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Altar de Nossa Senhora do Rosário com Menino Jesus 
e São Domingos, no interior da igreja

BAZAR DA AMIZADE – 35 ANOS DE HISTÓRIA
 O último Bazar da Amizade aconteceu nos dias 04 e 05 de Maio 
no Salão Paroquial e foi integrado por 23 artesãs provenientes de 
7 comunidades da periferia de São Paulo, a saber, Jardim Angela, 
Pirituba, Santo Amaro, Itaquera, Parque Belém, Jardim Ana Maria e 
Monte Kenel. Contamos com a participação de artesãs que estão há 
18 anos no Bazar, uma amizade de longa data! A renda total foi 
de R$4.275,00.
 O próximo Bazar da Amizade acontecerá no início do mês de 
Dezembro, sendo que até lá haverá encontros mensais, na Paróquia, 
com as artesãs para troca de experiências. A visita dos paroquianos ao 
Bazar é muito importante; é uma oportunidade para fortalecer laços 
de solidariedade e fraternidade.  

Contribuições, doações e dízimo
Dados bancários da Paróquia São Domingos, Perdizes

Banco Bradesco. Agência 208-9. Conta corrente 2825-8
CNPJ: 63.089.825/0340-49 [Mitra Arquidiocesana de São Paulo]

“Se podemos dizer que já desde o século IV se usava a saudação do anjo 
como forma de oração, só no século VII aparece na liturgia da festa da 
Anunciação na antífona de ofertório. É, contudo, no século XII que a 
saudação do anjo e as palavras de Santa Isabel se tornam uma maneira 
habitual de rezar. Em 1262 o Papa Urbano IV acrescenta a palavra 
‘Jesus’ e só mais tarde, no século XV, se acrescenta a segunda parte de 
súplica, a qual, porém, só adquire a fórmula atual e se torna oficial 
quando o Papa Pio V em 1568 a introduz no breviário romano.”2

1. AQUINO, Tomás de, Santo. “Ave-Maria” Expositio. In: ___. A Luz da Fé (Tradução, 
introdução e notas de Duarte da Cunha e João César das Neves). Lisboa: Editora Verbo, 
2002. p. 123. No tempo de São Tomás não existia a oração Ave-Maria como a 
conhecemos hoje. Somente a primeira parte, que segue o Evangelho, à qual ele se 
refere.
2. Introdução do livro acima referido, escrita pelos tradutores do livro. p. 16

Ave-Maria, cheia de Graça, o Senhor é convosco / Bendita sois Vós 
entre as mulheres e bendito é o fruto do Vosso ventre/ Jesus/ 
Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores, agora e na hora da 
nossa morte. Amém.

“Essa saudação é composta de três partes. A primeira parte foi dada pelo 
Anjo [Gabriel] Avé, ó cheia de graça, o Senhor é convosco. A segunda 
parte foi dada por Isabel, mãe de São João Baptista Bendito é o fruto do 
vosso ventre. A terceira parte foi acrescentada pela Igreja, a saber 
Maria, pois o Anjo não disse Ave-Maria, mas Avé, ó cheia de graça.”1 

PARA REZAR O TERÇO – A ORAÇÃO da AVE-MARIA

A grande celebração de Corpus Christi ocorre no dia 20/06. 
Há Missa às 10h, na Praça da Sé e, ao final da Missa, há 

Procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas do Centro 
Histórico de São Paulo até o Largo Santa Ifigênia, encerrando-se ali 

com a Bênção do Santíssimo. Ministros Extraordinários da Sagrada 
Comunhão, com suas vestes litúrgicas, estão convidados a participar, 

inclusive auxiliando na distribuição da Sagrada Comunhão.
Para quem não puder participar dessa Celebração Solene, há 

Missa em nossa Paróquia, às 11h30.



A Renovação Cristã do Brasil e a Campanha da Fraternidade 
 Há mais de 50 anos, a Renovação Cristã do Brasil (RCB) habita esta 
casa – a Paróquia São Domingos das Perdizes.
 A Renovação é vinculada ao movimento internacional MIAMSI, que 
faz parte das Organizações Internacionais Católicas.
 Até 1964, éramos a Ação Católica Independente com muitos 
diocesanos em diversas cidades do país. Com a Ditadura, alguns membros 
do movimento foram perseguidos. Mudamos o nome para Renovação 
Cristã do Brasil, mas conservamos a mesma identidade, metodologia e 
pedagogia. 
 A primeira Campanha da Fraternidade (CF) proposta pela CNBB foi 
em 1964. Em todas elas o objetivo primeiro é despertar o espírito 
comunitário, compromisso e responsabilidade em relação ao próximo. 
Ao longo desses 55 anos, as campanhas debateram desde a renovação da 
Igreja até a conscientização da realidade social do povo mais sofrido, aos 
cristãos e à sociedade em geral.
 Com a parceria da Renovação com a Paróquia, trouxemos palestras 
e debates que nos levaram a refletir sobre a FRATERNIDADE E AS 
POLÍTICAS PÚBLICAS, tema da CF 2019, para estudarmos qual poderia 
ser o papel da comunidade cristã em relação às necessidades da maioria da 
população do Brasil em relação ao Estado brasileiro.
 A RCB utiliza sempre em seus encontros uma metodologia especí-
fica criada por Marie-Louise Monet, cristã francesa, para o movimento da 
Ação Católica. Este método foi utilizado no Concílio Vaticano II. Ele trata 
de três momentos básicos: VER, JULGAR e AGIR.  
 O VER significa olhar a realidade além das aparências buscando 
causas e consequências. Segundo Fr. João Xerri OP, trata-se de “ver o 
invisível”.
 O JULGAR é um momento em que se busca aprofundar o próprio 
conhecimento sobre o projeto de Deus e, a partir dele, fazer uma reflexão 
de fé e perceber o que pode ajudar os cristãos a se libertarem e a se 
tornarem irmãos, o que leva ao compromisso e conversão.
 O AGIR significa planejar ações concretas e possíveis, levando em 
conta os agentes que se comprometem com o projeto, sabendo que 
contamos com a luz do Espírito. É pensar a partir da esperança, medir 
nosso nível de fé e esperança no projeto, com compromisso, responsabili-
dade e liberdade autênticas.   
 Neste ano de 2019, houve três encontros abertos aos paroquianos e 
ao público. 
 O Encontro sobre o VER, aconteceu em 18 de março com o 

historiador Prof. João Barretto, com o tema “Políticas Públicas, um 
desafio social para todos”. 
 Nesta palestra, o historiador nos explicou que, em relação às Polí-
ticas Públicas, a intervenção da sociedade civil é muito importante. Com o 
objetivo de diminuir a desigualdade de renda, e também de oportunidades, 
não podemos nos isentar de pressionar os políticos para o atendimento da 
população em termos de necessidades vitais ou de justiça social.
 O Prof. João Barretto afirmou que, desde que vigore a partilha e a 
ajuda fraterna, uma sociedade cria condições de lidar com os diferentes.
Precisamos derrubar os “muros invisíveis” reaprendendo a simplicidade, 
com carinho, afeto e amor.
 O segundo encontro, sobre o JULGAR, aconteceu em 6 de abril com 
o teólogo Prof. Jung Mo Sung e o tema foi “DEUS, Direitos Humanos e 
Políticas Públicas”. 
 O teólogo afirmou na palestra que a dignidade da pessoa é o 
fundamento dos Direitos Humanos e estes deveriam ser o fio condutor das 
Políticas Públicas, para possibilitar à população o acesso à educação, 
moradia, saúde e a busca da felicidade.
 Hoje, porém, o Mercado, ávido por lucros, acaba dominando as 
relações pessoais, passando por cima dos direitos fundamentais do ser 
humano. Assim, diz o professor, necessitamos ter sempre presente a ideia 
de que Deus não faz acepção das pessoas.
 O Encontro sobre o AGIR, aconteceu em 18 de maio com o econo-
mista Prof. Thomaz Jensen e o tema “Sinais de esperança e fraternidade em 
tempos de autoritarismo e desmonte de direitos”.
 A partir de sua experiência como assessor de comunidades de base e 
movimentos populares, iniciou a palestra com o lema da CF: “Serás 
libertado pelo direito e pela justiça.” (Is 1, 27). 
 Algumas vezes, ao longo da nossa história republicana, foram 
tentados projetos de construção do país para superar o passado colonial, 
mas estes foram sempre interrompidos.
 A Constituição de 1988 estabelece princípios básicos para o bem 
estar de toda a população, mas, pouco a pouco, estes são substituídos por 
emendas que distorcem os objetivos primeiros.
 A realidade é que há a contenção dos direitos sociais, principalmente 
pela Emenda Constitucional 95 que estabelece teto de gastos por 20 anos. 
Vemos crescer a desigualdade, a extrema pobreza e a dificuldade de as 
pessoas, inclusive jovens, encontrarem emprego. 
 A esperança é que “a salvação opera nos abismos”, diz Adélia Prado.

Anna Maria Nigro, paroquiana e membro da RCB/SP



SÃO PEDRO DE VERONA, presbítero e mártir
(1205, Verona – Itália/1252, Como – Itália). Festa litúrgica: 4 de Junho

  Nascido em uma família de 
cátaros, Pedro se distingue logo cedo 
de seus familiares e abraça a fé 
católica. Na época, em Verona, não há 
contudo escolas dirigidas pelos 
cátaros; os pais de Pedro o levam 
então a um professor católico para ser 
alfabetizado. Durante os primeiros 
anos de aprendizado, desperta a 
semente que reside no seu coração. 
Em seguida é enviado à Universidade 
de Bolonha, onde tem contato com 
Domingos de Gusmão e demais 
frades Pregadores. Sem tardar, aos 
dezesseis anos, Pedro ingressa na 
Ordem dominicana; é admitido por 
São Domingos e recebe o hábito de 
suas mãos.

 Pedro é homem de diálogo permanente com Deus, de ciência 
eminente e pregação persuasiva. Foi prior em Como (1236), em Asti (1248 
– 1249) e em Placência (1249 – 1250). No ano de 1245, colabora com os 
sete florentinos fundadores da Ordem dos Servos de Maria. Quando em 
Asti, se ocupa da fundação de um mosteiro feminino em Milão. Percorre as 
regiões italianas da Lombardia, da Toscana e de Roma evangelizando mul-
tidões, que vão ao seu encontro para ouvi-lo. Frente aos hereges, pratica, a 
exemplo de São Domingos, o método evangélico de diálogo e tem êxito em 
um altíssimo número de conversões, inclusive entre expoentes hereges. 
 Em junho de 1251, aos 46 anos de idade, Pedro de Verona e um 
outro irmão da Ordem dominicana, Viviano de Bérgamo, são nomeados na 
bula papal Misericors et Miserator inquisidores de Cremona, pelo Papa 
Inocêncio IV. Em setembro, a atuação de Pedro é extendida a Milão e 
Como. É o momento em que a Cátedra apostólica lança uma campanha 
contra a heresia na Lombardia, após a morte do Imperador Frederico II 
(ocorrida em 13 de dezembro de 1250), e se apressa em enviar inquisidores 
a muitas cidades da Itália – tal imperador, segundo o Papa, havia 
impedido o livre exercício da Inquisição e “favorecido a peste herética”. 
Pedro de Verona aceita o ofício de inquisidor não por egoísmo ou 
autoritarismo, mas por obediência e fé.

São Pedro de Verona, também conhecido 
como São Pedro Mártir. É representado 

com uma lâmina cortante na cabeça, 
um punhal no coração e

 uma folha de palma na mão.

 Pedro age com eloquência e prontidão contra a heresia, se 
manifestando publicamente quanto à necessidade de os hereges se 
submeterem à Igreja ou enfrentarem o risco de uma Cruzada – conforme 
lhe instrui a bula papal. Nesse contexto, concentra-se sobre Pedro o ódio 
dos hereges. Não há todavia em narrativas daquele tempo nem em estudos 
posteriores registro de ação violenta ou documento judicial provenientes 
dos dominicanos contra os hereges. O que é constantemente enfatizado é 
o “zelo pelas almas” com o qual São Domingos e seus filhos evangelizam e 
convertem muitos descrentes da fé católica. Entretanto, a função de 
inquisidor prejudica a imagem histórica de São Pedro de Verona, cuja 
atividade apostólica incansável entre o povo simples do norte da Itália é 
por vezes reduzida à inquisitorial. 
 
 Em 6 de abril de 1252, Pedro segue a pé desde Como rumo a Milão, 
com um companheiro da Ordem, Fra Domenico. No percurso, são 
atacados. O assassino, contratado para tanto, se lança sobre Pedro com 
uma arma cortante, atinge sua cabeça e lhe abre uma fenda no crânio. 
Pedro sente o sangue jorrar e encomenda sua alma ao Senhor; depois, em 
um esforço supremo, escreve com o dedo e o próprio sangue no chão a 
primeira palavra do Credo: “Creio”. Por garantia, o assassino lhe crava um 
punhal no coração. Então, Pedro morre. Fra Domenico, seis dias depois do 
ocorrido, falece em um hospital da região. 
 O martírio de Pedro suscita forte comoção em Milão e revela, a 
despeito de suas funções como inquisidor, as qualidades humanas com as 
quais conquistara inúmeros fiéis a Cristo. Onze meses após o seu martírio, 
em 1253, São Pedro de Verona é canonizado pelo mesmo Inocêncio IV. 
Alguns anos mais tarde, Tommaso da Lentini, colega de apostolado de 
Pedro, escreve a biografia do Santo, a qual se torna uma das leituras 
favoritas nos refeitórios dominicanos entre os novatos. 
 O assassino (cujo apelido é Carino e o nome é Pietro da Bálsamo), 
posteriormente, se converte ao catolicismo, entra para a Ordem dos 
Pregadores e aí termina seus próximos quarenta anos de vida, em 
penitência, oração e trabalho.
 A devoção a São Pedro de Verona se faz comum às épocas 
vindouras, haja vista a vasta iconografia que lhe concerne. 
CATHOLICISME: hier, aujourd’hui, demain. Institut catholique de Lille. Tome XIéme, 
1988.
SANTOS DOMINICANOS. Equipo O.P. Chile. Producción: Vicaria de la Solidariedad, 1981.
THÉRY, Julien; GILLI, Patrick. Saint Pierre de Vérone, dominicain, inquisiteur et 
martyr. Le gouvernement pontical et l’Italie des villes au temps de la théocratie 
(n-XIIe-mi-XIVe s.), Presses universitaires de la Méditerranée, pp.621-652, 2010. 
halshs-00880872.Anna Maria Nigro, paroquiana e membro da RCB/SP



Missas
Segunda-feira – 11h30
De Terça a Sexta-feira – 11h30 e 19h
Sábado – 12h15 e 19h30 (no Salão Pa-
roquial, entrada pela lateral da igreja)
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 
Domingo – 17h50m
Antecede as Missas

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 
Bênção do Santíssimo
Quinta-feira – 15h

Grupo de oração Nossa Senhora 
Rainha da Paz e São Domingos
Quarta-feira – das 20h às 21h30

Oração do Rosário 
Primeiro Sábado de cada mês às 16h

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

Ministros Extraordinários da 
Eucaristia se dispõem a levar a 
Sagrada Comunhão aos doentes
Contatar a secretaria 

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
- BAZAR da AMIZADE: informações na 
secretaria

Pastoral do Dízimo
Informações na Secretaria

HORÁRIOS DA PARÓQUIA

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

(A) O que é sacramento?
“[...] a palavra sacramento vem de sacrar, como medicamento de 
medicar”1 ; e alimento, de alimentar. Sacrar seria “tornar sacro”, “tornar 
sagrado”. Assim como o alimento e o medicamento são destinados para o 
corpo, os sacramentos são para o Espírito. Todo o sacramento tem uma 
existência externamente visível (um ritual, um procedimento) a qual é 
sinal do efeito interior (espiritual); e isso constitui a essência do 
sacramento.2

(B) Quais são os sacramentos da Igreja católica? 
1. Batismo; 2. Confirmação ou Crisma; 3. Eucaristia; 4. Confissão, 
Penitência ou Reconciliação; 5. Unção dos Enfermos; 6. Matrimônio e
7. Ordem. Os três primeiros são os Sacramentos da Iniciação Cristã, o 
quarto e o quinto, os Sacramentos de Cura; e o sexto e o sétimo são os 
Sacramentos para o Serviço da Comunidade.

(C) Quem instituiu os Sacramentos da Igreja?
Os sete sacramentos foram instituídos por Jesus e mostram o grande 
amor que Ele tem por nós, nos acompanhando desde o nascimento até a 
volta para o Pai (na morte).3 Assim vemos:
Sacramento do Batismo: Mt 28, 19
Sacramento da Confirmação ou Crisma: At 8, 17
Sacramento da Eucaristia: Jo 6, 56
Sacramento da Confissão: Jo 20, 23
Sacramento da Unção dos enfermos: Tg 5, 14-15
Sacramento do Matrimônio: Mc 10, 9
Sacramento da Ordem: Lc 22, 19
Jesus os deu à Igreja para que os celebrasse fielmente.

CATECISMO – SACRAMENTOS

No dia 29/06, Sábado, a partir do meio-dia, no Salão Paroquial, 
há um almoço “caipira” a fim de arrecadar fundos para a Paróquia. 

O convite tem o valor de R$50,00 (cinquenta reais). 

1 e 2. AQUINO, Tomás de, Santo. Suma Teológica. v.4. IIIa Pars. Campinas: Ecclesiae, 
2016. q. 60, art. 1, p. 438; q. 66, art. 1, p. 489.
3. DONZELLINI, Mary, Irmã. Livro do catequista: fé, vida, comunidade. São Paulo: 
Paulus, 2013.  p. 356-7.


