BOLETIM PAROQUIAL DE SÃO DOMINGOS

PARA REZAR O TERÇO  O CREDO

Matriz paroquial São Domingos
Data de fundação: 24/03/1940
Padroeiro: São Domingos de Gusmão

[...] que foi concebido pelo poder do Espírito Santo,
nasceu da Virgem Maria [...]

Agosto é o mês de São Domingos!
Em homenagem ao Santo, trazemos abaixo um breve trecho escrito por um de
seus discípulos, Beato Jordão da Saxônia, que com ele conviveu.

São Domingos: "105. Durante o dia, com os frades ou com os companheiros,
ninguém mais simples, ninguém mais alegre. Durante a noite, ninguém mais
constante nas vigílias e nas orações. De noite, visitavam-no as lágrimas; de
manhã, a alegria (Sl 29,6). Repartia com o próximo o seu dia, e com Deus a
sua noite, sabendo que o Senhor manda de dia a sua misericórida e de noite
o seu cântico (Sl 41,11). Chorava porém copiosamente e com muita
frequência, e de dia e de noite seu pão foram suas lágrimas (Sl 41.3). De dia
sobretudo quando celebrava a missa cotidiana. De noite quando se recolhia
depois de todos, pelas infatigáveis vigílias.
106. Frequentíssimo era seu costume de pernoitar nas igrejas, tanto que
nunca parecia ter um leito para repousar. Rezava então durante a noite e
perseverava vigiando quando podia exigir da fraqueza do corpo. E quando,
afinal, acumulando-se o cansaço e afrouxando o espírito, a necessidade de
sono gritava mais alto, encostanto a cabeça no altar ou em outro lugar
qualquer, ou sobre uma pedra, como o patriarca Jacó (Gn 28,11), descansava
um quase nada e de novo velava no espírito e no fervor da oração."*
* Beato Jordão da Saxônia, Opúsculo sobre as origens da Ordem dos Pregadores [Libellus
de principiis Ordinis Preadicatorum]. Escrito em 1233-1234. (Tradução de Frei Eliseu
Lucena Lopes, Subsídios de formação dominicana. Textos das fontes OP).

Solenidade litúrgica de São Domingos, dia 8 de Agosto.
Haverá o Tríduo de São Domingos, nos dias 05, 06 e 07 deste mês,
na missa das 18h, antecedendo a Festa,
que será celebrada no próprio dia 8, também na missa das 18h.
As festividades da Paróquia estão previstas para o mês de Novembro.
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- O cristão deve não só acreditar no Filho de Deus, como já foi visto, mas
também na sua Encarnação. "E o Verbo fez-se carne e habitou entre nós"
(Jo 1,14).
– Não existe nada mais semelhante ao Verbo de Deus que a palavra que é
concebida no nosso coração mas não falada. Enquanto a Palavra de Deus
estava no coração do Pai só era conhecida pelo Pai; mas quando o Verbo
assumiu carne, como a palavra quando é ouvida, então foi plenamente
manifesta e conhecida. "Depois disto, ela apareceu sobre a terra e no
meio dos homens viveu" (Br 3, 38).
– Jesus foi concebido no seio da Virgem apenas pelo poder do Espírito
Santo, "Senhor que dá a vida", sem intervenção do homem. Ele é Filho do
Pai celeste segundo a natureza divina e Filho de Maria segundo a
natureza humana, mas propriamente Filho de Deus nas duas naturezas,
havendo nele uma só Pessoa, a divina.
– Ao longo de toda a Antiga Aliança, a missão de Maria foi preparada
pela missão das santas mulheres. No princípio está Eva: a despeito de sua
desobediência, ela recebe a promessa de uma descendência que será
vitoriosa sobre o maligno e de ser mãe de todos os viventes. Em virtude
dessa promessa, Sara concebe um filho, apesar de sua idade avançada.
Como fidelidade à sua promessa, Deus escolhe o impotente: Ana, a mãe
de Samuel, Débora, Rute, Judite, Ester e muitas outras. Com Maria,
primeira entre esses humildes do Senhor, que com confiança nele
esperam a Salvação, completam-se os tempos e instaura-se a nova
economia.
Fontes:
- AQUINO, Tomás de, Santo. A Luz da Fé (Tradução, introdução e notas de Duarte da
Cunha e João César das Neves). Lisboa: Editora Verbo, 2002. pp. 47-51.
- Catecismo da Igreja Católica. 4a ed. São Paulo: Edições Loyola, 2017. qq 484 e ss.

SANTA ROSA DE LIMA, virgem, leiga.
Padroeira da América Latina
(1586, Lima, Peru – 1617, Lima, Peru). Festa litúrgica: 23 de Agosto
Cinquenta anos após a descoberta
do Peru, quando a cobiça dos
conquistadores do Novo Mundo ameaça
tornar o cristianismo odioso aos indígenas
locais, a Providência Divina faz nascer em
Lima Isabel Flores y Oliva. É a terceira de
onze filhos. Ao nascer, sua beleza é tão
grande que sua ama, de origem indígena,
exclama: "Você é bonita como uma rosa!"
Rosa se torna um apelido carinhoso.
Depois, este nome é confirmado na Crisma
e quando, aos vinte e três anos, recebe o
hábito religioso da Ordem Terceira
Santa Rosa de Lima, 1617.
Dominicana, acrescenta “de Santa Maria”:
Retrato mortuário pintado por
Rosa de Santa Maria.
Angelino Medoro logo em
A família de Rosa é de pequenos
seguida à morte da santa.
proprietários que vivem próximo à
Óleo sobre madeira, 26 x 15cm,
pobreza. Após a falência do pai, ele e sua
Santuário Santa Rosa, Lima.
mãe se esforçam para dar-lhe uma séria
educação humana, capacitando-a para desenvolver atividades diversas.
Ademais, se preocupam principalmente em proporcionar-lhe uma sólida
formação na fé cristã.
A igreja em Lima tem uma comunidade pioneira na evangelização:
é o convento de São Domingos. Ali os leigos participam da liturgia,
reunem-se para meditar a Palavra de Deus e alguns deles colaboram com
as missões.
Rosa, em seu interior vive um dilema: por um lado, sente vocação
para a vida religiosa contemplativa, e, por outro, percebe o imperioso
chamado para realizar esta vocação no interior de sua família,
trabalhando para o Reino de Deus a partir de fora de um convento. Aos
vinte anos de idade, encontra o caminho: eleger a pobreza em nome da
fraternidade universal ingressando na Ordem dos Pregadores em seu
movimento de leigos.
Como dominicana leiga, dá aulas muito instrutivas às crianças,

incluindo o ensino de instrumentos musicais (violão, harpa e cítara). Cultiva
uma horta em casa e trabalha em costuras e bordados até altas horas da
noite. Desta forma, contribui no aporte do sustento da família, ameaçada
com a escassez econômica. Quando faz entrega nas casas dos seus fregueses,
aproveita para levar a Palavra de Cristo e o seu anseio pelo bem e pela
justiça, que, na sociedade colonizadora da época, parecem totalmente
ofuscados. No seu lar, a vida é simples, mas o necessário nunca falta.
Diariamente participa das eucaristias no convento de São Domingos.
Nos fundos de sua casa constrói uma cabana com a finalidade de assimilar
mais o Evangelho na oração; ali transcorre grande parte dos dias,
dedicando-se à oração em íntima comunhão com o Senhor. É Deus quem a
vai retribuindo e forjando-a como mulher de contemplação em segredo. Ela
é constantemente visitada pela Virgem Maria e pelo Menino Jesus. Certa
vez, enquanto reza diante de uma imagem da Virgem com Jesus nos braços,
ouve a voz daquele Menino, que lhe diz: “Rosa, dedique a mim todo o seu
amor.” Ela não hesita.
A isso une uma série de mortificações. Explica em seus escritos que a
mortificação é necessária para ser saciada pelo Espírito de Deus, para viver
cada instante orientada e apoiada pelo Espírito Santo. "Senhor, fazei-me
sofrer, contanto que aumenteis meu amor para convosco", diz a santa.
Frente ao próximo é compreensiva, desculpa os erros dos demais,
perdoa as injúrias, se empenha em retornar ao bom caminho os pecadores,
socorre os enfermos e desamparados. Se esforça na misericórida e na
compaixão.
Anseia e pede a Jesus Cristo que envie o seu Espírito para renovar a
face da terra. Deseja a felicidade não apenas dos seus, mas de toda a
humanidade. Pensa na conversão dos espanhóis e na evangelização dos
indígenas da América Latina. A ela são atribuídos conversões e milagres.
Rosa morre aos 31 anos de idade. E a enorme multidão que
acompanha seu enterro dá sinais de que já é considerada santa.
Em 1668, é beatificada pelo Papa Clemente IX e, três anos depois, é a
primeira mulher a ser canonizada no Novo Mundo. Ela é padroeira do Peru,
da América Latina, das Índias e das Filipinas.
Fontes principais:
- Santos Dominicos. Equipo O.P. Chile: Producción Vicaria de la Solidariedad, 1981.
- Missal Dominicano. São Paulo: Província Frei Bartolomeu de las Casas. Dominicanos do
Brasil, 2014.

Entrevista realizada com a responsável pela Fraternidade Leiga de
São Domingos (FLSD) da cidade de São Paulo e presidente Nacional
da Fraternidade, Rita de Cássia Costa Pompéia Fraga.
1) Qual a finalidade desta atividade e como ela funciona?
A finalidade é dar auxílio à Ordem dos Pregadores e aos seus fiéis. Desde a
origem da Ordem, quando São Domingos iniciou, ele já programara a casa
dos leigos e a dos consagrados. Nós pertencemos à família dominicana, na
qual há os freis, as freiras e monjas e nós, os leigos – quem sempre fez
parte da Ordem. Nossa relação é de troca, de ajuda mútua, de participação
na vida da paróquia.
Nossas atividades ocorrem por meio de encontros mensais, na terceira
Quinta-feira do mês, exceto nos meses de férias (Janeiro, Fevereiro e
Julho). O frei Almy é quem coordena atualmente as reuniões e celebra a
missa nessas tardes. No momento, por exemplo, estudamos um livro
instrutivo acerca do processo de envelhecimento; o frei Almy lê um trecho
do texto e refletimos sobre o assunto – pois algumas das participantes são
bastante idosas e apresentam dificuldade de visão, de locomoção... Assim,
refletindo sobre o assunto, procuramos ajudá-las.
É comum os membros da Fraternidade atuarem em outras pastorias da
igreja, como por exemplo, na catequese, na acolhida, como ministro da
eucaristia, no sopão, acompanhamos o Grupo da Amizade, etc. Mas,
enquanto grupo nossas atividades se resumem aos encontros mensais, os
quais podem discutir sobre alguma questão trazida por um de seus
membros relativa à atividade de outras pastorais. A FLSD seria um
auxílio: você se enriquece espiritualmente e faz o que é possível para fora,
para os outros.
A FLSD existe no mundo inteiro onde a Ordem está presente e nós nos
comunicamos com as outras Fraternidades do Brasil, das Américas e da
Europa, por meio da instância Nacional. Há também um jornal da FLSD
que circula por todas as cidades, no qual os freis escrevem e são
publicadas algumas ações, datas de aniversário etc. Ficamos a par de tudo
o que ocorre no Brasil.
Quem coordena o Nacional, atualmente, é o nosso grupo, paulistano.
Além da reunião mensal, fazemos uma grande reunião nacional, uma vez
por ano, quando todos os grupos do Brasil se reunem e se encontram.
Nesse ano, o grupo paulistano é quem organizará a reunião e, também,
deve entregar a presidência do Nacional para outro grupo, provavelmente
para o de Uberaba.

2) Quantas pessoas fazem parte da FLSD em SP?
No momento nosso grupo é pequeno, em torno de 8 pessoas, todas com
idade.
3) Quem são e quantas pessoas são beneficiadas?
Os próprios membros do grupo e todos aqueles em quem repercutem nossas
ações e pensamentos. Tudo aquilo que você passa para os outros ou faz
direta ou indiretamente para eles é um benefício. E a paróquia também é
beneficiada como um todo.
4) Como se deu o envolvimento com essa pastoral e se você está
satisfeita com o que faz?
Eu comecei a frequentar a igreja São Domingos para assistir às missas
quando eu era universitária. Hoje, sou bisavó. Há muito tempo atrás, em
uma missa, manifestaram que a paróquia precisava de catequistas. Eu me
ofereci. Eu já havia feito parte da Ação Católica Independente, fiz parte da
Juventude Universitária Católica, que tem um modo muito semelhante de
pensar ao dos dominicanos - e, nesse tempo, fazíamos missa aqui na São
Domingos. Então, eu já era muito ligada à São Domingos. Bem, então iniciei
com a catequese e tive várias turmas. A Terezinha, que era a presidente da
FLSD, me dizia que estava me preparando para eu ir à Fraternidade. E
quando eu comecei a me afastar da catequese, decidi que entraria na FLSD,
há uns quatro anos. Eu gosto muito! Há um amor pela igreja, pelos freis,
uma sintonia com o modo de pensar, de enxergar a vida, de viver a religião,
tudo isso me satisfaz.
5) Quais as dificuldades que tem encontrado e o que poderia
melhorar nessa atividade?
Acho que a principal dificuldade é o fato de sermos atualmente poucas
participantes e todas gozarem de certa idade. Isso faz uma diferença muito
grande. O ideal teria sido que estivéssemos na Fraternidade com uns 40
anos de idade... Adoraríamos que entrasse mais gente e mais jovem. Houve
época em que o grupo era grande. Mas no momento está um pouco difícil,
tanto por nossa causa (idade), mas, também, creio por que os jovens dão
preferência para outras atividades mais agitadas. E essa constatação se dá
de um modo geral, o mesmo problema ocorre em outras cidades também...
Assim, e pelo grupo paulistano ter atualmente a presidência Nacional da
FLSD, sinto que precisaríamos ter atuado mais, mas infelizmente, não deu
para fazer. Atualmente, sentimos, em comum acordo, que a Fraternidade
está um pouco apagada.
Entrevista realizada em 20/02/2020, na igreja. Revisada em Julho/2020 pelo pároco.

CATECISMO  SEXTO MANDAMENTO da LEI de DEUS
"Não cometerás adultério"
- No sexto mandamento, a lei de Deus mostra a sua profundidade e a sua
importância. A mudança que ela quer realizar é radical e total.
– Além do campo político, econômico e social, o relacionamento de
igualdade deve penetrar no núcleo mais íntimo da vida humana, que é o
relacionamento homem-mulher, no casamento – quando tornam-se um só
corpo.
– Esse mandamento não faz distinção entre homem e mulher. "Não lestes
que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? (Mt 19,4).
– Jesus retoma o ideal de Deus quando do sexto mandamento: quem
repudia a sua esposa e casa com outra mulher, comete adultério e é motivo
para que sua esposa também cometa adultério (Mt 5, 31-32; 19, 4-9),
impressionando os apóstolos. Jesus limitou a liberdade do homem frente à
mulher, reestabelecendo a igualdade – já que a mulher havia levado
desvantagem contra o homem na aplicação concreta desse mandamento.
– Esse mandamento, embora tenha sido reduzido à prática da castidade,
num esforço de respeitar o próprio corpo, a Bíblia quer mais que isso. Ela
quer que seja respeitada a imagem de Deus no ser humano, consigo
mesmo e no respeito múto.
– Mas, motivado pelo crescimento igual e harmonioso do homem e da
mulher, tal mandamento quer também acabar com uma das raízes mais
profundas do sistema de opressão que é a opressão da mulher pelo
homem.
Fonte bibliográfica:
- DONZELLINI, Mary, Irmã. Livro do catequista: fé, vida, comunidade. São Paulo:
Paulus, 2013. pp. 115 - 116.

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]

Missas: Segunda-feira – 11h30;
de Terça a Sexta-feira – 11h30 e 19h

Ministros Extraordinários da
Eucaristia se dispõem a levar a

Sábado – 12h15 e 19h30 (no Salão Paroquial,
entrada pela lateral da igreja)
Domingo – 9h; 10h30 e 19h
Secretaria (horário durante a pandemia
Covid-19): Segunda a Sexta-feira–
das 9h às 11h e das 14h às 16h
Recitação do Terço: De Segunda a Sextafeira – 11h e Domingo – 17h50, antecede as
Missas
Atendimento do Pároco: Quinta-feira –
das 14h às 16h e Sexta-feira – das 16h30 às
18h
Confissões: Nos horários de atendimento
ou a combinar
Sacristia: De Segunda a Sexta-feira das 9h
às 12h45 e das 13h45 às 19h30
Sábado – das 9h às 16h e das 17h às 21h
Catequese para Primeira Eucaristia de
crianças e adultos: Inf. na Secretaria
Sacramento do Batismo: Inscrições na
secretaria. Encontro para a preparação de
pais e padrinhos na última Terça-feira do
mês, às 20h. Celebração do Batismo: Sábado
– 10h e 10h45 e Domingo – 11h45
Sacramento do Matrimônio: Celebracão
do Matrimônio - De Terça a Sexta-feira – 18h
e 20h e Sábados – 18h, 19h e 20h
Oração do Rosário:
Primeiro Sábado de cada mês às 16h

Sagrada Comunhão aos doentes:
Contatar a secretaria
Hora Santa Eucarística e Bênção do
Santíssimo:
Quinta-feira – 15h
Grupo de oração Nossa Senhora
Rainha da Paz & São Domingos
Quarta-feira – das 20h às 21h30
Fraternidade Leiga de São
Domingos: Encontros de espiritualidade
– na terceira Quinta-feira do mês, às
14h30, no Salão Paroquial. Com palestra e
Missa
Renovação Cristã do Brasil:
Para informações, envie um e-mail para:
anna7nigro@gmail.com
Grupos de Assistência Social:
- SOPÃO: A paróquia acolhe os mais
necessitados toda Segunda-feira das 16h às
17h para servir refeição.
- BAZAR: atendimento toda Quarta-feira
das 14h às 18h. Ao lado do Salão
Paroquial. Realiza a venda de roupas a
preços módicos. Recebe doação em
dinheiro e artigos (tais como: roupas e
objetos). Distribui enxovais para mães
necessitadas e roupas aos carentes.
- GRUPO da AMIZADE (Bazar da
Amizade): reuniões na segunda Terça-feira
do mês, das 14h às 16h, no Salão Paroquial.

Endereço: Paróquia São Domingos. Rua Caiubi, 164. Perdizes. São Paulo/SP
CEP 05010-000. Tel: 11 3862-8228 e 11 3887-1315
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

