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São Domingos à frente
Vista externa da igreja

– O Decálogo deve ser entendido em primeiro lugar no contexto do
Êxodo, que é o grande acontecimento libertador de Deus no centro da
Antiga Aliança.

– Formulados como proibições ou como afirmações, os Dez
Mandamentos indicam as condições de uma vida liberta da escravidão
do pecado. Eles são um caminho de vida. Se queres entrar para a
Vida, guarda os mandamentos (Mt 19,17).

– O agir moral do homem adquire seu pleno sentido na Aliança e por
ela.

– O amor primeiro de Deus por seu povo antecede os Dez
Mandamentos (Êx. 20, 2; Dt 5,6); os quais, propriamente ditos, vêm
em segundo lugar, exprimindo as implicações de pertença a Deus,
instituída pela Aliança.

– Duas são as raízes principais de todos os mandamentos, isto é, o
amor a Deus e ao próximo (Cf. Mt 22, 34 40).

– Quanto ao amor a Deus, é preciso que não se tenha outro deus, que
Ele seja honrado e que livremente se repouse n'Ele. Quanto ao amor ao
próximo, é preciso que lhe dê o respeito devido, que não lhe faça mal
por ações, palavras, e por fim, no coração.



Entrevista realizada por e-mail em 14/Ago/2020. Revisada por e-mail em 26/Nov/2020.

Entrevista realizada com a responsável pela Pastoral da Hora Santa
Eucarística ou Adoração ao Santíssimo Sacramento, Angelina
Gasparoto Jorge.

1. Qual a finalidade desta atividade e como ela funciona?
A Hora Santa Eucarística tem por finalidade ser um momento de

oração meditada, contemplativa, rezada lentamente com pontos de
silêncio, na presença do Santíssimo Sacramento. É formada por um
grupo de pessoas que se reune desde 2007, época em que frei Marcelo
Neves foi pároco e nosso grande incentivador, ele participava conosco.
Nos reunimos porque sentimos o desejo de estar na presença de Jesus
Cristo vivo eucarístico para adorá-lo. Entendemos que adorar é
reconhecer a grandeza de Deus e nossa pequenez. É reconhecer o amor
de Jesus, sua Realeza e a nossa necessidade de estarmos com Ele, de
abrirmos nosso coração, para que sejamos preenchidos d’Ele, de sua
Verdade, de sua Luz. A adoração fortalece-nos, cura-nos, eleva-nos. A
oração diante do SS. Sacramento é fonte inesgotável de vitalidade
espiritual para o cristão. Queremos que muitos corações se inflamem do
mesmo amor dos santos por Jesus Eucarístico e desejem ir à igreja
ajoelhar-se diante d’Ele. Quantas vezes chegamos cansados, abatidos,
até tristes, e saímos restaurados, alegres e pacificados.

 A Hora Santa acontece às quintas-feiras das 15h às 16h. Temos a
graça de duas ou três vezes por mês ter o querido frei Almy conosco. Ele
prepara todo o momento de adoração e leva um texto impresso.
Iniciamos com a invocação ao Espírito Santo, cantamos, expomos o
Santíssimo no ostensório, lemos textos do Evangelho, meditamos e
fazemos as orações propostas. Temos também momentos de oração
espontânea, dando oportunidade a todos que quiserem fazê-la e também
colocarem suas intenções. No final o frei Almy dá a bênção com o
Santíssimo.

Quando frei Almy não está conosco é um pouco diferente, pois
adoramos a Jesus de forma velada, com a porta do sacrário aberta.
Cantamos e pedimos o Espírito Santo. Rezamos o terço e meditamos os
mistérios propostos que falam sobre a vida de Jesus. Depois lemos e
meditamos textos de adoração, fazemos as orações finais e não há a
bênção do SS. Sacramento.

2. Quantas pessoas estão envolvidas (voluntários)?

Somos quatro pessoas que servem nessa pastoral: o casal Marina e
Luiz; Ester e eu. E às vezes o frei Almy participa.

3. Quantas pessoas são em média beneficiadas?
Iniciamos em 2007 com uma média de 20 pessoas e hoje temos uma

média de 10 participantes semanalmente.

4. Você está satisfeito(a) com o que faz?
Angelina: Sim, é uma alegria poder ajudar para que muitos se

beneficiem desses momentos de proximidade, intimidade, com Jesus
eucarístico. Toda vez que me preparo para esta oração, lembro-me da
passagem do Evangelho de Lucas, de Marta e Maria. Que escolha, que
postura, a de Maria, que dedica aquele momento somente a Jesus, para
ouvi-lo falar! Afora isso, temos todo o apoio dos nossos queridos pároco frei
Márcio e vigário frei Almy e toda a atenção e carinho das sacristãs Antônia e
Terezinha.

Casal Marina e Luiz: É maravilhoso para nós poder participar da
Adoração ao Santíssimo Sacramento. É um momento sublime, pois podemos
sentir a bondade acolhedora de Jesus, estar pertinho do Senhor junto com
nossos irmãos.

O Luiz participa tocando e cantando músicas de Adoração ao Senhor
com muita alegria, e assim vamos entregando tudo para Jesus: nossas
alegrias e tristezas. É muito lindo, porque vamos abrindo nossos corações e
nos colocando nas mãos de Deus. A Adoração ao Santíssimo nos faz crescer
espiritualmente e nos fortifica para as batalhas da vida. Amamos muito esse
momento de espiritualidade.

Ester: A Hora Santa, a Adoração ao Santíssimo Sacramento, é um
momento  divino e maravilhoso com Jesus nosso Deus e Senhor, que está
presente no Sacrário, esperando para um profundo encontro de amor, é
realmente uma hora cheia de graças e bênçãos em nossa vida.

5. Quais as dificuldades que tem encontrado e o que poderia
melhorar nessa atividade?

Não temos dificuldades para realizar este momento, mas gostaríamos
que mais pessoas pudessem se beneficiar dessa Hora Santa. Seria
interessante se pudesse ser mais divulgada.



BEATO JOÃO DE VERCELLI, presbítero.
(c. 1203, Vercelli, Itália – 1283, Montpellier, França). Data: 01/12

Fonte: CHERY, Henri-Charles, O.P. Saints et Bienheureux de la famille dominicaine. Lyon:

Fraternité dominicaine Lacordaire, 1991. pp. 154-157.

Nasce em Vercelli no início do século XIII,
vai a Paris cursar direito canônico. Obtida a licença,
abre uma escola desta disciplina aos 22 ou 23 anos
de idade. Testemunha a fundação do convento de
São Tiago, na capital francesa, pelo bem-
aventurado Reginaldo e vivencia o entusiasmo
presente nos estudantes pela pregação de Jordão
da Saxônia. Seduzido pelo ideal dos frades, ele
solicita o hábito quando retorna a Vercelli.

Em relação a essa ocasião, acredita-se com
grande probabilidade que se refere a ele o escrito de
Gérard de Frachet a que se tem acesso: "havia em
Vercelli um personagem memorável, extremamente
versado na ciência do direito. Um dia ele sabe que

alguns de seus alunos vão se juntar aos Pregadores. Muito tocado, reflete
por um longo tempo e, de repente, deixando sobre a mesa seus livros
abertos, sem se preocupar com o que fica para trás, corre como um insano
à residência dos frades. No caminho, ele colide com um amigo que,
surpreso ao vê-lo correr assim, sozinho e como fora de si, pergunta aonde
ele vai: "Eu vou a Deus", responde o mestre, sem parar. Ao chegar na casa
dos dominicanos, ele se aproxima de Jordão, no meio dos noviços, eleva a
rica capa de seda que veste e se prostra à terra. Como inebriado pela graça
de Deus, só sabe repetir: "Eu sou de Deus!, eu sou de Deus!" – "Então
você quer ser de Deus" - diz Jordão – "eu lhe encaminho nas Suas mãos".
Imediatamente, sem mais exames, lhe dá o hábito da Ordem.

Na metade do século XIII, 1250, a Itália se encontra em plena
guerra do Império e do Sacerdócio. As províncias do norte do país não
querem se submeter à obediência ao papa, o qual, por sua vez, não se
encontra em segurança. João solicita ao provincial da Lombardia que
designe frades com o intuito de pregar contra os heréticos e afastar os
municípios do norte do imperador alemão. Ele próprio recebe essa missão
perigosa e logra êxito. Em 1251, o papa pode entrar em Milão. Missão
semelhante e com o mesmo desfecho, assume vinte anos mais tarde, no
intuito de pacificar as cidades italianas de Siena, Pisa e Florença, então,
em guerra.

Em 1254 é eleito prior de Bolonha e no ano seguinte provincial da

Lombardia que então conta com trinta conventos. É uma época florescente
para a Ordem: os conventos estão repletos de homens de valor e a influência
dos dominicanos está em seu apogeu.

Em 1262, João de Vercelli participa do Capítulo Geral em Valência,
onde Alberto Magno, Thomás de Aquino, Pedro de Tarentaise e outros
apresentam o novo programa de estudos por eles elaborado e de acordo com
o qual é criada em Milão uma escola de Lógica.

O papa Inocêncio IV exige que os dominicanos cumpram o papel de
inquisidores, e lhes dá ordens severas. João recebe o título de Grande
Inquisidor da Lombardia e a situação dos Pregadores, entre o papa e os
partidários do império, é crítica. Os frades fazem o que lhes é possível para
amenizar as ordens, mas são obrigados a segui-las. A população, estimulada
pelos guibelinos e pelos heréticos, se volta contra os conventos. João pratica
os modos doces, e é mal visto pelo papa, quem retira-lhe o título.

Em 1264, João está em Paris onde tem vez novo Capítulo Geral da
Ordem, é preciso estabelecer um sucessor para o seu Mestre. João de
Vercelli é eleito. E a governa por vinte anos. Vinte anos infatigáveis, de
viagens incessantes, a pé, por caminhos na Europa, na companhia de frei
Bartolomeu de Faenza.

É João quem faz edificar a arca de São
Domingos, quando da transladação do corpo do
Santo – obra de arte magnífica de Nicola Pisano.

Em 1274, participa do importante Concílio
de Lyon e tem influência na reconciliação, ainda
que efêmera, entre Oriente e Ocidente.

É enérgico e austero na observância das
regras, observador; fisicamente, de tamanho
mediocre, de olhar agradável e ligeiramente
manco. Tem preferência por chegar de improviso
nos conventos para julgar de verdade a vida
regular dos frades. Tem em grande estima o zelo
pelos estudos. Defende a doutrina de Thomás de
Aquino, após a morte do mesmo, em várias
ocasiões, inclusive contra os Mestres de Paris.

Falece em 30 de Novrembro de 1283, aos
80 anos no convento de Montpellier.

Arca de São Domingos.
Obra de Nicola Pisano,

c. 1267, Basílica de São

Domingos, Bolonha, Itália

João de Vercelli



Francisco tem sido um expoente de crítica ao capitalismo
controlado pelas finanças que gera um rastro de destruição, miséria e
desalento.

O Papa Francisco recebeu virtualmente mais de 2 mil jovens de 40
países para repensar os rumos da economia mundial, mirando em uma
forma de organização que supere a lógica da acumulação – o capitalismo.
O evento "Economia de Francisco" ocorreu entre 19 e 21 de novembro e
reuniu propostas de modelos de relação dos seres humanos com a
natureza e com a economia que colocassem em primeiro lugar a vida.

A economia, em termos globais, tem passado por um conjunto de
aceleradas transformações desde a grande crise econômica da década de
1970. De lá para cá há uma sinergia entre baixo crescimento econômico,
aumento brutal das desigualdades sociais, da degradação ambiental e a
manutenção de um imenso contingente de pessoas desempregadas e
subempregadas.

O neoliberalismo não foi capaz de entregar as suas promessas de
prosperidade e de redução das desigualdades sociais e regionais. O
receituário de redução do tamanho do Estado para as políticas sociais
tem levado o padrão de desenvolvimento econômico mundial à
hecatombe. 

Desastres ambientais; pobreza e subnutrição; aumento
exorbitante nos níveis de concentração econômica empresarial e
destruição das políticas sociais são apenas alguns exemplos que
concorrem para alertar a luz vermelha de alerta: esse modelo está
condenado ao fracasso e está condenando toda a humanidade ao seu
desígnio destrutivo.

Novas e importantes vozes têm se levantado na denúncia desse

Papa Francisco recebe documento de jovens
economistas sobre economia póscapitalista*

*Texto por Juliane Furno | Brasil de Fato | São Paulo (SP) | 26 de Novembro de
2020 às 19:03 | Edição de Rodrigo Chagas

Para jovens dos movimentos sociais que participaram do encontro com o
Papa, é preciso olhar o futuro com radicalidade

modelo desigual e predatório da vida e da natureza. O Papa Francisco tem
sido um expoente de crítica ao capitalismo controlado pelas finanças que
gera um rastro de destruição, miséria e desalento.

O chamado do Papa para o encontro "Economia de Francisco"
partiu do diagnóstico de que a juventude precisa cumprir seu papel na
história, elaborando novas metodologias, teorias e práticas que construa o
presente e o futuro de vida digna a humanidade.

Para os jovens dos movimentos sociais que participaram do
encontro, é preciso olhar o presente e o futuro com radicalidade. Reformas
pontuais e atitudes individuais – ainda que necessárias – são insuficientes
para levar a adiante as transformações necessárias. Reformar o
capitalismo demonstrou seus limites históricos e temporais, é necessário
pensar um modelo de desenvolvimento que seja pós-capitalista.

Marina Oliveira, uma das representantes dos movimentos sociais e
populares brasileiros, afirma que há uma tentativa organizada de
"domesticar" o pensamento do Papa e "e prendê-lo nas estreitas margens
da administração do sistema econômico que já existe"

"Eles querem propor pequenas reformas, pequenos projetos,
pequenas utopias. Sabemos que alguns dos responsáveis dos mais
hediondos crimes socioambientais até financiam alguns projetos sociais”,
pondera.

Como contribuição ao debate e a prática, a juventude elaborou
um documento com bases para pensar um modelo distinto, com propostas
concretas que auxiliam na busca por um novo modelo de economia e
sociedade.

"Ecologia integral e bens comuns", "Democracia económica",
"Terra, teto e trabalho", "Educação, saúde, comunicação e tecnologia",
"Soberania, mobilidade humana e paz", são os cinco grandes eixos sobre os
quais formularam os movimentos. 

Leia o documento na íntegra:
https://cdn.brasildefato.com.br/documents/9722302bf11b1c2e07e1

400a427d71b3.pdf



Missas: A igreja está aberta de segunda ao sábado, das 17h50 às 18h40, para as missas

diárias, que ocorrem às 18h. Essas missas estão sendo transmitidas pela internet, através do

Facebook da paróquia. Para acessá-las basta entrar no site da Paróquia e clicar no ícone do

Facebook, abaixo, na página incial.

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. Se quiserem solicitar uma intenção para sábado ou domingo, deverão escrever na

sexta-feira até às 17h00.

Secretaria: Por orientação da Arquidiocese a secretaria da paróquia só pode abrir quatro

horas por dia para o público. Nossa secretaria abre das 8h30 às 10h30 e das 14h00 às

16h00, de segunda a sexta-feira. Whatsapp da secretaria: 11 93704-9649.

Sacristia: As duas sacristãs da paróquia estão em serviço das 9h00 às 21h00, de segunda-

feira à sábado, exceto nos horários reservados para refeição: das 12h00 às 13h00 e das

16h00 às 17h00. No domingo não temos funcionárias na Paróquia.
Atendimento do Pároco: Solicitar por telefone à secretária que marcará um horário.

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: Os encontros estão suspensos até segunda ordem.

Enderec ̧o: Paróquia Sa ̃o Domingos. Rua Caiubi, 164. Perdizes. Sa ̃o 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

PARA REZAR O TERÇO  O CREDO

"[...] donde há de vir a julgar os vivos e os mortos"

Fontes:

– AQUINO, Tomás de, Santo. A Luz da Fé. Lisboa: Editora Verbo, 2002. pp. 65-68.

HORÁRIOS e INFORMAÇÕES EM TEMPO DE PANDEMIA

Pároco: Frei Márcio A. Couto op Vigário Paroquial: Frei José Almy Gomes op

– Jesus é juiz como Deus, mas também enquanto homem. A tua causa
foi julgada como ímpio, e receberás a causa e o juízo (Job 36,17). Deu
lhe o poder de exercer o julgamento, porque é Filho do Homem (Jo 5,
27).

– Podemos considerar por "mortos" os pecadores, e por "vivos" os
justos, ou, à letra, por "vivos" os que estiverem então vivos e "mortos"
os que estiverem então mortos. Os julgados serão todos, os que foram,
os que são e os que serão.

– O juiz é onipotente e conhece todas as coisas, pensamentos, palavras,
ações, pois Tudo está nú e descoberto aos seus olhos (Hb 4, 13). Todos
os caminhos do homem são abertos a seus olhos (Pr 6, 2). Eu, o Senhor,
perscruto o coração, sondo os rins, para retribuir ao homem conforme
o seu caminho, conforme o fruto das suas obras (Jr 17, 9-10).

– Haverão testemunhas infalíveis, as próprias consciências dos homens.
Dão disto testemunho a sua consciência e os seus pensamentos que
alternadamente se acusam ou se defendem no dia em que Deus julgará
(Rm 2, 15-16).

– Contra o temor do julgamento, devemos usar quatro remédios: (i) as
boas ações, diz o Apóstolo: Queres então não ter medo da autoridade?
Pratica o bem e dela receberás elogios (Rm 13, 3); (ii) a confissão e a
penitência dos pecados cometidos, que devem compreender a dor ao
pensar nos pecados, a vergonha ao confessá-los e toda a severidade ao
repará-los. Desta forma se expiam as penas eternas; (iii) a esmola, que
tudo limpa; e (iv) a Caridade, ou seja o amor a Deus a ao próximo, pois
a Caridade cobre uma multidão de pecados, como está dito (Pr 10, 12 e
1Pe 4, 8).




