



 Frei João José Lataste, nascido Alcides Vital Lataste, é o 
sétimo filho no seio de uma família que goza de certo bem-estar 
material na região agrícola francesa.  
 Antes de ingressar na Ordem dominicana, aos 25 anos de 
idade, trabalha na vinícola de seu pai como fiscal de impostos. Já 
há sentido o chamado de Deus à vida de sacerdote, mas afirma 
não ter se atrevido a manifestar tal inclinação, tão grande lhe 
parece a missão do sacerdote e tão indigno se sente. Encontra, 
contudo, forte apoio na vida apostólica de uma de suas irmãs; e 
tem confiança absoluta na pessoa dela. Quando ela falece, em 
1855, tendo oferecido sofrimentos pela vocação de seu irmão, 
Alcides determina-se a ingressar no seminário – ainda que 
mantenha o sentimento de sua indignidade. Em 13 de Novembro, 
recebe o hábito da Ordem com o nome de João José, e renova o 
ato de rendição à Virgem Maria.  
 Encontra inspiração decisiva ao seu ministério em Maria 
Madalena, que de pecadora se torna pregadora da Ressureição, e 
cujas relíquias se encontram no convento em Bordeaux, onde 
passa a residir. É encarregado de vários ministérios, dentre eles é 
enviado a pregar um retiro de quatro dias na prisão feminina de 
Cadillac, cujos crimes vão de roubo a infanticídio. Doze religiosas 
garantem na prisão e sob a autoridade do diretor o cuidado das 
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“Os bancos assentam sobre dois 
blocos de arenito. O 

genuflexório é móvel, 
facilitando a limpeza.”
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enfermas e a vigilância interna. As encarceradas vivem em silêncio 
absoluto, que se destina a impedir o ensino mútuo do mal. 
 Frei João José se questiona o quão bem pode contribuir com 
as chamadas “filhas perdidas”, e assume desde sempre o tom de um 
irmão que vem ajudar na reflexão sobre a raiz do pecado, para levá-
las à conversão. Durante suas longas horas no confessionário, o 
padre contempla nas almas o trabalho da Misericórdia Divina. 
 Em 1865, é chamado novamente a Cadillac para um segundo 
retiro, pelas próprias presas. Prega apenas uma vez por dia para ter 
tempo às confissões e à direção espiritual. No último dia, essas 
mulheres contemplam o Santíssimo, algumas até a meia-noite e 
outras da meia-noite até o amanhecer, em perfeito silêncio. Ao sair 
de lá, Frei João José utiliza-se das palavras de Santa Catarina de 
Sena para afirmar: “Vi os segredos de Deus, eu vi maravilhas!”. Tem 
certo que a verdadeira reabilitação deriva do perdão de Deus. O 
contraste entre a qualidade da vida moral e espiritual que vê na 
prisão e o desprezo que espera por essas mulheres quando de lá 
saírem é intolerável para Frei Lataste. 
 Seu intuito então advém em 1866: acolher na vida religiosa as 
mulheres que deixam a prisão prontas para deixar o mundo e se 
render a Deus, que as salvou. Após tentativas frustradas de 
encaminhá-las à alguma congregação já existente, Frei João José 
envia cartas à deputados e jornalistas a fim de alertar para o drama 
que as internas enfrentam quando saem do cárcere, bem como, para 
a responsabilidade da sociedade para com elas. Encontra no 
convento recém inaugurado em Frasnes-le-château a possibilidade 

de fundar a Congregação das 
Dominicanas de Betânia, a 
Casa de Betânia, destinada a 
acolher na vida religiosa as ex-
encarceradas, entre outras, e a 
trabalhar nas prisões. 
Ele declara que “nos maiores 
pecadores se encontra o germe 
da maior santidade”.  
 No Natal de 1868, 
afirma celebrar sua última 
Missa da Meia-Noite. E em 
Março de 1869 entrega a alma a 
Deus, oferecendo sua vida por 
Betânia e confiando a São José a 
fragilidade de seu trabalho. 
 Papa Bento XVI o declara bem-aventurado a 3 de Junho 
de 2013.

Beato João José Lataste



recentemente, quinta-feira é dedicada aos mistérios 
da luz. 

– Essa indicação, porém, não pretende limitar uma 
certa liberdade de opção na meditação pessoal ou 
comunitária. Ela serve como um itinierário 
contemplativo à semana do cristão, que tem o 
domingo – dia da Ressureição – como pivô de 
articulação.  

– As exigências espirituais e pastorais, e, sobretudo 
as coincidências litúrgicas podem sugerir 
adaptações oportunas à contemplação dos mistérios. 

– Assim, durante a Oitava de Páscoa, por exemplo, 
pode-se meditar continuamente os mistérios da 
glória. Bem como, na Oitava de Natal, é cabível 
estender a contemplação dos mistérios gozosos. 

– O Rosário pode ser recitado integralmente todos 
os dias, não faltando quem o faça. 

– Mas, muitos poderão recitar apenas uma terça 
parte dele e segundo uma determinada ordem 
semanal; o terço. 

– A distribuição da contemplação dos diferentes 
mistérios da vida de Cristo pela semana acaba por 
dar às sucessivas jornadas certa “cor” espiritual, de 
modo análogo ao que faz a liturgia com as várias 
fases do ano litúrgico. 

– Segundo a prática corrente, a segunda-feira e o 
sábado são dedicados aos mistérios gozosos, ou, 
mistérios da alegria. Terça e sexta-feira, à 
contemplação dos mistérios da dor. Quarta e 
domingo, aos mistérios da glória. E, mais 

PARA REZAR O TERÇO – 

  

A distribuição no tempo

João Paulo II. Rosarium Virginis Mariae. Carta Apostólica do 
Santo Padre, 16/10/2002. pp. 37 e 38.



CATECISMO –  AS VIRTUDES

_____________________________________________ 
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] 

HORÁRIOS e INFORMAÇÕES EM TEMPO DE PANDEMIA 

Missas: A igreja está aberta de segunda a sábado, das 17h50 às 18h40, para as missas 
diárias, que ocorrem às 18h. Essas missas estão sendo transmitidas pela internet, 
através do YouTube da paróquia. Para acessar, basta entrar no site da Paróquia 
(www.igrejasaodomingosperdizes.ong.br), rolar a página inicial para baixo e clicar na 
no ícone do YouTube. 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: A sacristã da paróquia, sra. Antônia, está em serviço das 10h30 às 19h00, de 
segunda-feira à sexta-feira. Aos sábados, das 9h às 15h. Aos domingos, 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.  

_______________________________________________________

Endereço: Paróquia São Domingos. Rua Caiubi, 164. Perdizes. São 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 

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

Virtudes humanas - as virtudes cardeais 

Justiça

– É a virtude moral que consiste na determinação de dar, com 
discernimento, a Deus e ao próximo o que lhes é devido. 

– A justiça para com Deus se chama “virtude de religião”. 

– A justiça relativa aos homens nos dipõe a respeitar os direitos 
de cada um e a estabelecer nas relações humanas a harmonia que 
promove a equidade. 

– O homem justo, tantas vezes mencionado nas Escrituras, 
distingue-se pela habilidade de correção de seus pensamentos e 
pela retidão de sua conduta para com o próximo. 

– “Não favoreças o pobre, nem prestigies o poderoso. Julga 
conforme a justiça” (Lv 19, 15).
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