

Santa missa na Santa Paz,
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esperança e a caridade.
– Nos próximos Boletins, discorreremos sobre cada uma das virtudes
presentes no Catecismo da Igreja Católica.

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

Os que desejarem fazer alguma pergunta ou um comentário
podem usar o chat quer do YouTube do Regional Sul I da CNBB,
quer do Facebook do Dr. Natalini.
A Comissão e a Paróquia agradecem desde já a colaboração
do Regional Sul I da CNBB, na pessoa do Luciano, que nos
disponibiliza seu canal no YouTube, os participantes do evento, e
especialmente o coordenador, o médico e ambientalista Dr.
Gilberto Natalini, já com muita experiência no tema, que foi
trabalhado nos cinco mandatos que cumpriu como vereador da
cidade de São Paulo.
SEMINÁRIO: NOSSO LIXO DE CADA DIA –
Dias 30.06.2021 e 01.07.2021

Com muita alegria, a Comissão Socioambiental Inter-religiosa
da Paróquia São Domingos (Perdizes, São Paulo) e frei Márcio A.
Couto, pároco, apresentam o Seminário intitulado NOSSO LIXO DE
CADA DIA.
A Comissão escolheu esse tema com base nas propostas das
encíclicas do papa Francisco que tratam da ecologia e do cuidado da
casa comum.
No primeiro dia (30/06/2021), o seminário temático apresentou
os fundamentos do tratamento do nosso lixo de cada dia e teve a
participação de Dra. Wanda Gunther, Prof. Titular em Saúde
Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP; Leonardo Machado
Maglio, consultor ambiental, especialista em Gestão Ambiental pelo
SENAC/SP e Gilberto Natalini, vereador da cidade de SP, por cinco
mandatos, médico e ambientalista. No segundo dia (01/07/2021), o
Seminário terá um viés mais voltado à prática, fornecendo exemplos de
como podemos tratar o “nosso lixo de cada dia”.

_______________

Hoje, 01/07/2021 - das 20h00 às 21h00
“Como podemos tratar o nosso lixo de cada dia?”
Com a participação de:
Irmã Mayara Affonso - assistente social e irmã franciscana do
Sagrado Coração de Jesus
Adilson Alves Gonzaga Jr. – engenheiro ambiental e sanitarista,
atua como consultor ambiental
Telines Basilio - presidente da COOPERCAPS ( Cooperativa de
Coleta Seletiva da Capela do Socorro)

youtube.com/cnbbsul1
facebook.com/gilbertonataliniSP
_____________________________________________
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]

PARA REZAR O TERÇO – O GLÓRIA

– O Espírito Santo é Deus, uno e igual ao Pai e ao Filho, da mesma
substância e natureza, Ele é Espírito do Pai e do Filho. Procede

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

eternamente de ambos como de um só Princípio e por uma única
expiração.

– O Glória, na simplicidade de suas palavras, contém o Mistério

– A tradição ocidental põe em relevo primeiro a comunhão

inefável da revelação de Deus como Trindade, que supera

consubstancial entre o Pai e o Filho, afirmando que daí procede o

“infinitamente tudo o que nós podemos compreender dentro do

Espírito. A ordem eterna das pessoas divinas, em sua comunhão

limite humano”.

consubstancial, implica não só que o Pai seja a origem primeira do
Espírito, enquanto “princípio sem princípio”, mas também, enquanto

– Jesus revelou que Deus é “Pai” num sentido inaudito: não o é

Pai do Filho Único, que seja com ele o “o único princípio do qual

somente enquanto Criador, mas é eternamente Pai em relação a

procede o Espírito Santo”.

seu Filho único, que só é eternamente Filho em relação a seu Pai:
“ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai

– São Gregório Nazianzeno, em Constantinopla, confia o seguinte

senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar” (Mt 11,27).

resumo da fé trinitária:
“Divindade sem diferença de substância ou de natureza, sem grau

– Por isso os Apóstolos confessam Jesus como “o Verbo” que “no

superior que eleve ou grau inferior que rebaixe. [...] A infinita

princípio estava junto de Deus” e que “era Deus” (Jo 1, 1), como “o

conaturalidade é de três infinitos. Cada um considerado em si

resplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser (Hb 1, 3).

mesmo é Deus todo inteiro [...]. Deus os Três considerados juntos.
Nem comecei a pensar na Unidade, sou envolvido no esplendor da

– Jesus antes de sua Páscoa, anuncia o envio de outro Paráclito

Trindade. Nem comecei a distinguir a Trindade, sou reconduzido à

(defensor), o Espírito Santo. E a origem eterna do Espírito, atuante

unidade.”

desde a Criação, revela-se em sua missão temporal quando Ele é
enviado aos Apóstolos tanto pelo Pai, em nome do Filho, como pelo

– Na oração Glória, a frase “como era no princípio, agora e sempre”

Filho em pessoa, depois de seu retorno para junto do Pai.

se refere não apenas à Unidade consubstancial das três pessoas
divinas, como procura dar conta de sua dimensão temporal que é

– O envio da pessoa do Espírito Santo, após a glorificação de Jesus,

infinita, sempre presente e eterna.

revela em plenitude o mistério da Santíssima Trindade; o Pai e o
Filho são revelados pelo Espírito.

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

BEM-AVENTURADO PEDRO JORGE FRASSATI, leigo.
(1901 - 1925, Turim/IT)
04 de Julho

Nascido em Turim, a 6 de abril de 1901, em uma família
abastada, Pedro Jorge Frassati consagrou sua vida ao estudo, à
oração, às atividades apostólicas, sociais, esportivas e caritativas:
um exemplo luminoso, para a juventude, de um cristianismo
autêntico vivido no mundo.
Aos 18 anos, quando ainda era estudante na Faculdade de
Engenharia, começou a tomar contato com a Ordem de São
Domingos. Estudou, então, seu carisma e aos 21 anos, a 28 de
Maio de 1922, entrou no laicado dominicano em presença do
Padre M. S. Gillet que, logo depois, foi eleito Mestre da Ordem.
No ano seguinte fez profissão, sob o
nome de frei Jerônimo, por estima e
imitação do grande Savonarola, cujos
escritos gostava de ler, assim como os
de Santa Catarina de Sena e São
Tomás de Aquino. Morreu a 4 de
Julho de 1925, acometido por uma
poliomelite fulminante, perto de um
celeiro no qual viviam seus caros
pobres, que ele visitava diariamente.
Deixou muitos escritos.
João Paulo II o beatificou a 20
de maio de 1990.
______________

Fonte:
- MISSAL DOMINICANO. São Paulo:
Província Frei Bartolomeu de las Casas.
Dominicanos do Brasil, 2014.

Beato Pedro Jorge
Frassati

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 na
no botão 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 quartasfeiras
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

