
BOLETIM PAROQUIAL DE SÃO DOMINGOS
Matriz paroquial São Domingos
Data de fundação: 24/03/1940

Padroeiro: São Domingos de Gusmão

Boletim nº 26/ Março 2021

Neste ano, o tema da Campanha da Fraternidade Ecumênica é
Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor e o lema, Cristo é a nossa paz:
do que era dividido, fez uma unidade, extraído da carta de São Paulo aos Efésios,
cap. 2, versículo 14.

Realizada pela CNBB todos os anos, a Campanha da Fraternidade é o
modo concreto como a Igreja no Brasil vivencia a Quaresma, período de 40 dias
que antecede a Páscoa. A Campanha da Fraternidade é promovida de forma
ecumênica, ou seja, em parceria entre várias Igrejas Cristãs, a saber, Igreja
Evangélica de Confissa ̃o Luterana no Brasil; Igreja Presbiteriana Unida do Brasil;
Igreja Católica Apostólica Romana; Igreja Episcopal Anglicana do Brasil; Igreja
Sirian Ortodoxa de Antioquia (Siríaca); Alianc ̧a de Batistas do Brasil; Igreja
Betesda; Centro ecumênico de servic ̧os de Educac ̧a ̃o Popular.

A CFE 2021 quer convidar os cristãos e pessoas de boa vontade a
pensarem, avaliarem e identificarem caminhos para a superação das polarizações
e das violências que marcam o mundo, por meio do diálogo amoroso e do
testemunho da unidade na diversidade, inspirados no amor de Cristo.

A CFE tem como gesto concreto a Coleta Nacional da Solidariedade,
realizada no Domingo de Ramos nas comunidades de todo o Brasil. Os recursos
são destinados aos Fundos Diocesanos e Nacional da Solidariedade, os quais
apoiam projetos sociais relacionados à temática da campanha. Em 2019, o Fundo
Nacional de Solidariedade (FNS) distribuiu a quantia de R$3.814.139,81,
atendendo a mais de 230 projetos. Em 2020, por causa da pandemia, não
ocorreu arrecadação.

CFE na Paróquia São Domingos: nesse ano, nossa paróquia se organiza
para presentear as crianças do Capão Redondo (ligadas aos vicentinos) com uma
manta e um ovo de Páscoa. A Paróquia vai comprar 120 mantas (no valor de R$
20,00 cada) e pede aos que puderem comprar um ovo de Páscoa de 150gr. O ovo
deve ser entregue na igreja (secretaria ou sacristia) para envio às crianças do
Capão Redondo. Se houver algum excedente no número de ovos, esse será
enviado como presente para uma das associações que atende os pobres, com as
quais a paróquia está ligada. A paróquia pede também colaboração especial para
a compra das mantas. Quem puder colaborar especialmente para isso pode
deixar um envelope com o dinheiro para esse fim. A Paróquia fará a compra das
mantas, a fim de uniformizar os presentes.
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PARA REZAR O TERÇO  O CREDO
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– A caminhada do povo de Deus inicia com Abraão, Moisés, os profetas,
Jesus Cristo e os apóstolos. E segue com todos nós.

– A palavra "igreja" (ekklésia, do grego ekkaléin: chamar fora), significa
"convocação". É o termo frequentemente usado no Antigo Testamento
grego para a assembleia do povo eleito diante de Deus, sobretudo para a
assembleia do Sinai, onde Israel recebe a Lei e é constituído por Deus
como seu povo santo. O termo kyriakà, do qual derivam church e kirche,
significa "a que pertence ao Senhor".

– Ao se denominar Igreja, a primeira comunidade dos que acreditam em
Cristo se reconhece herdeira dessa assembleia. Nela, Deus "convoca" seu
povo de todos os confins da terra.

– A Igreja é o lugar "onde floresce o Espírito Santo" e ela vive da Palavra
e do Corpo de Cristo; se torna assim, ela mesma, corpo de Cristo.

– A Pedro é dada a missão de seguir e continuar a doação total de Cristo.
No Evangelho de Mateus, Jesus pergunta a seus discípulos: "No dizer do
povo, quem é o Filho do homem?". Pedro diz: "Tu és o Messias, o Filho
de Deus vivo". Após essa confissão, na comunidade dos discípulos, Jesus
afirma: "Eu te digo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha
Igreja, e as portas do inferno nada poderão fazer contra ela" (Mt. 16, 18).
Pedro é o primeiro papa.

– Hoje a Igreja se constitui pelo papa, cardeais, bispos, padres,
religiosos, religiosas e leigos que assumem, pelo batismo, a missão de
Jesus Cristo em favor do povo de Deus.

Fontes:

– CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA. 4a ed. Sa ̃o Paulo: Ed. Loyola, 2017.
– DONZELINI, Mary, Irma ̃. Livro do catequista: fé, vida, comunidade. Sa ̃o Paulo:

Paulus, 2013. pp. 339-346..

Creio na santa Igreja católica

CATECISMO  OS DONS DO ESPÍRITO SANTO

Parte I

– O sentido da sabedoria humana reside no reconhecimento
da sabedoria eterna de Deus, criador de todas as coisas que
distribui seus dons conforme seus desígnios.

– Ela nos permite conhecer a vontade divina.

Sabedoria

Entendimento ou Inteligência

– O entendimento ou inteligência nos permitem ver o mundo
com os olhos de Deus, entender as coisas sob a ótica da
compreensão e inteligência divina.

Ciência

– A ciência nos permite reconhecer a presença efetiva de Deus
na realidade, de modo que possamos avistar com esperança a
meta da nossa plenitude.

Fonte:

Frei Giovanni Marques Santos. "As sete velas da vida espiritual". IN: Revista ECOANDO.

Ano 19, nº 23. Mar– Mai 2021.



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. Aos domingos ocorrem duas
Missas: uma às 10h, presencialmente e on line; e outra às 19h, somente presencial.
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.
Secretaria: aberta ao público 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 secretaria.
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: Retoma as atividades a partir de Março 2021, às terças e quartas-feiras

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

HORÁRIOS e INFORMAÇÕES EM TEMPO DE PANDEMIA

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

COMISSÃO SOCIOAMBIENTAL INTERRELIGIOSA 

Quem mora em Perdizes ou nas imediações, ou ainda quem circula por
suas ruas, observa um conjunto de problemas em relação à arborização, às
condições das calçadas, à obstrução das “bocas de lobo”, ao lixo acumulado em
algumas vias públicas, à queda de energia elétrica em dias de chuva, entre outras
questões.

Nesse sentido, desde o final de 2020, a Paróquia São Domingos de
Perdizes, com a participação de seu pároco, frei Márcio A. Couto, conta com uma
“Comissão Socioambiental Inter-Religiosa”, criada por iniciativa de um grupo de
pessoas comprometidas com a qualidade de vida da “Casa Comum”, à luz das
encíclicas Laudato Si’ e Fratelli Tutti do Papa Francisco.

A partir de Perdizes e dos bairros circunvizinhos, esta Comissão tem a
finalidade de propor, desenvolver, intermediar, partilhar e acompanhar ações de
natureza diversa destinadas ao cuidado e à preservação do meio ambiente e à
busca de alternativas direcionadas à saúde, ao bem-estar e à segurança da
população, em geral, através de interações com os órgãos da Prefeitura,
associação de bairros e outros que sejam responsáveis pela solução dos problemas
apontados.

Neste tempo de pandemia, a Comissão vem realizando reuniões remotas,
às segundas-feiras, no horário das 14h30, contando com uma agenda de eventos a
serem realizados durante o ano de 2021, que serão divulgados no site da
Paróquia, na página do Facebook e nas missas.

Independentemente de suas opções religiosas, da faixa etária e demais
características, todas as pessoas são convidadas a participar desta Comissão,
partilhando suas ideias, sugestões e experiências. Somente, por meio da união, do
diálogo e do esforço conjunto, poderemos empreender ações socialmente
responsáveis e comprometidas com o bem-estar e o bem viver coletivo e,
principalmente, realizar o compartilhamento da “Casa Comum” por meio do
exercício efetivo de amor ao próximo, da prática da caridade e da fraternidade
universal. 
Para maiores informações: csainter.religiosa@gmail.com e Facebook da paróquia




