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 CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2022 

  
 Essa é a terceira vez que a temática da educação será abordada 
na Campanha da Fraternidade (CF). O tema já foi objeto de reflexão e 
ação eclesial em 1982 e 1998. A presidência da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) justifica, na apresentação do texto-base da 
CF, que se trata de uma campanha que, mais do que abordar um 
aspecto específico da problemática educacional, vai refletir sobre os 
fundamentos do ato de educar na perspectiva católico-cristã. 
 Nessa perspectiva, a educação é compreendida não apenas como 
a transmissão de conteúdo ou preparação técnica para o mundo do 
trabalho, mas como um processo que envolve uma “comunidade” 
ampliada que inclui todos os atores: família, Igreja, Estado e sociedade. 
 Anualmente, a CNBB realiza a CF no Tempo Litúrgico da 
Quaresma, o período de preparação para a Páscoa, pois, a Quaresma 
também é tempo de conversão. E a Campanha possui a proposta de 
motivar “um coração convertido”. A CF ilumina de modo particular os 
gestos fundamentais desse tempo litúrgico, que são a oração, o jejum e 
a esmola; e tem como finalidade principal enriquecer, vivenciar e 
assumir a dimensão comunitária e social da Quaresma.  
 Na mensagem para a CF de 1979, São João Paulo II fala da 
necessidade de viver a quaresma com ascese pessoal, mas sem esquecer 
da importância do doar-se. Em suas próprias palavras: “Dar mostras 
dessa conversão ao amor de Deus com gestos concretos de amor ao 
próximo”. E para o Papa Francisco, a “Quaresma é tempo favorável 
para sairmos de nossa alienação existencial causada pelo pecado”.  
 Nesse sentido, algumas das ações propostas pela CF são: escuta 
da Palavra que converte o coração; verdadeira atenção pelos 
outros; romper com a indiferença frente ao sofrimento e 
disponibilidade para o serviço. 

 A arrecadação da CF se dará no próximo mês, no dia 10 de Abril, 
Domingo de Ramos. 
____ 
Fonte: site da CNBB https://campanhas.cnbb.org.br

Cartaz da Campanha da Fraternidade 2022,  
que tem início no dia 02 de Março 

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) lança na Quarta-feira de 
Cinzas, 2 de março, a Campanha da Fraternidade de 2022, com o 

tema: “Fraternidade e Educação” e o lema bíblico, extraído de Provérbios 
31, 26: “Fala com sabedoria, ensina com amor”

https://campanhas.cnbb.org.br/o-que-a-quaresma-tem-a-ver-com-a-campanha-da-fraternidade.html


 

CATECISMO –  AS VIRTUDES

____________________________________________ 
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] 

As virtudes teologais 

Caridade

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

– Jesus Cristo fez da caridade novo mandamento. “Este é o meu 
mandamento: Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos 
amei” (Jo 15, 12) 

– A caridade assegura e purifica nossa capacidade humana de 
amar, a elevando à perfeição sobrenatural do amor divino. 

– Caridade e amor muitas vezes são tidas como sinônimos na 
liturgia e na bibliografia litúrgica. 

–  A caridade anima e inspira o exercício de todas as virtudes; é 
fonte e fim da prática cristã.

NOVOS HORÁRIOS DAS CELEBRAÇÕES

A partir da Quarta-feira de Cinzas, 02 de Março, 
os horários de missa serão: 

– de Segunda a Sábado às 11h30 e 18h00;
– aos Domingos às 09h00, 10h30 e 19h00.

As missas semanais das 18h00 e a missa dominical das10h30 são 
transmitidas pelo canal do Youtube da paróquia:

            https://youtube.com/channel/UCCEP3Uf3uG_YH6n33Urzkbg
Missas especiais podem ser marcadas para às 

19h00 de Segunda a Sexta.

CAMPANHA CONTÍNUA DE ARRECADAÇÃO DE  
TAMPINHAS PLÁSTICAS;  

LACRES DE LATINHAS DE ALUMÍNIO e  
BLISTERS DE ALUMÍNIO (de medicamentos) 

O que pode ser doado?  
Todos os tipos de tampinhas plásticas feitas com plástico endurecido, 

tais como: tampa de garrafa pet, de leite, de suco, de shampoo, de 
cremes, de pasta de dente, de colírio, de desodorante, de sabão líquido, 

de desinfetante, de água sanitária, de canetas,  
de potes de sorvete, de requeijão, etc. 

Também podem ser doados os lacres das latinhas de bebidas e os 
blisters (cartelas) de alumínio de medicamentos. 

Para que serve e para onde vai? 
A Paróquia entrega as doações para uma ONG que reverte o material 

na produção de cadeiras de rodas, destinadas à doação. 

É necessário em média o equivalente a 140 garrafas pet de 2l cheias de 
lacres de latinhas para a confecção de uma cadeira de rodas, p. ex. 

Entregue a sua contribuição na Secretaria da Paróquia.

Grupo de Oração Rainha da Paz e São Domingos   
A partir do dia 09 de Março, Quarta-feira, o Grupo de Oração  

retoma os encontros presenciais em nossa igreja,  
quando iniciará a Via Sacra. 

Os encontros acontecem todas as Quartas-feiras, às 20h*, na igreja. 
A entrada no local, em função do horário, ocorre pelo  

portão de grade lateral à fachada da igreja. 

*o horário pode sofrer alteração. Favor confirmar com a secretaria da paróquia

https://youtube.com/channel/UCCEP3Uf3uG_YH6n33Urzkbg





HORÁRIOS e INFORMAÇÕES

Missas: de Segunda a Sábado: às 11h30 e 18h. Aos Domingos, às 9h; 10h30 e 19h. A 
entrada para a missa aos Sábados, às 18h, se dá pelo portão lateral da igreja. As missas 
semanais das 18h e as missas dominicais das 10h30 são transmitidas pela internet, 
através do YouTube da paróquia. Para acessar, basta entrar no link https://
youtube.com/channel/UCCEP3Uf3uG_YH6n33Urzkbg. Missas especiais são marcadas 
para às 19h de Segunda a Sábado. Para solicitar intenções de missa mande um e-mail 
para: sdperdizes@hotmail.com. 
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 há 
funcionárias na Paróquia. 
Atendimento do Pároco: Solicitar por telefone à secretaria. 
Confissões: Em horário a combinar por telefone. 
Sacramento do Batismo: Inscrições na secretaria. Os batizados podem ser realizados 
aos Sábados pela manhã ou aos Domingos às 11h00, a combinar. Encontro presencial 
para a preparação de pais e padrinhos – exclusivamente para quem estiver com o 
esquema vacinal completo –, na última terça-feira de cada mês. Inscrições na secretaria 
da Paróquia. 
Sacramento do Matrimônio: Na secretaria da Paróquia há todas as informações. 
Grupo de Oração Rainha da Paz e São Domingos: Todas as quartas feiras às 
20h00 o grupo se reúne na igreja. Em função do horário, a entrada ocorre pelo portão 
de grade, lateral à igreja. Os interessados devem comparecer à igreja ou contatar Fátima 
Toledo: fatima.toledo@uol.com.br ou 11 3872-7442 ou 11 99262-4473. 
Grupo de 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: A Paróquia recebe doações de alimentos não perecíveis para 
serem distribuídos aos mais pobres. Se você quiser participar basta entrar em contato 
com a secretaria da Paróquia.  
Catequese infantil: Atividades às quartas-feiras às 16h30. Informações na secretaria. 
Catequese de adultos (Iniciação Cristã de Adultos) - para maiores de 14 anos: 
acontece sempre que houver interessado. Basta contatar a secretaria paroquial. 
Encontros de reflexão sobre liturgia: após a missa das 18h aos Sábados, às 19h30, 
um grupo se reúne on-line durante 1 hora para refletir acerca dos textos da missa. Para 
participar envie um e-mail para Gabriel Marão (gabriel.marao@gmail.com), quem lhe 
enviará o link. 
Encontros de reflexão Temas atuais: outro grupo se reúne com o intuito de refletir 
sobre temas atuais referentes à fé e à cidadania. Você gostaria de participar? Reflexão às 
Terças-feiras, às 20h, on line. Também se dirigir a Gabriel Marão (contato acima). 

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 

MEMÓRIA dos PÁROCOS DOMINICANOS  
(da nossa Paróquia) 

Frei Domingos Maia Leite, OP (1905 - 1998). 

 Seu nome era Dídimo Maia Leite. Nascido em Porto Nacional, 
Tocantins, pede para entrar na Ordem dos Pregadores, em 1936. Assume o 
nome de Domingos após o noviciado, realizado em Toulouse, na França – 
pois na época os frades dominicanos não tinham formação inicial no Brasil. 
 Quando da fundação da matriz paroquial São Domingos em Perdizes, 
em 1941, foi o primeiro pároco. 
 Depois disso, voltou à nossa paróquia em 1948, também como 
pároco, tendo exercido essa gestão durante 14 anos, até 1962. Foi durante a 
segunda gestão de Frei Domingos Maia Leite que a nossa ampla e bela igreja 
foi projetada, em 1953, e construída, durante os anos de 1953 até 1958.  
 Em 1969, foi eleito Provincial. O Brasil enfrentava a ditadura militar, 
e nessa época alguns dos jovens noviços foram presos. Segundo o 
testemunho de um deles, Frei Betto: “fr. Domingos era nosso provincial 
quando fomos presos em 1969; sua primeira reação nada teve da mineirice 
de quem, por precaucação, quer antes ouvir as duas partes e versões. Não 
pôs na mesma balança a opressão e a luta pela liberdade, a tortura e a 
esperança de um Brasil justo. Respaldado pela grandeza de fr. Edson, fr. 
Domingos agiu como pai e irmão: jamais acatou a versão da polícia e 
indignou-se contra cardeais e bispos omissos, mobilizou a opinião pública 
internacional e, especialmente, Roma – do Mestre da Ordem ao Papa 
Paulo VI – em nossa defesa. Porque tinha muita fé, fr. Domingos jamais 
conheceu o medo. Pequeno em estatura, enfrentou, com galardia, 
delegados e torturadores, juízes e diretores de presídio, generais e 
autoridades civis. E graças a ele, os restos mortais de frei Tito de Alencar 
Lima [que, como consequência da tortura sofrida no Brasil, cometera 
suicídio na França] retornaram ao seio do Brasil.” 
 Frei Domingos termina seu provinciado em 1973 e segue no convento 
de São Paulo, Perdizes, onde exerce várias funções. Em 1981 é transferido 
para o convento de Uberada, MG. A partir de 1991 é atingido por uma 
esclerose, mas continua sendo uma presença marcante na comunidade 
formadora do noviciado dominicano. Falece em Março de 1998. 

Fonte: Anais dominicanos, 2002 - biblioteca da Paróquia.
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