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PALAVRA DO PÁROCO 
 

 O mês de maio tradicionalmente é o mês de Maria. A mãe de Jesus 

foi quem tomou a iniciativa de provocar o primeiro milagre de seu filho 

Jesus. Ele dizia que a sua hora não havia chegado. Mas assim mesmo 

realizou o pedido de sua mãe. 

 Nós vivemos tempos difíceis quer em nosso país quer no mundo 

todo. A guerra contra a Ucrânia nos parece algo sem sentido e só podemos 

nos solidarizar com um povo, que sofrendo, é obrigado a fugir dos horrores 

da guerra. Mais migrantes a serem acolhidos por outros povos. Em nosso 

país a situação de corrupção e instabilidade também nos preocupa. 

Precisamos estar atentos para escolher bem os que devem nos representar 

no governo, na câmara e no senado. 

 Apesar de toda essa situação, acabamos de celebrar a Páscoa da 

ressurreição e com isso temos a certeza da presença de Jesus em nosso 

meio que nos faz manter viva a esperança de que um outro mundo é 

possível.  

 O tempo pascal torna evidente a grande graça que Cristo nos 

concedeu com a sua morte, e que comunica à Igreja e ao mundo com a sua 

ressurreição: o Espírito Santo, a paz, a libertação e a reconciliação, a 

fraternidade. Jesus ressuscitado entrega aos cristãos, na figura de Pedro, a 

exigência e o dom do apostolado. 

Através do nosso batismo no Espírito Santo, recebemos a graça do 

apostolado, graça esta que devemos renovar muitas vezes na vida, que não 

é apenas memória histórica, mas um novo chamado, hoje, para cada um 

de nós. Este chamado, bem como a renovação da nossa aceitação em 

seguir Jesus, é determinado por uma única coisa: “Tu me amas?... então 

segue-me”. 

 A fonte do apostolado é o amor do Senhor. É desse amor que tira 

o seu impulso, sua fidelidade e sua eficácia. Na medida em que o amamos, 

ele nos usará como instrumentos, apesar das nossas falhas e pecados. Pois 

é na nossa fraqueza que a força do Senhor se evidencia, como nos ensina o 

apóstolo Paulo. 

 A única condição é que o amemos de verdade, como Maria. 

Fr. Márcio A. Couto op 
 

13 de Maio 

Bem-aventurada Imelda Lambertini, virgem 
 Imelda Lambertini nasceu em Bolonha, por volta de 1320. Desde 

muito jovem, foi confiada ao mosteiro dominicano de Valdipietra. Foi lá, 

enquanto ainda criança, que ela morreu no dia 12 de maio de 1933, depois 

de ter recebido, segundo antigas “memórias”, miraculosamente a 

eucaristia. Uma outra memória acrescenta “que logo depois (de receber a 

eucaristia) ela entregou o espírito”. O culto prestado à bem-aventurada foi 

aprovado por Leão XII em 1826. Pio X fez dela a padroeira das crianças que 

se aproximam pela primeira vez da Eucaristia. 

 No Brasil as irmãs dominicanas imeldinas, com sede em Santa Cruz 

do Rio Pardo, tem como patrona a Bem-aventurada Imelda. 

 

 



 

 ORAÇÃO 
Senhor Jesus Cristo, 

Acolhestes na glória do céu a Bem-aventurada Imelda Lambertini, 

Depois de ter-lhe concedido uma ardente paixão pela eucaristia. 

Por sua intercessão, fazei-nos aproximar da mesa santa 

Com tal fervor que desejemos perder-nos a nós mesmos 

Para viver convosco, 

Que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo 

 

PÁROCOS DOMINICANOS DA IGREJA SÃO DOMINGOS 

 

Frei Raimundo de Almeida Cintra OP (1915-1984) 

 Frei Raimundo foi o segundo pároco da Igreja São Domingos das 

Perdizes, sucedendo a frei Domingos Maia Leite. 

Depois de fazer seus estudos primários em Serra Negra, SP, cidade 

onde nascera aos 10 de fevereiro de 1915, fr. Raimundo entra na Escola 

Apostólica dos Padres Dominicanos, em Uberaba, MG, em 1926. Concluído 

o curso secundário, faz o noviciado em Biarritz (França), onde emite a 

primeira profissão (1932). 

 Ao terminar a formação filosófica e teológica (em Saint Maximin, 

França), recebe o presbiterato em 1939. De volta ao Brasil, em plena II 

Guerra Mundial, começa seu magistério e ministério em São Paulo, capital 

(1943). Superior por várias vezes em nossas comunidades, procura colocar-

se generosamente a serviço dos irmãos. 

 Exerceu a função de pároco na Igreja São Domingos em São Paulo 

(1942) e em Uberaba por dois períodos diferentes (1951-1957). Voltou à 

França para fazer a licenciatura em teologia no Saulchoir, em Paris, que 

seria completada pelo doutoramento na Faculdade Nossa Senhora da 

Assunção em São Paulo, com a tese “Cultos afro-brasileiros e cristianismo”. 

 Especializou-se no estudo da História comparada das Religiões e 

consagrou-se ao trabalho ecumênico junto aos não-cristãos e no Centro de 

Ecumenismo do Rio de Janeiro (1968-1970). Escritor caprichoso em sua 

produção teológica e espiritual, deixou várias obras, dentre as quais 

cumpre assinalar “O Lotus e a Cruz – hinduísmo e cristianismo” (1984); e 

“As Mais belas orações de nosso tempo” e As mais belas orações de todos 

os tempos” ambos livros em colaboração com Rose Marie Muraro. Em 1976 

a Editora Vozes publicou dele ainda dois livros: “Oração do dia e da noite” 

e “Tempo de Orar” 

 Foi diretor-redator da publicação dominicana “Revista do Rosário” 

(1960), transformada posteriormente por ele em “Revista Dominicana”, 

como também assumiu a coordenação da equipe fundadora da “Revista da 

Conferência dos Religiosos do Brasil” (1968), logo intitulada 

“Convergência”. 

 Faleceu na capital de São Paulo aos 7 de novembro de 1984. 

 

COMISSÃO SOCIOAMBIENTAL INTER-RELIGIOSA DA PARÓQUIA 
 

 A Comissão Socioambiental estará promovendo um encontro (live) 

com o prof. José Corrêa Leite Júnior sobre o tema “A urgência das questões 

climáticas”. O tema é importante para o futuro do planeta Terra. Isso diz 

respeito a todos e todas nós. Esperamos que participem. 

 

Data 26 de maio 

Horário 20h até 21h 

O prof. José Corrêa Leite Júnior é graduado em História pela 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 

Paulo; graduado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, doutor 

em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo. Professor da Faap. 

 

O encontro será transmitido pelo canal Youtube da Paróquia: 

https://www.youtube.com/channel/UCCEP3Uf3uG_YH6n33Urzkbg 

https://www.youtube.com/channel/UCCEP3Uf3uG_YH6n33Urzkbg


COP: o que é isso? 

COP26 é uma sigla que indica a 26ª Convenção das Partes 

(COP) da Convenção sobre Mudanças Climáticas. Essas 

conferências são conhecidas também como a Cúpula da Terra. 

A 26ª conferência ocorreu em novembro de 2021. Essas 

conferências do Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 

Climática foram criadas a partir da Conferência Rio 92, em 1992, e 

ocorrem anualmente desde 1995. Apenas em 2020, por causa da 

pandemia Covid19, não ocorreu a conferência. Assim, foram 

realizadas 26 conferências até agora. 

Elas nascem da intenção em reduzir os gases de efeito estufa 

com o objetivo de prevenir as mudanças climáticas e o aquecimento 

global. 

A conferência de Paris, em 2015, ou seja, a COP21, fixou 

metas de redução do aquecimento global. O ideal seria manter no 

máximo o aquecimento em 1,5º C. Como muito pouco foi feito, a 

COP26, em 2021, em Glasgow, na Escócia, foi vista como a última 

chance de tornar realidade o acordo de Paris. 

Muitos países tinham dado sua contribuição até aquele ano, 

mas muitos abandonaram seus compromissos. Esses são países de 

grande consumo, como Estados Unidos e China. 

A situação atual nos leva a uma previsão de um aumento na 

temperatura de 2,7º C ainda neste século, mesmo que as metas de 

Paris sejam cumpridas. 

Em 2022, haverá a COP27, no Egito, à margem do mar 

Vermelho, na cidade de Charm el-Cheikh. Ela deve ocorrer de 7 a 18 

de novembro. 

De acordo com IPCC, sigla de Intergovernmental Panel on 

Climate Change (Painel Intergovernamental de Mudança Climática), 

a 27ª COP contará com mais dados e estudos. Esses dados devem 

subsidiar as discussões sobre as reduções de emissões de gases e 

a adaptação aos impactos das mudanças climáticas. Por isso, o tema 

deste ano deve ser discutir a adaptação e a vulnerabilidade de 

algumas regiões. 

Na página da Nações Unidas Brasil é possível encontrar mais 

informações sobre essa importante reunião: https://brasil.un.org/pt-

br/156377-guia-para-cop26-o-que-e-preciso-saber-sobre-o-maior-

evento-climatico-do-mundo 

 

HORÁRIOS e INFORMAÇÕES 
Missas: de Segunda a Sexta-feira: às 11h30 e 18h. Aos Sábados, às 19h30 - 

entrada pelo portão lateral da igreja. Aos Domingos, às 9h; 10h30 e 19h. 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 Sexta-feira.  

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 9h30 às 15h30. 

Aos Domingos, não há funcionárias na Paróquia.  

 

Atendimento do Pároco: Solicitar por telefone à secretaria.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charm_el-Cheikh
https://brasil.un.org/pt-br/156377-guia-para-cop26-o-que-e-preciso-saber-sobre-o-maior-evento-climatico-do-mundo
https://brasil.un.org/pt-br/156377-guia-para-cop26-o-que-e-preciso-saber-sobre-o-maior-evento-climatico-do-mundo
https://brasil.un.org/pt-br/156377-guia-para-cop26-o-que-e-preciso-saber-sobre-o-maior-evento-climatico-do-mundo
mailto:sdperdizes@hotmail.com


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 doação de alimentos, que será 

revertida para o Sopão e para distribuição aos mais pobres, às segundas-

feiras à tarde. 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 Temas atuais: o 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. Dirigir-se a Gabriel 

Marão ((gabriel.marao@gmail.com) para receber o link.  

 

Endereço:  Paróquia São Domingos. Rua Caiubi, 164. Perdizes. São Paulo/SP 

CEP 05010-000. Tel: 11 3862-8228 - Celular e WhatsApp: 11 93704-9649 E-

mail: 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 

 

CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES DÍZIMOS 

Dados bancários da Paróquia São Domingos, Perdizes: 

Banco Bradesco. Agência 0208. Conta corrente 2825-8 Ag. PUC 

CNPJ: 63.089.825/0340-49 [Mitra Arquidiocesana de São Paulo]  

PIX: sdperdizes@hotmail.com 

 

Nota: Gostaria de agradecer pelo trabalho impecável da Angela Varela 

Loeb, pois foi ela quem redigiu e elaborou o Boletim Paroquial desde o 

primeiro número (2019) até o número 39 (abril de 2022). Ela me pediu um 

tempo para tratar de assuntos pessoais. Espero que depois desse tempo 

ela volte a confeccionar o Boletim da Paróquia S. Domingos. Por isso, peço 

desculpas pelo modo bem inferior dessa edição. 

 

Boletim nº 40/ Maio 2022 

 

 

mailto:gabriel.marao@gmail.com
http://www.igrejasaodomingos-perdizes.ong.br/
mailto:sdperdizes@hotmail.com

