



 Raimundo delle Vigne, nasce em Cápua (Itália), em 1330. 

 Sendo estudante da Universidade de Bolonha, ingressa na 

Ordem dos Pregadores, antes de completar 20 anos de idade. Depois é 

professor em Bolonha e em Roma. 

 Apesar de sua saúde delicada sempre mantém um ideal de vida 

simples. Amante da oração pessoal e comunitária, esforçado no estudo 

e leal com os irmãos, comunica com sua pregação o Evangelho para 

sua época. 

 Padre dominicano em Montepulciano, ele publica a vida de 

santa Inês em 1366. Sem dúvida nessa época já se corresponde com 

santa Catarina de Sena. 

 A partir de 1367, eleito prior da comunidade de Minerva, 

Roma, pelos irmãos da Ordem, expõe com frequência a Palavra de 

Deus e os tem presente em suas orações e na eucaristia; também pede 

alegremente o conselho dos irmãos, estimula as suas 

responsabilidades e fomenta a colaboração de todos em prol do bem 

da comunidade e da salvação dos homens. 

 Mais tarde, desempenha o ofício de professor na comunidade 

de Santa Maria Novella, em Florença. 

 Enviado a Sena em 1370, se encontra com santa Catarina. É 

confessor e conselheiro teológico da santa e estabelce com ela uma 

vida em estreita comunhão. Posteriormente escreverá a vida de santa 

Catarina de Sena. De sua parte, Catarina apoia Raimundo para que 

atue ao serviço da Igreja e do Papa de Roma, então estabelecido em 

Avinhão.  

BEM-AVENTURADO RAIMUNDO (DELLE VIGNE) de CÁPUA, 
presbítero. 1330; Cápua, Itália – 1399; Nuremberg, Alemanha  
Memória: 5 de Outubro

Santa Catarina de Sena dita o seu diálogo a Raimundo de Cápua,  
c. 1447-49. Óleo sobre madeira. 

Pintado por Giovanni di Paolo (1403 – 1482; Siena, Itália).  
A obra se encontra no Detroit Instituto de Arte. Detroit, Michigan, EUA.

___________________ 
Boletim nº 33/ Outubro 2021

BOLETIM PAROQUIAL DE SÃO DOMINGOS  
Matriz paroquial São Domingos  
Data de fundação: 24/03/1940  

Padroeiro: São Domingos de Gusmão 
_______________________



CATECISMO –  AS VIRTUDES

Virtudes humanas - as virtudes cardeais 

Fortaleza

– É a virtude moral que dá: 
 segurança nas dificuldades; 
 firmeza e constância na busca do bem. 

– Ela firma a resolução de resistir às tentações e superar os  
obstáculos na vida moral. 

– Dispõe a pessoa a aceitar até a renúncia e o sacrifício de sua 
vida para defender uma causa justa. 

– “Minha força e meu canto são o Senhor” (Sl 118, 14). 

– “No mundo terei tribulações. Mas tende coragem! Eu venci o 
mundo” (Ko 16,33) 

 

CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA. 4a ed. São Paulo: Ed. Loyola, 2017.Bienaventurado Raimundo de Capua, em Santos Dominicos. Equipo O.P. Chile: 
Producción Vicaria de la Solidariedad, 1981. 

 Com efeito, a primeira missão que emrpeendem juntos é 

atender às vítimas da peste negra. Contagiado também Raimundo, 

chega à beira da morte. Recuperado da epidemia, inicia com 

Catarina a segunda missão não menos árdua e difidultosa: pregar o 

Evangelho e a obediência ao Papa em Pisa e em outras regiões. 

 Tal pregação fica interrompida pela rebelião de Florença e da 

Liga Toscana contra o Papa de Avinhão. Então, Catarina e 

Raimundo se esforçam para reestabelecer a paz na Itália e para 

conseguir que Gregório XI volte a Roma. Após a morte do Papa, em 

1378, conhece também Raimundo o cisma do Ocidente. 

 Em 1379, atua como Provincial da Lombardia. Catarina lhe 

escreve suas útlimas cartas e morre em 29 de abril do ano seguinte. 

Treze dias depois, o Capítulo Geral de 1380 elege Raimundo mestre 

da Ordem. Cabem a ele momentos muito difíceis, pois a Ordem está 

relaxada pelos efeitos da peste, da divisão eclesiástica e pela apatia 

da vida comum. Em seus 19 anos como mestre se esforça por 

restabelecer a vida apostólica e a observância das regras. Um de seus 

métodos é educar os irmãos Pregadores para que respeitem os 

consensos comunitários. Alguns o chamam de “segundo fundador 

da Ordem”. Se dedica a impulsionar o movimento secular da Ordem 

dos Pregadores. 

 Frei Raimundo de Cápua morre em Nuremberg em 5 de 

Outbro de 1399 durante uma visita aos conventos da Alemanha. 

 O Papa Leão XIII o declara bem-aventurado em 1899.



PARA REZAR O TERÇO – 

 Mistérios gozosos 

João Paulo II. Rosarium Virginis Mariae. Carta Apostólica do Santo Padre, 
16/10/2002. pp. 22 e 23.

– O primeiro ciclo caracteriza-se de fato pela alegria que 
irradia do acontecimento da encarnação; desde a 
anunciação, quando a saudação de Gabriel à Virgem de Nazaré 
se liga ao convite da alegria messiânica “Alegra-te, Maria”. 

– Por sua vez, toda a humanidade está como que incluída no 
fiat com que Maria corresponde prontamente à vontade de 
Deus. 

– Aparece depois a cena do encontro com Isabel, quando a voz 
de Maria e a presença de Cristo em seu ventre fazem João 
“saltar de alegria” (cf. LC 1,44). 

– Inundada de alegria segue 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). 

– Já os dois últimos mistérios desse ciclo, mesmo 
conservando o sabor da alegria, já antecipam os sinais do 
drama. 

– A apresentação no templo, enquanto exprime a alegria da 
consagração e extasia o velho Simeão, registra também a 

profecia do “sinal de contradição” que o Menino será para 
Israel e da espada que trespassará a alma da mãe. 

– Gozoso e ao mesmo tempo dramático, é o episódio de Jesus 
aos 12 anos no templo. A revelacão de seu mistério de Filho 
totalmente dedicado às coisas do Pai é anúncio da radicalidade 
evangélica que põe inclusive em crise os laços mais caros às 
pessoas diante das experiências absolutas do Reino. Até José e 
Maria, aflitos e angustiados, “não entenderam” suas palavras 
(Lc 2,50). 

– Meditar os mistérios gozosos significa entrar nas motivações 
últimas e no significado profundo da alegria cristã. 

– Significa fixar o olhar sobre a realidade concreta do mistério 
da encarnação e sobre o obscuro prenúncio do mistério do 
sofrimento salvífico. 

– Maria nos leva a aprender o segredo da alegria cristã, 
lembrando-nos que o cristianismo é sobretudo evangelion, 
“boa nova”, que tem o seu centro e conteúdo na pessoa de 
Cristo, o Verbo feito carne, único Salvador do mundo.



_____________________________________________ 
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 na 
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

Papa Francisco convida a Igreja inteira a fazer uma experiência 
sinodal, participando da preparação da assembleia ordinária do 

Sínodo dos Bispos, a ser realizada em outubro de 2023.  
O tema da assembleia do Sínodo dos Bispos de 2023 - “por uma 

Igreja sinodal: comunhão, participação e missão”.  
  

 Dia 10 de outubro, o Papa Francisco celebra em Roma a abertura, 
para toda a Igreja, desse processo de preparação do sínodo de 2023. 

  
Dia 17 de outubro, em cada diocese do mundo, o bispo diocesano 

celebra a abertura desse processo para sua diocese. Na arquidiocese de 
São Paulo, essa Missa será organizada e celebrada em cada Região 

Episcopal, com o Bispo Auxiliar. É importante que cada Pároco 
participe, junto com seu Conselho Pastoral Paroquial e demais 
lideranças paroquiais. Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer 

celebrará com Dom Carlos Lema e a Região Sé, na Catedral 
Metropolitana.  

Logo em seguida, começa o processo de escuta nas paróquias, 
para ouvir o povo, seguindo as orientações do “Documento 

Preparatório” e do “Vademecum”, já enviados a todas as dioceses pela 
Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos. Esses documentos também 

estarão no Portal da Arquidiocese (www.arquisp.org.br) e podem ser 
baixados por quem quiser. 

Para maiores informacões, procure a nossa paróquia.

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

