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PARA REZAR O TERÇO  O CREDO

"Quando Jesus/ depois do batismo/ se achava em oração/
o céu abriuse e o Espírito Santo desceu sobre ele em

forma corporal tal como uma pomba"

Vitral do batistério da igreja (recorte)
Autoria de Yolanda Mohaliy

(1909, Cluj Napoca/Romênia – 1978, Sa ̃o Paulo/Brasil).
Fonte:

– DONZELINI, Mary, Irma ̃. Livro do catequista: fé, vida, comunidade. Sa ̃o Paulo:

Paulus, 2013. pp. 341.

Creio no Espírito Santo
Parte II

– Para muitos, o Espírito Santo é um mistério de difícil compreensão. No
entanto, Ele não se relaciona a uma misteriosa energia, mas, sim, pode
ser entendido como a presença de Deus no mundo, que encaminha os
homens.

– Deus não deve ser procurado fora do mundo. O seu poder age no meio
da nossa realidade.

– Quando o Espírito Santo está com alguém, multiplica os seus dons. Ele
faz com que as pessoas descubram grandes feitos, desempenhem uma
missão, até mesmo ultrapassando as possibilidades humanas.

– A história do povo de Deus é iluminada pelo Espírito Santo que escolhe,
dinamiza homens e mulheres de todas as idades e de todas as condições.
Ao longo da história, vemos muitas pessoas humildes que são mais
inspiradas que pessoas de alto nível.

–O Espírito, assim, como o vento, não sopra unicamente na Igreja de
Cristo, mas também nos corações de todas as pessoas de boa vontade que
procuram a verdade. Os cristãos devem reconhecer a ação do Espírito nas
diversas iniciativas dessas pessoas.

– É preciso então estar atento à sua ação. O homem é livre e pode fazer-
lhe resistência.

- O Apóstolo Paulo aconselha discernimento para conhecer a Sua ação
(1Cor 12, 10; 1Ts 5, 19-21).

– O Espírito Santo não teme às transformações e está continuamente
pronto a instaurar novos caminhos. Istó só é terrível para aqueles que
esperam que o futuro se assemelhe ao passado.



BEMAVENTURADO JORDÃO DA SAXÔNIA, presbítero.
(c. 1185, Saxônia, Alemanha – 1237, Síria). Mem. obrig.: 13 de Fevereiro

Tradução livre de excertos do verbete concernente ao beato em Dictionnaire de

Spiritualité. Paris: Beauchesne, 1972.

Jordão da Saxônia, por Fra
Angélico. Afresco. 1441-42.

Aprox. 55cm de diâmetro. Sala
do Capítulo, Convento de Sa ̃o

Marco. Florenc ̧a, Itália. A
imagem faz parte do afresco

“Crucificac ̧a ̃o e Santos”,
5,5 x 9,5m (total)

Os dados mais seguros do curriculum vitae de Jordão da Saxônia
nos são fornecidos por ele mesmo, seja por meio de suas
correspondências, seja por meio de sua história sobre as origens da
Ordem. Pelo fato de Jordão já ser mestre das artes e bacharel em teologia
no momento de seu ingresso na ordem dominicana (1220), se deduz que
ele vai como estudante a Paris por volta dos anos 1209-1210, e que nasce
aproximadamente em 1185.

Na primavera de 1219, quando São Domingos vai pela primeira vez
a Paris, onde os irmãos dominicanos estão instalados desde agosto de
1218, Jordão o conhece, se confessa com ele e aceita o conselho de assumir
o diaconato. Alguns meses mais tarde, ele estabelece relacionamento com
Reginaldo, o antigo reitor do Capítulo d'Orleans, recentemente chegado
de Bolonha. É por meio deste que Jordão, conjuntamente com o amigo
Henri de Colônia, faz o seu ingresso na Ordem dos Pregadores. Os dois
amigos tomam efetivamente o hábito no Convento de Saint Jacques, em
Paris, na Quarta-feira de Cinzas, 12 de fevereiro de 1220. Em abril, Jordão
faz parte da delegação de quatro frades enviados pelo convento para o
Primeiro Capítulo geral em Bolonha (Pentecostes 1220) pela iniciativa de
São Domingos, para a redação das Constituições, sendo difícil determinar
se há algum teor de cunho pessoal da parte de Jordão no texto das
Constituições. Presidido ainda por São Domingos, o Capítulo do ano
seguinte (Bolonha, Pentecostes 1221), que opera a divisão da Ordem em
diversas províncias, escolhe Jordão como prior provincial da Lombardia.
Comunicado de sua eleição (pois ele não integra os membros do Capítulo),
Jordão deixa Paris mas não chega a tempo em Bolonha antes de São
Domingos lá falecer em 6 de agosto de 1221. Em 22 de maio de 1222, no
Capítulo Geral de Paris, Jordão é eleito o segundo Mestre da Ordem.

Testemunha ativa da primeira expansão da Ordem, Jordão atua na
estabilização de sua Constituição no Capítulo generalíssimo de 1228, e nas
primeiras descobertas missionárias no Marrocos, Terra Santa, Bagdad,
Cumânia, etc. Considera-se que Jordão funda 240 comunidades
dominicanas e recebe na Ordem aproximadamente 1000 noviços, entre os
quais se conta Alberto Magno, Humberto de Romans e Hugo de San Caro.
Detém um imenso caudal de simpatia que flui de suas palavras e uma
força veemente que provém de sua eloquência.

Preocupado em manter as novas
gerações no caminho da "caridade
primitiva" da Ordem, ele se empenha em
definir o espírito dos Pregadores por
intermédio da imagem do seu fundador,
de quem ele redige a biografia. Assiste
com emoção ao reconhecimento e à
transladação do corpo do Pai Domingos,
em 1233, alguns meses antes de sua
canonização, em 1234.

Considerando as monjas como
uma parte preciosa da herança de São
Domingos, ele inaugura o mosteiro de
Santa Agnes em Bolonha, em 29 de
Junho de 1223, recebendo nesse mesmo
dia a profissão de Diana D'Andalo e suas
companheiras, e faz sancionar por
Gregório IX o pertencimento desse
mosteiro à Ordem. Estabelece com

D'Andalo substancial correspondência. Suas relacões femininas não se
limitam às monjas de Bolonha, mas se estendem também às beneditinas e
às cistercienses.

De suas cartas se depreende o equilíbrio, um comedido ascetismo e
alegria, se enquadrando nas características da literatura epistolar do século
XII. É contudo no seu Libellus de initiis ordinis praedicatorum, cuja
leitura direta o indireta nutre o fervor de todas as gerações dominicanas,
que a influência de Jordão ultrapassa o décimo terceiro século. E é difícil
conhecermos São Domingos de outro modo que não através do olhar de
Jordão; as duas espiritualidades não podem ser separadas.

Vai à Palestina em 1236 para visitar os conventos da Ordem e, no
retorno, perece em um naufrágio ao longo da costa síria, em 12 de fevereiro
de 1237. Devolvido pelo mar, o corpo de Jordão é enterrado no Convento
de São João d'Acre.

Espera-se até o século XIX para a sua beatificação. É Leon XII quem
aprova o culto a Jordão da Saxônia em 1826.



Entrevista realizada com o responsável pelo NOSSO GRUPO – Grupo
da Missa de Sábado às 19h30 e de Reflexão das leituras
dominicais, Gabriel Antonio Marão.

1) Qual a finalidade desta atividade e como ela funciona?
Esta atividade procura promover uma celebração da missa com

grande interação entre os participantes. Todos se apresentam pelo nome
e, na hora da homilia, além do celebrante falar, a palavra é aberta a todos.
É um momento muito forte da vida de cada um de nós. O grupo existe na
Paróquia São Domingos há 48 anos.

Atualmente, em função da pandemia, estamos realizando reuniões
pela internet todos os sábados para a reflexão sobre as leituras; e todas as
terças-feiras, para a discussão de outros temas. Um exemplo foi a leitura e
debate para aprofundamento da Fratelli Tutti que fizemos em 8 reuniões.
Encaramos as reuniões online aos sábados e às terças-feiras como
extensões do Nosso Grupo.

2) Quantas pessoas estão envolvidas (voluntários)?
Antes do início da pandemia, o número de pessoas que costumava

participar da celebração variava entre 18 e 25 pessoas, e 35 pessoas
cadastradas recebem as leituras todas as semanas. Em dias que havia uma
celebração especial de aniversário, de casamento, ou outra data
importante aos participantes, este número poderia chegar a 40 ou 50.
Durante o tempo de pandemia, mantemos reunião semanal com aqueles
que podem participar.

3) Quantas pessoas são em média beneficiadas?
Nós acreditamos que as pessoas que frequentam a missa regularmente,

bem como aquelas que participam esporadicamente são beneficiadas. Não
temos os números, mas achamos que talvez ao longo de todos estes anos
esteja em torno de 200 pessoas.

Além disso, graças ao fato de frequentarem a celebração dentro do
espírito de comunhão, muitos dos participantes integram ou integraram as
ações para as quais dedicamos parte do nosso tempo durante esses 48 anos.
Assim, alguns dos participantes se envolvem ou se envolveram em ações da
paróquia e fora dela, tais como:
Sopão
Sacolinhas de Natal
Trabalho com o frei Airton na zona sul, em particular no Jardim Ângela
Com os moradores de ruas próximas à Igreja São Domingos
Grupo de noivos e casais
Contação de Histórias para crianças hospitalizadas
Visita semanal a doentes do HC
Festa de São Domingos - uma tradição muito antiga é o nosso grupo
assumir a barraca do churrasco. O João Gaúcho, já falecido, foi o primeiro
churrasqueiro do nosso grupo. Essa tradição permanece até os tempos de
hoje. Várias das atividades da festa são assumidas por participantes da
missa do sábado às 19h30.

4) Como você se aproximou dessa atividade? Você está
satisfeito(a) com o que faz?

A maior parte dos coordenadores e participantes está neste grupo há
mais de 30 anos. Alguns ainda são do grupo inicial. Portanto podemos
afirmar que estamos muito satisfeitos com o que fazemos aqui. Os
coordenadores e alguns dos participantes frequentam a missa aos sábados à
noite desde o tempo do frei Nicolau, quem deu início a essa maneira de
partilhar a palavra.

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

A maior dificuldade atual é devida à pandemia, mas estamos
conseguindo sobreviver a quase todas as adversidades provocadas pelo
distanciamento social. Esperamos voltar ao normal das celebrações

Demais responsáveis: Ivany Pereira Lima; José Maria Mayrink (in
memorian); Maria Aparecida Cardim e Renato Rua de Almeida.

Demais voluntários: Ana Maria Eivazian; Claudia Nicolau Fernandes; Duilio
Terzi; Elias Marão; Fernando Paro Haddad; Ivan Roberto Petrini; Prof. José
Bueno Conti; Luciana Garbim; Maria de Lourdes Martinelli; Maria de Lourdes
Calamita; Maria José Mayrink; Susana Rolim; Vera Lúcia Marão. Nem todos os
participantes estão presentes todas as semanas.



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: das 8h30 às 10h30 e das 14h00 às 16h00, de segunda a sexta-feira.

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.

Catequese de adultos (Iniciação Cristã de Adultos)  para maiores de 14 anos:

acontece sempre que houver interessado. Basta contatar a secretaria paroquial.

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

Entrevista realizada por e-mail em 29/Jan/2021.

Contribuic ̧o ̃es, doac ̧o ̃es e dízimo
Dados bancários da Paróquia Sa ̃o Domingos, Perdizes

Banco Bradesco. Agência 0208. Conta corrente 2825-8
CNPJ: 63.089.825/0340-49 [Mitra Arquidiocesana de Sa ̃o Paulo]

HORÁRIOS e INFORMAÇÕES EM TEMPO DE PANDEMIA

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

presenciais quando a pandemia for vencida.
Uma das dificuldades que estamos enfrentando é a de não termos então
a possibilidade de encontro presencial ao longo de 2020 e provavelmente
por um tempo em 2021 para a celebração da missa e a partilha das
reflexões. Bem como as reuniões mensais para outros temas ligados a
Cristo.

Excepcionalmente nesse mês, o Boletim não traz a sessão Catecismo.




