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Virtudes humanas - as virtudes cardeais
Temperança

– A temperança é a virtude moral que modera a atração
pelos prazeres.
– Ela auxilia na procura do equilíbrio no uso dos bens
criados.
– Assegura o domínio da vontade sobre os instintos e
mantém os desejos dentro dos limites da honestidade.
– No Antigo Testamento, a temperança é muitas vezes
louvada. “Não vás atrás de tuas paixões, e dos teus prazeres,
abstém-se.” (Eclo 18,30)
– No Novo Testamento, ela é chamada de “moderação”,
“sobriedade” ou “ponderação”.

“E quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens
a mim” (Jo 12, 32)
Vista da torre da igreja, a partir da quadra detrás.
___________________
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SANTOS IGNÁCIO DELGADO, bispo;
VINCENTE LIEM, presbítero;
e os CENTO E DEZESSETE MÁRTIRES DO VIETNAM,
1745-1862.
Memória obrigatória: 24 de Novembro

dominicano vietnamita. Dentre eles, onze são dacapitados; seis
estrangulados; dez têm o corpo partido ao meio; um sucumbe
atordoado por uma marreta; três morrem na prisão. Entre estes,
Thomas Toan, enfraquecido pela tortura, arrepende-se e morre de
fome e sede.
Eles são beatificados em 1900, ano do jubileu, pelo papa Leão

Nos primeiros anos de evangelização, o anúncio da fé cristã no

XIII. Ao mesmo tempo em que são beatificados um lazarista, um

Vietnam vem acompanhado do testemunho do martírio. A perseguição

franciscano e quarenta e nove membros da Sociedade das Missões

dura 261 anos, desde 1625 até 1886; período em que as comunidades

Estrangeiras de Paris, entre os quais, o bem-aventurado Augustin

vietnamitas são submetidas a cinquenta e três mandatos de

Schoeffler, terciário dominicano. Em 19 de Junho de 1988, João

perseguição assinados por imperadores e mandatários, contando

Paulo II canoniza os cento e dezessete mártires, quando os seis

aproximadamente 130.000 vítimas. Estes mártires pertencem ao clero

milhões de católicos do Vietnan (10% da população) continuam a

local ou missionário, assim, como ao laicato cristão.

crer, como diz São Pedro, “na graça de Nosso Senhor Jesus Cristo”.

Após severa perseguição conhecida pela Indochina ao longo dos

A Ordem Dominicana está presente no Vietnam de modo

séculos XVII até XIX, o Imperador Minh-Mang (1820-1841) dá livre

permanente e organizado desde 1676. Os frades se estabeleceram na

curso à violência contra os cristãos. Convoca bispos e padres cristãos

região de Tonkin (Vietnam do Norte), alguns provenientes das

supostamente para que traduzam os escritos europeus para os

Filipinas. Em 1967 foi criada a Província Dominicana do Vietnan,

anamitas. Sentindo a armadilha, eles se recusam e se escondem. É

chamada “Rainha dos Mártires”. Um vicariato de padres

então quando o imperador ordena novo massacre.

vietnamitas existe no Vietnam do Sul. Em 2019, o Capítulo Geral da

Ignácio Delgado e Domingos Hénarèz, bispos e vicários

Ordem dos Pregadores (Dominicanos) reune-se no Vietnam e elege,

apostólicos, José Hernandez, presbítero, espanhóis da província das

em 13 de julho, frei Gerard Timoner, de nacionalidade filipina, como

Filipinas, são presos com outras dezenas de nativos, padres, catecistas,

Mestre Geral da Ordem.

leigos e membros da Ordem Terceira. Ignácio Delgado, com 76 anos de
idade, exausto por doença e fadiga, morre em sua cela, exposto ao sol;
sua cabeça é cortada e jogada num rio, onde a encontram intacta três
meses mais tarde. Há 34 dominicanos, entre os quais, no século XVIII,
lembramos o nome de Vicente Le Quang Liem da Paz, primeiro

_________
Fonte: CHERY, Henri-Charles, O.P. Saints et Bienheureux de la famille dominicaine.
Lyon: Fraternité dominicaine Lacordaire, 1991. p. 150-151.
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PARA REZAR O TERÇO – Mistérios da luz
– Na verdade, todo o mistério de Cristo é luz. Ele é a “luz do mundo”.
– Primeiramente, o batismo no Jordão, enquanto Cristo desce à água do
rio como inocente que se faz pecado por nós (cf. 2Cor 5,21), o céu se abre e
a voz do Pai proclama-o Filho dileto, ao mesmo tempo em que o Espírito
vem sobre ele para investí-lo na missão que o espera.
– A seguir, há o início dos sinais em Caná, quando Cristo, transformando a
água em vinho, abre à fé o coração dos discípulos graças à intervenção de
Maria, a primeira entre os que creem. A revelação, que no batismo do
Jordão é oferecida diretamente pelo Pai e confirmada pelo Batista e que é
reiterada na Transfiguração, está na boca de Maria em Caná: “Fazei tudo o
que ele vos disser” (Jo 2,5), constituindo o fundo mariano de todos os
“mistérios da luz”.
– Logo vem a pregação com a qual Jesus anuncia o advento do Reino de
Deus e convida à conversão (cf. Mc 1, 15), perdoando os pecados de quem
se dirige a ele com humilde confiança. Início do mistério de misericórida
que ele prosseguirá exercendo até o fim do mundo, especialmente através
do sacramento da reconciliação confiado à sua Igreja.
– Por excelência, mistério de luz é a Transfiguração no Monte Tabor. A
glória da divindade reluz no rosto de Cristo, enquanto o Pai o credencia
aos apóstolos extasiados para que o “escutem” e se disponham a viver com
Ele o momento doloroso da paixão, a fim de chegarem com Ele à glória da
ressurreição e a uma vida transfigurada pelo Espírito Santo.
– Enfim, a instituição da Eucaristia, na qual Cristo se faz alimento com o
seu corpo e o seu sangue sob os sinais do pão e do vinho, testemunhando
“até o extremo” seu amor pela humanidade, por cuja salvação se oferecerá
em sacrifício.
João Paulo II. Rosarium Virginis Mariae. Carta Apostólica do Santo Padre,
16/10/2002. pp. 23 - 25.

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. 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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