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Nossa Senhora Mãe dos Homens (ao centro) &
Nossa Senhora da Conceição Aparecida (acima, 

à esquerda), no interior da igreja

A imagem de Nossa Senhora Mãe dos Homens foi concebida, 
executada e oferecida à paróquia pela artista 

Liuba Wolf (1923, Sófia, Bulgária – 2005, São Paulo, 
Brasil); é feita em bronze e 

mede aproximadamente 3,30 x 1 x 0,70m

PARA REZAR O TERÇO – O PAI NOSSO

“... perdoai-nos as nossas ofensas 
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido...”

 “De fato nós devemos devolver a Deus quanto O defraudamos 
nos Seus direitos. Ora, é direito de Deus que nós façamos a Sua vontade 
preferindo-a à nossa. Quando preferimos a nossa à Sua, então O 
defraudamos de um Seu direito, e nisto consiste o pecado. Os pecados 
são portanto as nossas dívidas para com Deus, das quais o Espírito Santo 
nos aconselha a pedir o perdão: o que nós fazemos ao dizer ‘perdoai-nos 
as nossas dívidas’.” 
Tomás de Aquino, A luz da fé, p. 111.

 “O bem que pedimos a Deus com contrição concedamo-lo desde 
logo ao próximo, desde o primeiro momento de nossa conversão.” 
São Gregório Magno, (Moralia, 1, 10). IN: Catena Aurea, v. I,  p. 244.

 “É de se frisar que da nossa parte exige-se que perdoemos ao 
nosso próximo as ofensas que ele nos fez. É por isso que se diz: ‘Como 
nós perdoamos a quem nos tem ofendido’, como condição para que Deus 
nos perdoe. Está escrito: ‘Perdoa ao teu próximo o mal que te fez, e teus 
pecados serão perdoados quando o pedires. Um homem guarda 
rancor contra outro homem, e pede a Deus a sua cura!’ (Sir 28, 2-3 
[Eclo 28, 2-3]). E ainda: ‘Perdoai e ser-vos-á perdoado’ (Lc 6, 37). E é 
este o motivo pelo qual só neste pedido é posta a condição ‘como nós 
perdoamos a quem nos tem ofendido’. Se não perdoardes não será 
perdoado.”
Tomás de Aquino, A luz da fé, p.114.

 “O que nos ensinou a orar por nossos pecados nos prometeu a 
misericórdia do Pai, mas acrescentou claramente uma Lei, 
obrigando-nos, com uma clara condição, a pedir que se nos perdoem 
nossas dívidas segundo nós perdoamos nossos devedores.” 
São Cipriano (De oratione Domini). IN: Catena Aurea, v. I,  p. 244.



Texto traduzido de:
– SANTOS DOMINICANOS. Equipo O.P. Chile. Producción: Vicaria de la Solidariedad, 1981.

SÃO RAIMUNDO DE PENYAFORT, presbítero
1175, Penyafort, Espanha (Catalunha) – 1275, Barcelona, Espanha (Catalunha)
Festa litúrgica: 7 de Janeiro 

 Raimundo nasce no ano de 1175 no 
castelo de Penyafort, próximo a Barcelona. 
Ainda jovem ingressa na comunidade da 
catedral de Barcelona para preparar-se ao 
presbiterado. Aos 20 anos de idade assume a 
docência em artes liberais. É ordenado 
presbítero. Por volta dos seus 30 anos se 
dirige a Bolonha visando a se aperfeiçoar em 
ciências jurídicas. Ali obtém o doutorado em 
direito civil e eclesiástico.
 Ainda em Bolonha conhece São 
Domingos de Gusmão, como também 
conhece a vida e missão dos Frades 
Pregadores. Pede então a seu bispo 
Berenguer de Palou que possibilite a criação 
de uma comunidade dominicana em 
Barcelona – tem seu pedido atendido. 
Raimundo retorna à capital da Catalunha, 
onde, como eminente jurisconsulto, se 
dedica ao ensinamento do direito e é tido 
como árbitro por excelência dos litígios. Ele 
visita com frequência a nova comunidade 
dos Pregadores.
 O bispo o nomeia cônego de Barcelona; 
Raimundo aceita consagrando-se mais ao 
retiro, à celebração da Liturgia das Horas e à 

docência.
 Deseja potencializar seu presbiterado com seu estilo de vida mais 
evangélico. Por isso, aos 47 anos de idade, na Sexta-feira Santa de 1222, 
renuncia ao cargo de cônego e assume a pobreza da pregação na Ordem 
dominicana. Opta assim por uma vida plena de austeridade e trabalho 
incessante.
 Por aquela região da Espanha, os maometanos prendem e tortu-
ram cristãos para levá-los ao abandono da fé e submetê-los a si. Em 1223, 

São Raimundo 
de Penyafort

quando atravessa as águas 
do mar sobre seu escapulário 
de lã e faz de seu manto vela... 

Auxiliado por Maria, 
Senhora dos ventos, “navega” 
os 360km que separam a Ilha 
de Maiorca de Barcelona, em

 um milagre operado 
por Deus em sua vida.

Raimundo colabora com Pedro Nolasco, de quem era confessor, e com o 
Rei Jaime I de Aragão na fundação da Ordem de Nossa Senhora da 
Redenção, para libertar os cristãos cativos e escravizados pelos islamitas. 
Raimundo redige as consituições da nova Ordem.
 Posteriormente, é convidado por Gregório IX para ir a Roma 
trabalhar no “corpus decretalium”, a saber, o código de direito 
canônico medieval, conhecido como Decretais, cuja elaboração demora 
três anos, encerrando-se em 1234. Também é confessor do papa e insiste 
que a causa dos pobres tenha prioridade na cúria romana.
 Retorna a Barcelona. Aí escreve um tratado sobre o sacramento da 
penitência; outro sobre visitas pastorais, a pedido dos bispos de Aragão; 
e outro sobre a compra e venda, para regular as relações justas entre os 
comerciantes cristãos.
 Recebe com igual amabilidade os débeis e os importantes. Prega 
cruzadas caminhando a pé, sem se dispensar de jejuns, vigílias e a
observância da Ordem.
 Enquanto se encontra em Barcelona, o capítulo geral de Bolonha 
de 1238, realizado após o falecimento de Jordão da Saxônia no ano 
anterior, o elege Mestre da Ordem. Introduz nas constituições dupla 
distinção: uma, sobre o estilo de vida dos irmãos, e, outra, sobre regime 
e ofícios. Visita as comunidades, compreensivo com todos e moderado 
em palavras. Se opõe, enquanto pode, a que os irmãos sejam consagrados 
bispos; o mesmo recusa a Gregório IX, negando o arcebispado de 
Tarragona e de Braga, em Portugal.
 Devido a enfermidades que lhe acomentem, convoca o capítulo 
geral de Bolonha de 1240 para apresentar sua renúncia, a qual é aceita.
 De volta à sua região, cria dois institutos para a evangelização de 
maometanos e judeus, um em Murcia e outro em Túnez. Aí os Pregadores 
se formam em costumes e línguas árabes e judias. Pede a Frei Tomás de 
Aquino um projeto teológico que ajude à formação e pregação dos 
Frades nesse campo: assim nasce a “Summa contra os gentios”.
 Confortado pelos sacramentos da Igreja, vai à Casa do Pai 
aos 100 anos de idade, em 6 de janeiro de 1275. 
 É canonizado por Clemente VIII, em 1601.



CATECISMO – O SACRAMENTO DA ORDEM

– O Sacramento da Ordem, e também o do Matrimônio, estão 
direcionados à salvação de outrem. Se contribuem também para a 
salvação pessoal, isso acontece por meio do serviço aos outros. Conferem 
uma missão particular na Igreja e servem para a edificação do povo de 
Deus.

– Na Antiga Aliança, o serviço dos levitas, o sacerdócio de Aarão e a 
instituição dos setenta Anciãos (Nm 11, 25), são prefigurações desse 
Sacramento, as quais encontram cumprimento em Cristo Jesus; 
sumo-Sacerdote. 

– Os que recebem o Sacramento da Ordem são consagrados para serem, 
em nome de Cristo, “pela palavra e pela graça de Deus, os pastores da 
Igreja”, exercendo a missão que lhes foi confiada por Cristo até o fim dos 
tempos.

– Como todo discípulo de Cristo, os pastores da Igreja são chamados à 
perfeição da caridade por intermédio da prática dos conselhos 
evangélicos, em sua multiplicidade. No entanto, para os que assumem 
livremente o estado de vida consagrado – reconhecido pela Igreja e 
instituído por esse Sacramento – há a obrigação de observar a castidade 
no celibato pelo Reino dos céus (Mt 19, 12), a pobreza e a obediência, 
configurando-se pela profissão desses conselhos em um estado de vida 
estável.

– Pode receber validamente o Sacramento da Ordem apenas o batizado 
de sexo masculino; a Igreja se reconhece ligada a essa escolha feita pelo 
próprio Senhor. 

– A Ordem, bem como o Batismo e a Confirmação, imprimem caráter, 
isto é, uma espécie de selo espiritual indelével. E por isso, são recebidos 
uma só vez na vida.

– Esse Sacramento comporta uma hierarquia, eclesiástica, instituída por 
Cristo com a missão de apascentar o povo de Deus no seu nome, que, por 
isso, deu-lhe autoridade. 

– Tal hierarquia é formada por três graus de ministros sagrados: bispos, 
presbíteros e diáconos. 

– Os bispos inserem-se ao Colégio episcopal, partilhando com o papa e 
os outros bispos a solicitude por todas as Igrejas. Lhes são confiados os 
ofícios de ensinar, santificar e reger. Eles são o princípio visível e o 
fundamento da unidade da Igreja, os vigários de Cristo.

– Os presbíteros configuram-se a Cristo Sacerdote, tornando-se capazes 
de agir no Nome de Cristo Cabeça. Cooperam com a Ordem episcopal 
por meio da pregação do Evangelho, celebrando o culto divino, 
sobretudo a Eucaristia – de que tira força o seu ministério –, e sendo o 
pastor dos fiéis.

– Mesmo sendo ordenado para uma missão universal, o presbítero 
exerce o seu ministério numa igreja particular, em fraternidade 
sacramental com os outros presbíteros formando o “presbitério”, que, 
em comunhão com o bispo e em dependência dela, tem a 
responsabilidade da igreja particular.

– O diácono, por sua vez, configura-se a Cristo Servo de todos, sendo 
ordenado para o serviço da Igreja a respeito do ministério da Palavra, do 
culto divino, da orientação pastoral e da caridade.

– Para o episcopado é sempre exigido o celibato. Para o presbiterado, na 
Igreja latina, ordinariamente escolhem-se homens crentes, que vivem 
como celibatários e que têm intenção de manter-se no celibato. Ao 
diaconato permanente podem ter acesso também homens já casados.

– Cabe aos bispos validamente ordenados, como sucessores dos 
Apóstolos, conferir o Sacramento da Ordem.

– Ninguém pode exigir receber esse Sacramento, mas deve ser 
considerado apto ao ministério pela autoridade da Igreja.

Fonte bibliográfica:
1. Compêndio do catecismo da Igreja Católica. São Paulo: Edições Loyola, 2016. 



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 12h20
Terça e Quinta-feira –  
das 9h às 12h20 e das 14h às 18h30
Quarta e Sexta-feira–
das 9h às 12h20 e das 14h às 17h

Recitação do Terço
De Segunda a Sexta-feira - 11h 
Domingo – 17h50
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, no 
Salão Paroquial. 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: (Fechado no mês de Janeiro) 
atendimento toda Quarta-feira das 14h 
às 18h. Ao lado do Salão Paroquial. 
Realiza a venda de roupas a preços 
módicos. Recebe doação em dinheiro 
e artigos (tais como: roupas e objetos). 
Distribui enxovais para mães 
necessitadas e roupas aos carentes.
- GRUPO da AMIZADE (Bazar): 
reuniões na segunda Terça-feira do mês, 
das 14h às 16h, no Salão Paroquial.  

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

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]

Durante o mês de Janeiro/2020, não há missa noturna, 
às 19h, a não ser quando marcada com intenção particular, 

diretamente na Secretaria da Paróquia.

Os cursos de estudos bíblicos que acontecem nas dependências da 
Paróquia têm reinício no mês de Fevereiro 

– e se dão sempre às quintas-feiras, em dois horários: 
das 16h às 18h e das 20h às 21h45.

 
O tema do curso noturno são as Cartas do Papa Francisco - 

sobre Amor e Família

Nos últimos dias 30/11 e 01/12, realizou-se no Salão Paroquial o 
tradicional Bazar da Amizade – resultante de mais um ano de 

encontros entre o grupo de artesãs e paroquianos. Participaram 
dele 23 artesãs provenientes de diferentes bairros da cidade.

As vendas desse Bazar superaram as vendas daquele ocorrido em 
Maio/2019. E as artesãs que arrecadaram maiores valores optaram por 

contribuir com uma parcela desse valor à Paróquia.

Em 2020, seguem os encontros do Grupo da Amizade. E nos meses de 
Maio/20 e Dezembro/20, o trabalho será novamente 

compartilhado conosco por meio do Bazar da Amizade. 

BAZAR DA AMIZADE


