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Batistério da nossa igreja

Projetado em 1953 pelo arquiteto
Franz Heep (1902, Fachbach/Alemanha– 1978, Paris/França)
Pia batismal em granito.
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CRISTO ESTÁ VIVO ENTRE NÓS
Cristo nos libertou. Ele desencadeou o processo da libertação
cristã, tornando possível a libertação das escravidões internas, cuja raiz
encontra-se no pecado, que ele venceu com sua morte e ressurreição.
A ressurreição não é apenas uma realidade histórica. Ela é a
convicção de nossa fé de que Cristo vive. Ele vive para os apóstolos, que
foram testemunhas de sua ressurreição. Ele vive para nós hoje,
realizando no coração de nossas vidas e da história o processo de
libertação. Vive para sempre, constituindo-se assim na esperança de que
essa libertação não se frustrará, mas, ao contrário, no término da
história, viveremos como pessoas novas e plenamente livres, exatamente
como ele, na felicidade de nossa própria ressurreição. Uma esperança de
que o mundo e a sociedade, sempre marcados pelo pecado, apesar dos
progressos históricos de sua libertação, serão, por fim, definitivamente
livres e fraternais, céus novos e nova terra.
Cristo vive. Isso constitui a causa de nossa esperança, mas
também constitui a fonte de nossa fé. Como aconteceu com as mulheres
e os apóstolos na manhã da ressurreição, a fé já não consiste mais em
sentir, ver e buscar o Jesus que viveu na terra, mas sim, em saber
encontrá-lo em suas manifestações invisíveis, mas tremendamente vivas
em nossas vidas, ou nas realidades que nos cercam, positivas ou
desconcertantes.
Pois viver a ressurreição é viver essa fé. Encontrar o Cristo que
já não está conosco, mas sim nos sinais que nossa fé nos revela como
sua presença, é encontrá-lo na Igreja, que prolonga seu ensinamento e
transmite ao mundo a vida da ressurreição. É encontrá-lo na Eucaristia,
que injeta na história o seu sacrifício libertador e criador de fraternidade.
É encontrá-lo nos Evangelhos, que, transmitidos a nós pela comunidade
eclesial, coloca-nos em contato com sua vida e sua mensagem. É
encontrá-lo em nossos irmãos, no pobre, no excluído e no necessitado.
“Cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a
mim o fizestes” (Mt 25,40). É encontrá-lo nos sinais dos tempos próprios
de nossa história latino-americana e brasileira, que ele anima através de
seu Espírito. Na solidariedade, nas aspirações de justiça e libertação de
nossos povos, em suas lutas e sofrimentos. É reconhecer a presença de
seu Espírito nas entranhas de nossa cultura e de nossa religiosidade.
Essa é a fé pascal com a qual estamos comprometidos desde que
Jesus ressuscitou e passou a viver para nos acompanhar até o fim dos

tempos. É a exemplo das Santas mulheres na manhã da ressurreição que
devemos anunciar aos outros essa alegre mensagem de esperança e de
fé. Aí reside a evangelização, o apostolado, ou seja, proclamar aos nossos
irmãos com nossas palavras e com nosso modo de viver como homens e
mulheres novos, que Cristo vive, que Cristo nos libertou, que Cristo é a
nossa verdadeira esperança.
O sepulcro vazio é o pressuposto da fé cristã, para a qual o
destino do ser humano não é a morte, mas a ressurreição dos mortos.
Leia-se Paulo em 1Cor 15, 14! Quem nega a ressurreição dos mortos,
nega também a ressurreição do Filho. Leia-se o Apóstolo em 1Cor 15, 19!
Para o evangelista João, crer significa crer em Jesus ressuscitado:
“Porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram!” (Jo 20, 29). A
fé na ressurreição nos faz viver a vida nova, com esperança. Esta fé nos
ajuda a correr em meio às nossas noites escuras à procura de Jesus que
é a Luz verdadeira. O Papa Francisco reconhece que mesmo em meio
às graves dificuldades “é preciso permitir que a alegria da fé comece a
despertar, como uma secreta, mas firme confiança, mesmo no meio das
piores angústias” (EG, 6).
Frei Márcio A. Couto OP

RENOVAÇÃO CRISTÃ do BRASIL
O terceiro encontro organizado pelo grupo Renovação Cristã
juntamente à Paróquia, no âmbito da Campanha da Fraternidade de
2019, ocorre em 18/05, sábado, das 9h30 ao Meio dia.
O enfoque será o AGIR –
com o economista Thomaz Jensen

CATECISMO
“(iii) Quanto ao futuro, o sacramento [da
Eucaristia] prefigura a alegria que deveremos
ter em nossa pátria. Por conta disso, este
sacramento é também chamado de viaticum
[viático], já que ele nos provê os meios de
viajar para aquela pátria. E é por conta disso,
também, que o sacramento é chamado
Eucaristia, ou seja, a boa graça1, seja por que a
graça de Deus é a vida eterna, seja porque ele
realmente contém o Cristo, que é a plenitude
da graça. Em grego, o sacramento é também
chamado de metalipsis, que significa
‘elevação’, porque pelo sacramento nós
assumimos a divindade do Filho de Deus.”*

“1. Do grego Eukharistia, em que eu = bom e kharis =
graça, eukharistia seria também ‘ação de graças’, ou, no
inglês, thanksgiving - NT.”
* AQUINO, Tomás de, Santo. De humanitate Christi.
IN:___; Mézard O.P., Pe. Denys (org). Meditações para
a Quaresma. Campinas, SP: Ecclesiae, 2017. p. 239.

SANTO ANTONINO (PIEROZZI) DE FLORENÇA, bispo

(Florença/Itália, 1389 - Florença/Itália, 1459). Festa litúrgica: 10 de Maio

Quando criança, Antônio Pierozzi se destaca das demais por sua
maturidade e calma, lhe sendo atribuída uma personalidade taciturna.
Também se destaca, mas então por toda sua vida, pela magreza e pequena
estatura, aparentando ser mesmo doente. E é principalmente em função
do pequeno porte físico que o povo de Florença passa a lhe chamar
Antonino, diminutivo de seu nome, Antônio. Em contraponto a isto, se diz
que a sua vida de religioso é a de um gigante.
Filho de um tabelião conhecido por ser um homem honesto, sério,
metódico e piedoso, Antonino se desenvolve no vivo exemplo de seu pai,
herdando dele o caráter metódico, a consciência, o espírito de ordem e a
minuciosidade de um tabelião. Na infância, em sua terra natal, frequenta a
Igreja de Santa Maria Novella. Aos quinze anos de idade, Antonino se
dirige a um então frade Pregador do convento anexo a essa igreja, Frei
Giovanni Dominici (ou Frei João Domingos) – um dos continuadores da
obra de Santa Catarina de Sena e um dos protagonistas da reforma
dominicana dos séculos XIV-XV–, para pedir a túnica branca dos
Pregadores: quer se tornar um frade dominicano. Dominici reconhece
estar diante de um adolescente de espírito vivo e elevado mas muito jovem
e doente. Homem prudente, Frei Dominici sugere ao jovem postergar seu
projeto, deixando-o ao dia em que sua convicção lhe permitir suportar,
para além da fraqueza do corpo, o rigor do claustro. Mesmo assim,
pergunta a Antonino quais são seus interesses nos estudos; e é
surpreendido quando ouve o pequeno e pálido jovem dizer que se
entretém com a leitura dos Decretos do direito canônico. Seja para não
desencorajar o rapaz com uma recusa categórica, ou seja para encerrar
a conversa, Dominici propõe a Antonino aprender os Decretos de cor e
voltar no próximo ano; então lhe admitirá na Ordem. Quando ele retorna
com o dever cumprido, Frei Dominici não hesita em acolhê-lo.
Antonino começa seu noviciado em fevereiro de 1405, e é enviado
a Cortona; sendo considerado, no contexto, um dos primeiros noviços da
reforma dominicana. Em Cortona, num ambiente austero, quase sem
conforto, mas animado pelo fervor do fundador da Ordem e de seus
primeiros filhos, Antonino vê a observância das Regras e o respeito à
pobreza voluntária serem praticados – como pregara São Domingos. O
primeiro ano de noviciado lhe confere uma experiência que contribui para
ele se tornar um dos restauradores mais enérgicos da vida dominicana.

		
Em 1406, Antonino segue com outros
colegas a Fiésole, cidade próxima a Florença,
onde Dominici iniciara a construção de um novo
convento. Em Fiésole, passa os próximos anos
de noviciado, mas, sobretudo, passa um tempo
que marca profundamente sua alma; na
convivência diária com Frei Dominici. No
convívio com aquele que admira, o noviço
testemunha a circunspecção, a austeridade, a
justiça e o amor à pobreza – virtudes que
celebra por toda a vida. Nas conferências
espirituais, que acontecem todos os dias,
assimila o melhor das ideias de Dominici,
relativas ao amor, à fé, ao perigo da influência
dos textos pagãos, à educação infantil etc. Nas
conversas diárias, se fala igualmente dos
problemas enfrentados pela Igreja que há 25
anos se debate com as fissuras causadas pelo
Estátua de Santo Antonino,
Grande Cisma, as quais, para os discípulos da
1854. Giovanni Dupré.
Virgem de Sena, são objeto de aflição profunda.
Localizada em nicho abaixo do
pórtico da Galleria degli Uffizi, Quando Frei Dominici deixa Fiésole, Antonino
segue como noviço seus estudos por mais alguns
Florença/Itália, cuja
arquitetura é de Giorgio
anos (antes de se tornar um frade em 1413), de
Vasari e data de 1560-80
modo praticamente autodidata, sem frequentar
universidades e na maior parte do tempo
distante de seus superiores. Afora algumas lições irregulares de dialética, o
jovem lê teólogos da Ordem e, sobretudo, a obra de São Tomás de Aquino.
Anos mais tarde, Antonino compara seu trabalho ao de uma formiga: “A
formiga – diz ele – não tem líder nem chefe no seu trabalho: ela acumula,
no entanto, quando pode ir em frente, para o tempo de inverno.” Sacia sua
curiosidade de espírito e acumula leituras e reflexões sustentado por um
ardente desejo de saber e pela atração incansável à verdade moral –
atração esta que é o cerne de sua vida e obra, ocupando todos os seus
afazeres, numa intensidade crescente, até o final de seus dias.
Após um exílio em Foligno entre os anos de 1409 e 1414 (motivado
pela recusa à obediência ao antipapa eleito em Pisa), Antonino está
novamente em Cortona quando o Grande Cisma tem fim, em 1417. Tanto
em Foligno quanto em Cortona, ele exerce a função de prior, fazendo o
princípio de observância das Regras ser escrupulosamente respeitado. Em
1421, retorna a Fiésole, e aí permanece até 1424, também como prior.

Progressivamente as Regras retomam o lugar central na Ordem dos
Pregadores e Antonino é então enviado a Nápoles, primeiramente como
visitante, e depois como dirigente do Convento de São Pedro Mártir, onde
permanece até 1430. Nesse período, se incumbe da nobre tarefa que vai
para além de restaurar a igreja e o convento que está em ruínas e
endividado: ele restaura a fé na comunidade e a vida regular. Após o longo
período de confusão causada pelo Grande Cisma e o resultante
enfraquecimento dos costumes cristãos, as almas necessitam de lucidez
para reconhecer facilmente seus deveres, calcados em princípios simples e
seguros. É para prestar serviço urgente a essas consciências desamparadas
que Antonino dedica os melhores esforços e, durante o tempo em Nápoles,
aproximadamente em 1428-9, escreve uma pequena obra, bastante
divulgada nas bibliotecas italianas, intitulada Diretório da vida humana.
A primeira parte dessa obra fica conhecida como Confessionale. Nela, ele
expõe a natureza de diversos pecados, os remédios que lhes convêm e as
virtudes a praticar. Fala sobre a vaidade, as superstições mais frequentes
na época e das maneiras de sanar as dúvidas sobre a fé. De suas reflexões
teológicas e filosóficas, tira conclusões para a vida prática. Com base no
filósofo e poeta Boécio (Roma, ca. 480 – Pavia, ca. 524), Antonino afirma:
“A atividade dos homens é exercida de mil maneiras, mas todas tendem a
um único fim, que é a felicidade.” Não se é possível, contudo, encontrá-la
em perfeição nessa terra, nem no inferno, nem no purgatório, nos resta
então nos prepararmos para encontrá-la no céu, conformando a vida aqui
em baixo, na terra, às exigências da lei moral e buscando no sacramento
da penitência a paz da consciência. “Se afaste do mal e faça o bem, busque
a paz e a persiga”. Com tal inclinação em seu espírito e com tal sabedoria,
Antonino se torna conselheiro de uma multidão de pessoas, acolhendo
as que o procuram em busca de uma palavra de fé e de consolo ou de um
aconselhamento. Ouve as queixas, as mais longas, com paciência inabalável
e responde com amor.
Em 1430, Antonino vai para Roma a fim de dirigir o Convento de
Santa Maria sopra Minerva, importante sede dominicana. A essa altura,
os dotes do nosso Santo, como jurista e canonista, já são reconhecidos em
toda a Ordem e para além do âmbito desta. Sua aptidão para o comando é
notável; a visão clara que possui das coisas e a vontade tenaz de perseguir o
bem – eliminando o mal – são facilmente reconhecidas. E em 1437, é
designado para o cargo de vigário geral da observância das Regras de todos
os conventos da Ordem Dominicana, na Itália.
No exercício desse cargo, Antonino deixa claro que os Pregadores
são investidos de forma absoluta para a pobreza evangélica, a ponto de

nem os indivíduos, nem os conventos terem o direito de nada possuir além
dos objetos necessários à vida cotidiana, que permanecem como
propriedade da casa e não dos frades. Se ele concede excepcionalmente a
alguns conventos o direito de ser suprido por rendimentos externos,
quando as missas e pregações são insuficientes para mantê-los, ele observa
que, mesmo nesses casos, os legados e doações destinados a garantir uma
renda anual são indevidos e nulos. Os bens
móveis ou imóveis recebidos pelo convento
devem ser vendidos imediatamente, sem que a
ideia de se fazer uma operação mais vantajosa
possa justificar qualquer demora; e uma vez
supridas as necessidades do convento, o
excedente deve ser distribuído aos pobres. Assim
o faz tanto por aversão ao lucro e ao apego
material quanto por amor à paz. Sua conduta é
coerente à fé em Deus e à confiança na
Providência Divina, e assim, condiz à reforma
dominicana.
É em 1439, aos cinquenta anos de idade,
que Antonino retorna a sua cidade natal,
Não me toques, 1439.
Florença, para assumir a função de prior de dois
Fra Angélico. Afresco.
conventos, o de São Marcos e o de Fiésole, que
177cm x 139cm
desse momento até 1444 formam uma
comunidade sob autoridade de um mesmo
superior. O Convento de São Marcos passa por
uma grande reestruturação em suas instalações
físicas e é nesse período que Fra Angélico – quem
fora colega de noviciado de Antonino em Fiésole
– pinta os quarenta e quatro afrescos distribuídos
por todas as celas do convento e por outras áreas
comuns. Não é uma prática habitual nos
conventos dominicanos os aposentos receberem
pinturas em suas paredes, e tal feito poderia soar
como luxo se surgisse em outro contexto. Mas,
Antonino percebe o quanto de angelical há nos
esboços de seu colega e os entende como um
alimento às orações individuais e solitárias dos
Vista in loco do afresco
Pregadores, quando estes retornam a seus
reproduzido acima.
aposentos – os aprova sem hesitar.
Cela 1 do Convento de
Durante os anos do priorado de Antonino, São Marcos, Florença/Itália

o Convento de São Marcos recebe muitas graças e passa por um franco
desenvolvimento. Cabe a ele administrar a bonança. Não consente
jamais em transgredir o princípio de pobreza, fundamento e salvaguarda
da vida religiosa. Sem se restringir aos muros do convento, seu coração
afetado pela mais tenra compaixão se volta a organizar a sociedade civil
local – sapateiros, alfaiates, vendedores de tecido, notários – em prol dos
desamparados pelo governo, formando nos quarteirões de Florença uma
confraria ou um grupo caritativo, existente até hoje, os Buonomini di San
Martino. A confraria trabalha discretamente, em silêncio, distribuindo
dinheiro, alimentos ou objetos (roupas, móveis etc.), e ajundando na
educação, saúde e higiene dos desfavorecidos. Igualmente, como prior em
São Marcos, a formação educacional ocupa o primeiro lugar em suas
preocupacões; entende que o estudo bem dirigido nutre a alma e a desliga
do amor às coisas terrenas.
		
Em agosto de 1445, o cargo de
arcebispo de Florença fica vago. E por
indicação de Fra Angélico, que se
encontra em Roma nessa ocasião, o Papa
Eugênio IV nomeia Antonino. Aos
primeiros comentários a respeito de sua
nomeação, Antonino cogita fugir; não
quer de forma alguma ouvir falar de
episcopado. Por meio de cartas ao Papa,
se defende com tenacidade, mas sem
sucesso. Eugênio IV não afrouxa sua
decisão. Sem saída, já em março de 1446,
o Santo aceita assumir o cargo - e vai
ocupá-lo até o final da vida.
		
No episcopado, continua num
âmbito alargado toda a obra realizada até
então. Não abdica de sua austeridade,
Santo Antonino distribuindo
pelo contrário, a aperfeiçoa. Introduz no
esmolas, 1580-88. Baixo-relevo em
bronze. Desenho de Giambologna, Palácio Episcopal os costumes da vida
execução de Domenico Portigiani. monástica: mesa frugal, mobiliário
Capela dos Salviati, Basílica de
simples e regularidade metódica em
São Marcos. Florença/Itália.
todos os serviços. Segue sendo o
Note-se no primeiro plano da
restaurador da disciplina eclesiástica, o
imagem, abaixo e à direita,
guardião dos princípios de reforma – e,
um pedinte com o corpo nu,
também, mal querido pelos padres
um pano amarrado à cintura,
indignos. Permanece o diretor prudente,
como se Jesus fosse.

espiritual e temporalmente, a quem acorrem muitos em busca de
conselhos. Num domínio mais abrangente, continua o ministério da
caridade; distribui as doações recebidas aos infortunados; por eles, se
esvazia; por suas causas, pleitea perante a Senhoria Florentina; por eles,
implora a Roma. Seu coração se dilata à medida que cresce o número de
seu rebanho e que se multiplicam as misérias ao seu redor.
Durante a noite que antecede a sua morte, murmura de tempo em
tempo: “Servir a Deus é reinar”. Morre em 2 de maio de 1459. Em 1523,
é canonizado. Diversos milagres são atribuídos a Santo Antonino, parte
deles realizada em vida, outra, após a morte.

Fonte consultada:
MORÇAY, Raoul. Saint Antonin: fondateur du Couvent de Saint-Marc – archevêque de
Florence (1389-1459). Paris: Libraire Gabalta, 1914. Disponível em:
https://ia800504.us.archive.org/4/items/saintantoninfond00mor/saintantoninfond00mor.pdf

PARA REZAR O TERÇO
“1 O Rosário da Virgem Maria (Rosarium Virginis Mariae), que por
inspiração do Espírito de Deus se foi formando gradualmente no segundo
milênio, é oração amada por numerosos santos e estimulada pelo
Magistério. Em sua simplicidade e profundidade, permance, mesmo no
terceiro milênio recém-iniciado, uma oração de grande significado,
destinada a produzir frutos de santidade. Ela se enquadra perfeitamente
no caminho espiritual de um cristianismo que, passados dois mil anos,
nada perdeu de seu frescor original e sente-se impulsionado pelo Espírito
de Deus a ‘avançar para águas mais profundas’ (duc in altum!) para
reafirmar, melhor, para ‘gritar’ Cristo ao mundo como Senhor e Salvador,
como ‘caminho, verdade e vida’ (Jo 14,6), como o ‘fim da história
humana, o ponto para onde tendem os desejos da história e da
civilização’ ”.**

** João Paulo II, Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, (16 de Outubro de 2002), 1.

HORÁRIOS DA PARÓQUIA

BAZAR da AMIZADE - 35 ANOS de HISTÓRIA
Talvez poucas pessoas de
nossa Paróquia conheçam
comunidades ou grupos de
periferia. É comum as pessoas de
classe média terem receio de ir a
esses lugares. Quando
perguntaram a Jesus onde
morava, Ele disse: Vem e vê.
A forma encontrada para
aproximar os paroquianos e essas
comunidades foi fazer o Bazar,
para que as pessoas que moram
distante possam de alguma forma
participar da comunidade de São
Domingos.
O primeiro Bazar, com
poucos grupos, aconteceu em 20
de outubro de 1984.
Atualmente, são realizados
dois bazares por ano: um em maio
e outro no começo de dezembro.
Cada participante fica com
a renda do que vende.
Uma vez por mês, as
participantes dos grupos vêm para
uma reunião na Paróquia.
Participar da reunião mensal é a
condição para participar do Bazar.
Esse encontro é um momento de

convívio, confraternização,
entreajuda, troca de saberes e de
experiências.
É o cultivo e o
fortalecimento da amizade.
Visitar o Bazar valoriza o
trabalho das comunidades,
aumenta suas vendas e, mais
importante, faz com que a
solidariedade e a amizade sejam
uma realidade partilhada por
mais pessoas.
Venha visitá-lo e conhecer
as pesssoas que dele participam.
Elas se sentirão mais felizes com
sua presença.
O próximo Bazar acontece
nos dias 04 e 05 de maio de
2019, sábado e domingo, das
10h às 16h.
Além do Bazar e como
encerramento das atividades do
ano, haverá um encontro de
confraternização do qual
participam o Grupo da Amizade,
Grupo de Artesanato, Bazar São
Domingos, Renovação Cristã e
Fraternidade Leiga de São
Domingos.

Missas
Segunda-feira – 11h30
De Terça a Sexta-feira – 11h30 e 19h
Sábado – 12h15 e 19h30
Domingo – 9h; 10h30 e 19h
Secretaria
Segunda-feira – das 9h às 12h
Terça e Quinta-feira –
das 9h às 12h e das 14h às 18h30
Quarta e Sexta-feira–
das 9h às 12h e das 14h às 17h
Recitação do Terço
De Segunda a Sexta-feira - 11h
Antecede a Missa
Atendimento do Pároco
Quinta-feira – das 14h às 16h
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
Hora Santa Eucarística e
Benção do Santíssimo
Quinta-feira – 15h
Oração do Rosário: Adoração
ao Santíssimo Sacramento e
Bençãos
Quarta-feira – 20h e Sábado –16h
Ministros Extraordinários da
Eucaristia se dispõem a levar a
Sagrada Comunhão aos doentes
Contatar a secretaria

Catequese para Primeira
Eucaristia
Informações 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
Sábados – 18h, 19h e 20h
Fraternidade Leiga de São
Domingos
Encontros de espiritualidade –
na terceira Quinta-feira do mês,
às 14h30. Com palestra e Missa
Renovação Cristã do Brasil
Informações na Secretaria
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. Realiza a venda de
roupas a preços módicos. Recebe doação
em dinheiro e artigos (tais como:
roupas, alimentos, objetos). Promove a
confecção de enxovais para mães
necessitadas.
Pastoral do Dízimo
Informações na Secretaria

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
Pároco: Frei Márcio Alexandre Couto OP – Vigário Paroquial: Frei José Almy Gomes OP

