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PALAVRA DO PÁROCO 
 

 Estamos programando a Festa de São Domingos para o dia 28 do 

mês de agosto. Teremos pela manhã uma única missa às 10h30 e logo 

depois as barraquinhas com comes e bebes, além, é claro, do esperado 

bingo. Para realizarmos essa comemoração comunitária, depois de 

interrompida durante os dois anos de forte pandemia, precisamos contar 

com a doação de prendas e bebidas. Enviarei para vocês por e-mail ou 

WhatsApp a lista do que precisaremos. 

 Durante o mês de julho só haverá durante a semana a missa das 

18h00 que também é transmitida pelo Youtube e Facebook da Paróquia. 

 Neste ano a Arquidiocese retomou os trabalhos do Sínodo. Houve 

uma reunião no dia 4 de junho e haverá outra no dia 2 de julho. Eu, frei 

Márcio, fui nomeado secretário da Comissão Juventude e Missão, que será 

presidida pelo novo bispo da Região Sé, D. Rogério Augusto das Neves. 

 A pandemia infelizmente ainda não nos deixou de vez. Por isso, 

recomenda-se que mantenhamos na Igreja as máscaras e o 

distanciamento. 

 No mês de junho tivemos duas celebrações importantes. A da 

Santíssima Trindade, e a de Corpus Christi. “Do Pai brota, desde toda a 

eternidade a decisão de nos tornar participantes da vida de Deus, como 

filhos e filhas. No Filho encarnado, Jesus, a vontade do Pai se realiza de 

forma perfeita num ser humano, em tudo igual a nós, menos no pecado. O 

Espírito Santo, então, nos é dado pelo Pai para a nossa santificação e a 

continuação da missão de Jesus”. 

 “São muitos os conflitos que sacodem hoje nossa sociedade. Além 

das tensões e enfrentamentos que ocorrem entre as pessoas e no seio das 

famílias, graves conflitos de ordem social, política e econômica impedem 

entre nós a convivência pacífica. Para resolver os conflitos, sempre temos 

que fazer uma opção: ou escolhemos a via do diálogo e do mútuo 

entendimento, ou seguimos os caminhos da violência e do 

enfrentamento... Diante desta “cultura da violência” temos que promover 

hoje uma “cultura da paz”. A fé na violência deve ser substituída pela fé na 

eficácia dos caminhos não violentos. Temos que aprender a resolver nossos 

problemas por vias dignas do ser humano. Não fomos feitos para viver 

permanentemente no enfrentamento. Antes de qualquer coisa, somos 

humanos e chamados a entender-nos buscando honestamente soluções 

justas para todos”. 

  

Fr. Márcio A. Couto op 
 

18 de Junho 

Bem-aventurada Hosana de Mântua, virgem, leiga 
 Desde muito jovem Hosana tomou o hábito da Ordem Terceira 

Dominicana, vivendo em sua casa, onde se comportava mais como serva 

do que como patroa.  Na morte de seus pais, Hosana ficou encarregada da 

direção da casa paterna, e apesar de sua juventude, ocupou-se dos 

empregados e de todos os membros da família. Dotada de um coração 

cheio de compaixão para com os aflitos, ela se consagrada a consolá-los. 

Seus biógrafos dizem que em seus lábios havia tanta graça e doçura em 

suas palavras, que basta isso para que os aflitos pudessem esquecer suas 

tristezas e aflições. Sua reputação se espalhou para longe, até os recantos 

mais recuados da Itália. Muitas pessoas vinham até ela para lhe expor suas 
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dificuldades, pedir seus conselhos e solicitar orações. Alegre e 

contemplativa, tinha uma predileção pela oração de louvor e viveu como 

uma divisa o seu nome de Hosana. Morreu em 1505.  

 

 
Hosana de Mântua 

 ORAÇÃO 
Ó Deus, permitistes à Bem-aventurada Hosana de Mântua  

Preferir a tudo as riquezas insondáveis do Cristo   

Concedei-nos, por seu exemplo,  

Crescer em vosso conhecimento  

E viver fielmente à luz do Evangelho.  

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,  

Na unidade do Espirito Santo.  

 

 

 

13 de Julho  

Bem-aventurado Jacó de Varazze (ou Jacó de 
Voragine), bispo  

Jacó de Voragine entrou na Ordem em 1244, em Gênova, Itália. 

Logo distinguiu-se por sua ciência e seus talentos de orador, depois 

como o autor dos Sermões, editados para uso dos pregadores. Dentre 

esses sermões, a coleção dita “marialis” e os “legendarii” são 

excelentes. Foram difundidos sob o título Legenda Aurea, vida de santos 

em que abundam o lendário e o maravilhoso, e que foi a mais célebre 

coletânea hagiográfica da Idade Média. 

Foi, durante vários anos, provincial da Lombardia. À morte 
do Mestre da Ordem, João de Verceil, tornou-se vigário da Ordem 
e presidiu a eleição do Mestre Munio de Zamora.  

Quando Nicolau IV o enviou a Gênova para uma missão 
delicada, ganhou a simpatia da população que lhe pediu e obteve 
do papa a sua nomeação como arcebispo, em 1292. Convocou um 
concílio para organizar a dignidade do culto – em particular das 
relíquias – e, contribuiu para apaziguar as lutas entre guelfos e 
gibelinos. Enfim, socorreu com um zelo incansável os pobres.  

Morreu a 13 de julho de 1298, e seu corpo foi venerado na Igreja 

de São Domingos até sua demolição, em 1798. Suas relíquias foram 
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transferidas para a basílica de Santa Maria di Castello, depois depo-

sitadas na igreja dominicana de Varazze, em 1974. 

 
 

 

 

 

 

Oração do dia  

Ó Deus, tornastes o bispo Bem-aventurado Jacó de Vorágine  

exímio pregador da verdade e construtor da paz.  

Concedei-nos, por sua intercessão,  

amar a paz e a verdade para chegar a vós,  

que sois a suprema paz e a própria verdade.  

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho  

na unidade do Espírito Santo. 

 

 

    Jacó de Vazazze (ou de Voragine) 

 

 

PÁROCOS DOMINICANOS DA IGREJA SÃO DOMINGOS 

 

Frei Alberto Chambert (1897 – 1979) 

Frei Alberto Chambert nasceu em Montauban, Tarn-et-Garonne 

(França) aos 9 de julho de 1897. Ainda jovem sentiu o apelo de Deus para 

o sacerdócio e entrou para o seminário diocesano, recebendo a ordenação 

sacerdotal aos 23 anos incompletos e emitindo os primeiros votos 

religiosos aos 30 de setembro de 1922.  

Tão Logo terminou o curso de teologia em Saint Maximin (Var- 

França), chegou a Uberaba em 1925, incorporando-se à equipe de 

dominicanos dedicados especialmente à difusão da devoção do Rosário, 
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através da revista “Mensageiro do Santo Rosário” e da pregação do 

Evangelho em todo o Triangulo mineiro e estado de São Paulo.  

Dotado de grande capacidade de trabalho e de zelo apostólico, frei 

Alberto dedica-se ao trabalho junto aos jovens. Funda o círculo Operário 

de Uberaba, a Juventude Independente Católica (JIC), a Juventude Operária 

Católica (JOC). Organiza e dirige durante vários anos as romarias do Rosário 

à Aparecida do Norte, que chegaram a levar ao santuário nacional milhares 

de pessoas de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro etc.  

Em fevereiro de 1944, frei Alberto é transferido para São Paulo, 

para dirigir a Paróquia de São Domingos, nas Perdizes. Aí fica apenas um 

ano, e é transferido depois, para o Rio de Janeiro a fim de assumir ali a 

direção de nossa revista “O Mensageiro do Santo Rosário”.   

Em 1954, volta novamente para Uberaba e aí colabora com o 

Arcebispo na fundação da Paróquia de São Domingos, de que é nomeado 

o primeiro Vigário. Dedica-se com o mesmo zelo à parte urbana e à parte 

rural da Paróquia, levando à frente várias iniciativas, tanto no campo da 

formação de líderes cristãos como na ampliação dos centros comunitários.  

Frei Alberto foi um batalhador incansável durante toda a sua vida. 

Procurou sempre atualizar-se, em sintonia com a Igreja, a que serviu 

sempre com todo amor e zelo até os últimos momentos de sua vida.  

Com a suspensão das atividades dos Dominicanos em Uberaba, 

cidade que amava profundamente e que lhe deu, através da Câmara 

Municipal, o título de “Cidadão Uberabense”, sua saúde abalou-se 

profundamente, vindo a falecer em 21 de maio de 1979 na cidade de São 

João Nepomuceno ( MG)   

Seu corpo foi transportado para Uberaba e aí sepultado com 

grande acompanhamento de pessoas de todas as classes sociais. 

 
 

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. 

NOTA: No mês de julho, durante a semana, só haverá a missa das 18h00. 

 

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. Nos sábados das 9h00 às 11h00. 

 

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 15h00. 

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.  

 

mailto:sdperdizes@hotmail.com
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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 
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