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Bíblia: o Verbo de Deus que alimenta

TABLOIDE OP 727

 O frei Marie-Joseph Lagrange, 
fundador da Escola Bíblica de Jerusalém, 
escreveu, num de seus artigos: “A Sagrada 
Escritura, como substância divina, como 
maná da inteligência, é verdadeiramente 
para a Igreja Católica, em seus 
dogmas e em sua moral, nos conselhos 
evangélicos praticados pelos religiosos 
e, consequentemente, conhecidos em seu 
íntimo sabor, após a Eucaristia, o Verbo 
de Deus que alimenta” (Revue biblique, 
01/1892, p. 8). São palavras que exalam 
a abundância da piedade e da ciência 
desse nosso irmão, que consagrou todas 
as suas forças a meditar e a orar a Palavra 
de Deus, que está contida na Bíblia, assim 
como a transmiti-la, com inteligência. São 
palavras que nos fazem pensar: se a vida 
da Igreja se torna incompreensível sem 
as Escrituras, que dizer daquela de um 
pregador dominicano?
 O mês da Bíblia não é ocasião para 
apenas fazermos mais um curso bíblico. É, 
antes de tudo, tempo para aprofundarmos 
o gosto pela intimidade com Deus, através 
das Escrituras. Sem verdadeira piedade, 
sem um ouvido atento às palavras da 
Bíblia, através das quais Deus se comunica 
conosco, nossa leitura das Escrituras 
não terá o sabor e a força que podem 
ter em nossas vidas. Estas disposições, 
logicamente, são inflamadas em nós pelo 
próprio autor bíblico: o Espírito Santo. 
É este Espírito quem nos dá inteligência 
espiritual, necessária não somente para 
compreender as Escrituras, mas para, ao 
mesmo tempo, olhar o mundo concreto 
com os olhos de Deus, e nele agir.

Frei Marie-Joseph Lagrange, OP (1855-1938), 
em seu escritório. 

 O gosto pela intimidade com a 
Palavra, sem o qual o pregador não tem 
o que partilhar, exige uma disciplina de 
vida. É preciso que a meditação da Bíblia 
esteja em nossa agenda, faça parte de 
nossos hábitos. Oração e estudo para nós 
dominicanos são prioridades pastorais. 
Neste sentido, podemos olhar novamente 
para o exemplo do frei Lagrange, que 
dizia não poder passar um dia sem fazer 
três coisas: estudar a Bíblia, ler o jornal e 
rezar o terço! Belo exemplo de equilíbrio 
na vocação dominicana. 
 Bom mês da Bíblia!
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2022
AGOSTO

Agenda do Provincial

Aniversariantes

01 – Reunião ordinária do Conselho da Província (on-line)

05 a 09 – Visita canônica à Casa Santa Catarina de Sena, em Santa Cruz do Rio Pardo

17 – Assembleia Nacional das Fraternidades Leigas Dominicanas (on-line)

20 a 23 – Uberaba (curso para o noviciado)

01 – Frei Marcelo Santos das Neves
07 – Ordenação – Frei José Roberto B. Oliveira
08 – Frei Carlos Alberto Munhoz de Moura (Carlinhos) 

08 – Profissão – Frei Alberto Cardoso
08 – Profissão – Frei Estêvão Nunes
08 – Profissão – Frei Lourenço Maria Papin
12 – Frei Igor Thiago de Santana Pereira
15 – Frei Marcelo Alves
15 – Profissão – Frei Maurice Bon-Fils Yelome 
20 – Francisco Wallyson Ferreira Lima
22 – Frei Maurice Bon-Fils Yelome 
22 – Ordenação –Frei Alexandre Francisco Silveira
22 – Ordenação –Frei Ronivalder Biancão
26 – Profissão – Frei Mariano Sérgio Foralosso (60 anos)
27 – Frei André Luís Tavares
28 – Ordenação – Antônio Gomes Lacerda
29 – Frei Alexandre Francisco Silveira
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Notícias Breves

Novo Prior de Goiânia
O Provincial instituiu frei Edivaldo 
Antônio dos Santos (frei Bruno) Prior do 
Convento São Judas Tadeu, em Goiânia, 
no dia 15 de agosto de 2022. Na mesma 
ocasião, o Provincial solicitou que os 
frades daquele convento elejam seu 
Conselho, na sua próxima reunião.

Confirmações
O Provincial confirmou frei Elvécio 
de Jesus Carrara síndico do Convento 
Santo Alberto Magno, em São Paulo, 
para um triênio, aos 28 de julho de 2022. 
O Provincial confirmou a eleição de frei 
Márcio Couto e de frei Elvécio de Jesus 
Carrara como conselheiros do Convento 
Santo Alberto Magno, em São Paulo, aos 
22 de agosto de 2022.

Nomeações
O Provincial nomeou frei Carlos Alberto 
Munhoz de Moura (frei Carlinhos) e frei 
Marcos Sassatelli como representantes 
da Província na preparação das atividades 
relativas ao centenário de Dom Tomás 
Balduíno.

Casa Samaritana
No início de setembro, frei Mário 
Rodrigues de Oliveira (frei Marinho) 
será acolhido na “Casa Samaritana”, em 
Goiânia, para tratamento de saúde.

Falecimento
Faleceu, no dia 29 de agosto de 2022, em 
Bolonha, frei Aldo Sassatelli, irmão de 
nosso confrade frei Marcos Sassatelli, do 
Convento de Goiânia.

Compromissos no exterior
O Provincial estará em Roma, no final 
do mês de outubro, para uma série de 
compromissos; ficará hospedado em 
Santa Sabina. Em seguida, com frei 
Henrique-Cristiano Bhering, Regente 
de Estudos, terá encontros em Milão 
(formação) e em Paris (Edições do Cerf). 
Frei Henrique-Cristiano terá reunião 
ordinária do Conselho Econômico da 
Ordem, em Lisboa, em outubro.
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Agosto: Mês Vocacional

 A edição 404 da Revista Rogate, 
editada pela Rede Rogacionista do 
Brasil, contou com colaboração de um 
dominicano. O encarte “Celebração 
Vocacional” da Revista, distribuída 
em todo o Brasil, em agosto, traz uma 
proposta de celebração elaborada pelo 
frei Franklim Drumond. 
 A celebração para o mês de 
setembro, foi encomendada ainda em 
2021, por um dos editores da Revista, o 
Ir. Silas de Oliveira, para ser distribuída 
em todo o país. Com o tema “Escutar a 
Palavra de Deus”, propõe um caminho 
de discernimento, incluindo as palavras 
do Papa Francisco na Evangelii Gaudium 
(171) “escutar ajuda-nos a individuar 
o gesto e a palavra oportunos que nos 
desinstalam da cômoda condição de 
espectadores. Só a partir desta escuta 
respeitosa e compassiva é que se 
pode encontrar os caminhos para um 
crescimento genuíno”, fragmento que 
introduz a meditação do texto bíblico, 
extraído do Livro de Josué (escolhido 
para a meditação durante o Mês da Bíblia 
pela CNBB). Assim, as comunidades são 

Escutar para discernir

convidadas a praticar a escuta ao Senhor 
e meditar sua Palavra dia e noite para 
agir em conformidade (Cf. Js 1, 8).
 Os pedidos da Revista podem ser 
feitos pelo site http://rogate.org.br/

 No dia 27 de agosto, às 19h, frei 
Edivaldo conduziu o terceiro encontro 
vocacional deste ano, pelo Google Meet, 
com a temática: “A Província Frei Barto-
lomeu de Las Casas: sua história e seus 
desafios”. 

Encontro Vocacional on-line  Participaram onze vocacionados 
das regiões Nordeste, Centro-Oeste e Su-
deste. Contamos, também, com as presen-
ças de frei Alexandre, frei Eliel, frei Lino 
(membros da Equipe Vocacional), Eduar-
do, Pedro e Danilo (Pré-noviços), frei Gre-
gório-Henrique (Noviço).
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 Na sexta-feira, dia 26 de Agosto, 
os pré-noviços promoveram uma live 
pela página do Facebook dos Frades 
Dominicanos no Brasil. Tal evento online 
é uma iniciativa da promoção vocacional 
da Província, visando, sobretudo, o mês 
de Agosto, quando, costumeiramente, a 
Igreja no Brasil celebra as vocações. 
 A ideia da live foi apresentar de 

Live Vocacional no Facebook

uma maneira mais descontraída, porém 
sem perder a seriedade da mensagem, os 
vários ramos da família que fora fundada 
por São Domingos de Gusmão, nosso 
apostólico pai. Abordaram as origens 
da Ordem dos Pregadores, bem como 
sobre os frades, as monjas, as irmãs de 
vida apostólica e os leigos que formam a 
família dominicana.

 No dia 10 de agosto, aconteceu 
a primeira live vocacional, conduzida 
pelos Noviços junto com Frei Alexan-
dre (Mestre de Noviços) e Frei Lino 
José (então, vice-mestre de Noviços), 
diretamente da capela interna da Casa 
São Domingos em Uberaba. O tema 
abordado foi “O Sacerdócio de São Do-
mingos”, com um enfoque especial às 
“Nove Maneiras de Rezar de São Do-

mingos”, aproveitando-se que na cape-
la da comunidade elas estão muito bem 
representadas em suas paredes pela arte 
de nosso irmão Frei Laerte. O vídeo teve 
uma boa participação, contando com 
480 visualizações e mais de 80 intera-
ções, entre curtidas e comentários (da-
dos do dia 30/08/2022). Além das refle-
xões propostas, estas foram intercaladas 
com momentos de oração e música.

Live vocacional conduzida pelos Noviços

Noviciado

Pré-Noviciado
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Live vocacional conduzida pelos Pré-Noviços

 Na noite do último dia 31 de agos-
to, os frades estudantes conduziram, 
num formato virtual, um momento vo-
cacional para encerrar a série de lives 
organizadas pela Promoção Vocacional 
da Província. Nesta última live, refletiu-
-se acerca da vocação do irmão coopera-
dor dentro da Ordem dos Pregadores. 
 Após uma explanação geral so-
bre o conceito e o entendimento desta 
vocação para a Ordem, fez-se um breve 
panorama histórico de algumas figuras 
de frades cooperadores de especial re-

levância para nossa história. Por fim, o 
Fr. Xavier Plassat, OP, frade cooperador 
e membro da Comissão Permanente da 
Ordem para o estudo sobre a vocação do 
irmão cooperador, trouxe sua experiên-
cia e vivência desta vocação, entendida 
como um “projeto de vida radical” de 
pôr em prática o ministério da Pregação. 
 Com o encerramento do mês voca-
cional, pedimos que o Senhor da Messe 
continue abençoando nossa Ordem com 
novas vocações.

Estudantado

Live vocacional conduzida pelos Estudantes com Frei Xavier Plassat, OP
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 A comunidade conventual Nossa 
Senhora Aparecida, em Belo Horizonte – 
MG, celebrou, na noite do dia 22 de agos-
to, a Solenidade de São Domingos, nosso 
Apostólico Pai. A celebração eucarística 
foi realizada na Paroquia São José Ope-
rário, que sempre nos acolhe com muito 
carinho, sendo presidida pelo Ministro 
Provincial dos frades Franciscanos Capu-
chinhos, frei Adilson Gonçalves Ferreira, 

Convento de Belo Horizonte celebra São Domingos

OFM Cap., e concelebrada pelos frades 
de nossa comunidade conventual e por 
outros padres presentes. A celebração 
também contou com a presença de vários 
religiosos e religiosas, das fraternidades 
leigas e dos fiéis daquela comunidade pa-
roquial. Após a celebração, houve uma 
pequena confraternização no recanto são 
Domingos.

Estudantado celebrando São Domingos
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  A convite do Padre João Do Carmo, 
atual pároco da paróquia de São Domin-
gos, do distrito Ribeirão de São Domin-
gos, a comunidade do estudantado fez-
-se presente no oitavo dia da novena do 
padroeiro. O local é um pequeno distrito 
do município de Santa Margarida, locali-
zado na região leste do estado de Minas 
Gerais. O distrito é marcado pela cultura 
cafeeira, bem como pela agricultura fami-
liar e a religiosidade popular. A paróquia 
é composta por um total de quinze comu-
nidades. Além disso, o distrito é a cidade 
natal de Fr. Maurício Pagani, O.P., estu-
dante.
 Os frades chegaram na sexta-feira, 
dia 05 de agosto, e foram acolhidos pelo 
Sr. Josimar e a Sra. Solange, pais de frei 
Maurício, em sua casa. Após a acolhida 
na referida casa, os frades se dirigiram à 

Estudantado na novena de São Domingos 
em Ribeirão de São Domingos

Matriz onde foram recebidos pelo pároco 
e pela comunidade local, com uma roda 
de viola. No dia seguinte, pela manhã, 
todos visitaram a gruta de Nossa Senho-
ra da Natividade, um santuário ecológi-
co, localizado na serra dos Carapinas, de 
onde se pode ver quase todo o município. 
Além da bela visão panorâmica, o local 
é conhecido por ter uma grande caverna 
natural, na rocha de granito bruto, sendo 
um local de peregrinação e oração da co-
munidade local.
 Na parte da tarde, houve um mo-
mento de confraternização na casa dos 
pais de frei Maurício, que contou com a 
presença amiga de Padre João e de alguns 
familiares da família. No período notur-
no, os frades rezaram o terço pelas voca-
ções a pedido da comunidade e depois 
participaram da missa presidida por Frei 

Estudantado celebrando São Domingos em Ribeirão de São Domingos
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Marcos, OP. Após a missa, houve um mo-
mento de convivência fraterna com a co-
munidade, enquanto acontecia um show 
com a banda Dom De Deus, da cidade de 
Viçosa (MG).
 No domingo pela manhã, todos ti-
veram a oportunidade de conhecer a fa-
zenda da União, do Sr. Gilmarcos e seus 
irmãos. Ele, de forma muito fraterna, jun-
to de seus irmãos e de sua mãe, acolheu 

os frades para apresentar como se dá a 
produção de café orgânico na região, sen-
do tal fazenda, na atualidade, uma refe-
rência em sustentabilidade. Após a visita, 
todos retornaram para a casa da família 
de Frei Maurício, onde almoçaram e logo 
após retornaram para Belo Horizonte.
 Todos os frades se sentiram muito 
gratos pela bela acolhida da população 
local, realizada com muita simplicidade e 
alegria. 

Estudantado celebrando São Domingos em Ribeirão de São Domingos
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 Mês de agosto, mês das vocações, 
um mês que tem em São Domingos um 
eterno exemplo de vocação e espirituali-
dade que não poderia ser esquecido por 
nossa comunidade da Sagrada Família 
que ardentemente comemorou São Do-
mingos com uma sequência de celebra-
ções. A comunidade vive e busca esta 
espiritualidade, junto aos frades do con-
vento Sagrada Família, sua Fraternidade 
Leiga Beata Joana D’Aza  e por todos os 
paroquianos da igreja Sagrada Família e 
da Capela Cristo Operário.

Festa de São Domingos na Sagrada Família

da congregação das Irmãs Dominicanas 
da Beata Imelda.
 No 3° dia tríduo (06 de agosto) en-
fatizamos nosso trabalho apostólico, atra-
vés das pastorais e movimentos da paro-
quia que seguem a Cristo a exemplo de 
São Domingos. Trabalho este, como se 

 Para comemorar o dia de São Do-
mingos (8 de agosto neste ano foi segun-
da-feira) realizamos um tríduo nos dia 4, 
5, e 6 de agosto terminando com uma mis-
sa solene no dia 7 de agosto (domingo). 
No primeiro dia do tríduo (04 de agosto), 
junto à missa presidida pelo queridíssimo 
Frei Lourenço Papin, foi contada a histó-
ria de São Domingos. O frei Papin estava 
de passagem por São Paulo e teve a opor-
tunidade de, além de matar um pouco a 
saudade, compartilhar suas experiências 
como Frade Dominicano.
 No 2° dia do tríduo (05 de agosto) 
contemplamos a passagem que São Do-
mingos recebe o Rosário de Nossa Senho-
ra. Neste dia tivemos o prazer de receber 
nosso irmão Frei Bruno que, com seu jeito 
alegre e voz marcante, nos animava e ale-
grava. Também recebemos a Irmã Irene 

fosse vários tijolos, que vão se somando, 
forma uma parede de alicerce firme e es-
truturada de nossa comunidade.
 E terminando nossas festividades 
no dia 07 de agosto, houve uma missa fes-
tiva, concelebrada pelo Frei Ronivaldo e 
demais Frades do Convento Sagrada Fa-
mília. Grandes momentos com incríveis 
experiências compartilhadas.
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 Nos dias 05, 06 e 07 de agosto, na 
paróquia São Sebastião, da cidade de 
Santa Cruz do Rio Pardo, realizou-se 
o tríduo a São Domingos de Gusmão. 
A programação religiosa contou com 
os pré-noviços que atuam nessa paró-
quia e alguns deles dirigiram a homilia. 
No dia 08 de agosto, foi celebrado, so-
lenemente, São Domingos de Gusmão.  

Comemoração de São Domingos em SCRP

 Na parte social, realizou-se uma 
grande quermesse nos dias 05 e 06 do 
mesmo mês, tendo uma boa participação 
da comunidade. Encerramos a festa de 
São Domingos e o mês vocacional no dia 
28 de agosto, com um grande almoço, que 
uniu as paróquias São Sebastião e Nossa 
Senhora do Rosário de Fátima. Toda renda 
foi revertida para a casa do pré-noviciado.

 Os frades da Casa São Domingos, 
unidos a toda a Paróquia São Domingos 
de Uberaba (MG), celebraram o tríduo e 
a solenidade de nosso pai São Domingos 
entre os dias 5 e 8 de agosto. Todos os dias 
houve a celebração eucarística. No dia 
5, dia da abertura do tríduo, a Missa foi 
presidida pelo Fr. Anísio O.F.M.; no dia 6, 
pelo pároco Fr. Henrique-Cristiano O.P., 
tendo por pregadora a leiga dominicana 
Wanda; e no dia 7, pelo Fr. Toninho O.P., 

Solenidade de São Domingos em Uberaba

tendo por pregador o Mestre de Noviços, 
Fr. Alexandre O.P. A Missa da Solenidade 
de Nosso Pai São Domingos foi presidida 
pelo Padre Otávio, da Arquidiocese de 
Uberaba, e contou com a participação dos 
paroquianos, dos frades dominicanos 
e dos frades menores que residem na 
cidade, além da expressiva presença da 
Fraternidade Leiga Dominicana.

Almoço de São Domingos em Santa Cruz do Rio Pardo
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Solenidade de São Domingos em Uberaba

 No dia 23 de agosto de 2022, festa 
de Santa Rosa de Lima, patrona da 
América Latina, o Provincial frei André 
Tavares assinou o decreto com o qual 
nomeou Frei Carlos-Josaphat Pinto de 
Oliveira, falecido em novembro de 2020, 
novo patrono da Biblioteca Provincial, 
sediada nas dependências do Convento 
Santo Alberto Magno, na cidade de São 
Paulo. A instituição provincial passa 
a chamar-se “Biblioteca Frei Carlos-
Josaphat”.  Trata-se, sobretudo, de uma 
justa homenagem a um dos maiores 
pensadores dominicanos dos séculos 
XX e XXI. Frei Carlos-Josaphat foi, 
por exemplo, pioneiro na análise ética 
dos meios de comunicação (uma das 
questões mais importantes da sociedade 
atual). 
 O frade mineiro lecionou por 
longos anos na Universidade de 
Friburgo (Suíça), na Escola Dominicana 
de Teologia, dentre outros institutos. 
Foi autor profícuo e grande apaixonado 
pela figura e pelo pensamento de Frei 
Bartolomeu de Las Casas. 

Novo patrono da Biblioteca Provincial

Frei Carlos-Josaphat Pinto de Oliveira, OP
(1921-2020)
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 Também será criada a “Associação 
Amigos da Biblioteca Frei Carlos-
Josaphat”, para dinamização dos 
trabalhos e eventos da biblioteca, bem 
como para o levantamento de fundos e 

a conservação (e ampliação) do acervo. 
Em breve, o secretariado da Província 
divulgará mais informações sobre como 
participar da Associação. 

 No dia 20 de agosto (sábado), 
ocorreu em Uberaba (MG), no Centro 
de Espiritualidade Santo Tomás de 
Aquino na Casa das Irmãs Dominicanas 
de Monteils da Comunidade São 
Domingos, o retiro anual da CRB Núcleo 
de Uberaba. Participaram as seguintes 
Comunidades Religiosas: Irmãs dos 
Sagrados Corações de Jesus e Maria, 
Irmãs Dominicanas de Monteils da 
Comunidade Betânia, Irmãs Carmelitas 
Missionárias da Comunidade Maria 
Rainha da Paz, Irmãs Carmelitas 
Missionárias da Comunidade Santa 

Retiro anual da CRB Núcleo de Uberaba

Teresinha, Irmãs Dominicanas de 
Monteils da Comunidade Araxá, Irmãs 
de São Pedro  Canísio, Irmãs Dominicanas 
de Monteils da Comunidade São 
Domingos, Irmãs Ursulinas, Irmãs 
Servas do Senhor, Monjas Beneditinas, 
Padres Estigmatinos e os Frades 
Dominicanos.  Com o tema “A Vida 
religiosa tem Futuro?”, as colocações 
tiveram como assessor o padre 
estigmatino Alexsandro Nunes. O 
Retiro iniciou pela parte da manhã com 
a missa e finalizou na parte da tarde 
com uma pequena confraternização.

Retiro CRB Núcelo Uberaba
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Frei Carlinhos visita o pré-noviciado da Província

Frei Carlinhos com os pré-noviços

 Entre os dias 18 e 20 de Agosto, 
Frei Carlinhos Moura O.P. visitou 
a Casa Santa Catarina de Sena, em 
Santa Cruz do Rio Pardo (SP), onde, 
atualmente, nove pré-noviços fazem o 
seu discernimento vocacional, recebem 
a formação dominicana e se preparam 
para o Noviciado. 
 Frei Carlinhos manteve um rico 
diálogo com os rapazes, valendo-se da 
didática do “fazer pensar”. Em outras 
palavras, o frade deixou claro, desde 
o princípio, que não estava ali para 
impor uma visão de mundo, mas para 
promover a reflexão, o diálogo e gerar 
uma inquietação positiva, que é própria 
dos que optaram pelo Cristo e buscam 
segui-lo. 
 O encontro se iniciou com 
reflexões bíblicas e oração, seguida 
de uma apresentação pessoal entre 
os jovens e o frade. Embora os pré-
noviços já convivam desde Abril na 
Casa Santa Catarina de Sena, foi uma 
exposição diferente, pois Frei Carlinhos 
solicitou que todo memorial de vida e 
a apresentação pessoal do jovem fosse 

embasada na seguinte afirmação: “a 
finalidade de nossas obras é o amor”. 
Dessa forma, o frade pediu que os pré-
noviços recordassem do que fizeram até 
chegar à Província e que recordassem de 
suas experiências e buscas pregressas. 
 Isso foi muito importante, pois 
reavivou os laços entre os próprios 
pré-noviços, que puderam partilhar e 
recordar, sob novas perspectivas, as 
origens e a história de cada um deles. 
Frei Carlinhos também se apresentou 
e contou um pouco da sua atuação 
como irmão cooperador na Ordem dos 
Pregadores: como auxiliou, por exemplo, 
na formação de uma cooperativa de 
recicláveis em Cidade de Goiás (GO) e 
referiu a importância de tais trabalhos, 
enquanto Igreja, Ordem e Província. 
 O encontro coincidiu com o fim 
de semana em que a Igreja no Brasil 
faz memória da vida consagrada. 
Nesse ensejo, os pré-noviços puderam 
também ter um contato mais direto com 
a atuação dos irmãos cooperadores da 
Ordem dos Pregadores e sanar algumas 
dúvidas, que, certamente, os auxiliarão 
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no discernimento vocacional de cada 
um. 
 Na noite de sexta-feira, 19 de 
Agosto, o frade apresentou alguns 
aspectos da História dos Dominicanos 
no Brasil em relação à Ditadura Cívico-
Militar, por meio do documentário Ato 
de Fé, no qual figuram depoimentos de 
frades como Betto, Fernando de Brito 
e Carlos Josaphat, os dois últimos de 
saudosa memória. Depois, houve um 
interessante debate sobre o papel dos 

dominicanos hoje no Brasil e o quanto é 
importante o conhecimento da atuação 
da Ordem pela dignidade humana, tão 
lacerada nestes tempos.
 Para além desses momentos de 
formação, debate, entrosamento e 
diálogo com Frei Carlinhos, os pré-
noviços, que residem em Santa Cruz 
do Rio Pardo, ficaram com a grata 
mensagem passada por esse nosso 
irmão: para ser um bom dominicano é 
preciso ter muita fé e muito humor.

Frei Carlinhos com os pré-noviços

Visita ao Colégio Nossa Senhora das Dores - Uberaba

 Os frades noviços, no dia 26 de 
agosto, fizeram uma visita ao Colégio 
Dominicano Nossa Senhora das 
Dores de Uberaba (MG), das Irmãs 
Dominicanas de Nossa Senhora do 
Rosário de Monteils. Na visita, que 
se realizou das 9h da manhã ao meio-
dia, os frades foram acolhidos pelo 
coordenador pastoral e pela diretora, 

conheceram as dependências do colégio 
e passaram de sala em sala conhecendo 
os alunos e funcionários. Por volta 
das 10h30, a coordenação pastoral do 
colégio reuniu todos os alunos do Ensino 
Médio no auditório para que os frades 
conversassem com eles sobre vocação, 
sobre projeto de vida e também sobre São 
Domingos e sua Ordem. Os estudantes 
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participaram ativamente cantando, 
dançando, tirando suas dúvidas sobre 
a Ordem e ouvindo atentamente as 
reflexões propostas. Também nessa 
ocasião, os frades uniram-se a todo o 
colégio, e sobretudo aos funcionários, 
para celebrar o aniversário da Irmã 
Maria Helena O.P., da congregação de 
Monteils, que esteve presente naquela 
manhã.

Noviços no Colégio Nossa Senhora das Dores

Frades estudantes exercem suas atividades pastorais ministrando 
aulas no curso Pré-ENEM junto à FAJE

 A Ordem Dominicana, ao longo 
de sua história, sempre esteve ligada 
ao mundo universitário, através do 
estudo e do diálogo. Animados por 
esse espírito, dois de nossos frades 
estudantes estão exercendo suas 
atividades pastorais neste ano de 2022 
junto à Faculdade Jesuíta de Filosofia 
e Teologia (FAJE) em Belo Horizonte, 

mais especificamente no grupo de Pré-
ENEM GRUFAJE. Voltado para alunos 
que, em sua maioria, são de baixa 
renda, a proposta do GRUFAJE inclui, 
para além da competência técnica de 
preparação para a prova do ENEM, 
uma formação integral em dimensões 
sociais, pessoais e espirituais. Fr. Rafael 
Pinaffi (que leciona Filosofia) e Fr. Ivan 
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Mendes (que leciona Física 1) atuam 
como voluntários, com aulas semanais 
no turno da noite, no espaço da própria 
faculdade. Para estes, as aulas no 
GRUFAJE são muito mais do que mera 
transmissão de conteúdos: há uma 
profunda transformação neste processo 
da ação educativa, enquanto se aprende 
ao mesmo tempo em que se ensina.

GRUFAJE
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1ª volta vocacional da Pampulha

 Na manhã do último sábado, dia 
27, para encerrar a Semana Nacional 
da Vida Consagrada, participamos da 
primeira Volta Vocacional da Pampu-
lha, organizada pelo Regional Belo Ho-
rizonte da CRB Minas (junto ao grupo 
das Novas Gerações).
 Ao longo dos 18,3km da belíssima 
Lagoa da Pampulha, pudemos testemu-
nhar a alegria dos religiosos e das reli-

giosas presentes na convivência e troca 
de experiências na caminhada. Mais do 
que nunca, a vida religiosa consagrada 
segue firme e dinâmica!
 O evento foi encerrado com a ora-
ção do Terço Vocacional, que contou 
com a presença dos participantes do 
Postulinter da CRB Minas, realizado 
neste mesmo dia.

Reunião presencial da CIDALC

 Entre os dias 10 e 14 de agosto de 
2022, a equipe CIDALC reuniu-se na cida-
de de Samaipata, Bolívia, para poderem 
planejar as atividades do triênio próximo.
 CIDALC, Conferência Interprovin-
cial dos Dominicanos da América Lati-
na e Caribe, nasceu em 1971, em Bogotá, 
Colômbia, com a junção de duas outras 
entidades já existentes, a DORCA (Orga-
nização Regional Dominicana para Amé-
rica Central) e a CIDAS (Conferência 
Interprovincial Dominicana da América 
do Sul). Este tipo de organização inter-
provincial atende a solicitação do LCO n. 

395 e tem como principal objetivo animar, 
colaborar e promover trabalhos conjun-
tos entre as entidades da América Lati-
na e Caribe. Vale ressaltar que CIDALC 
compreende apenas os frades dominica-
nos, mas sempre estão em trabalhos com 
a CODALC (Conferência das Dominica-
nas de América Latina e Caribe) e toda a 
família dominicana.
 Para este novo triênio, CIDALC 
conta com a colaboração de dois frades 
brasileiros, fr. Henrique-Cristiano Bhe-
ring, Promotor para Vida Intelectual e Es-
tudos; e fr. Marcos Alexandre, Secretário 
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Geral; também faz parte um frade irmão 
cooperador da Venezuela, fr. Miguel An-
gel Espinoza, promotor de Justiça e Paz; 
e um frade Mexicano que preside a CI-
DALC, o Sócio do Mestre da Ordem para 
América Latina e Caribe, fr. Juan Manuel 
Hernandez.
 A CIDALC esta dividida em três 
regiões: Cone Sul (Argentina, Brasil, Pa-
raguai, Uruguai e Chile); região Boliva-
riana (Bolívia, Peru, Colômbia, Venezue-
la e Equador); e região Mesoamericana 
(Cuba, República Dominicana, México, 
Costa Rica, El Salvador, Nicarágua, Pana-
má, Honduras e Guatemala). 

 Os trabalhos acontecem a nível re-
gional e geral. Cada região tem um repre-
sentante e se reúne para promover, entre 
as entidades que a compõe, atividades 
que atendam às suas necessidades. 
 Tradicionalmente, CIDALC pro-
move em âmbito geral alguns encontros 
de formadores e de formadoras; justiça 
e paz; encontro de irmãos cooperadores; 
frades estudantes. Ademais destes proje-
tos, o Mestre da Ordem e o Capítulo Ge-
ral de Tultenango, México, encomenda-
ram outras atividades a CIDALC, como 
dar continuidade no convênio CIDALC-
-Salamanca, que tem a finalidade de ofe-
recer aos frades latino-americanos a pos-
sibilidade de terem um estudo teológico 
dentro da tradição e da riqueza da Ordem 
e de Salamanca; e também foi encomen-
dado a CIDALC elaborar um projeto de 
ajuda e missão na região Amazônica, es-
pecialmente em Porto Maldonado, que 
é um vicariato apostólico confiado à Or-
dem dos Pregadores. 
 Que Deus e São Domingos possam 
ajudar a estes irmãos a que desenvolvam 
suas atividades para o bem de todos.

CIDALC

CIDALC
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Publicação dos livros do frei Betto

 No dia 24 de agosto, uma quarta-
-feira, às 19h30, na cidade de Belo Hori-
zonte, Frei Betto, OP fez o lançamento 
de três novos livros de sua autoria. Fo-
ram os livros: Jesus militante: Evange-
lho e projeto político no Reino de Deus; 
Tom vermelho do verde; O estranho dia 
de Zacarias. Compareceram no lança-
mento alguns frades da comunidade do 
estudantado, que tiveram a oportuni-
dade de comprar os livros, pedir autó-
grafo, tirar algumas fotos e poder ouvir 
algumas palavras de como foi pensada 
cada uma das obras lançadas. 

 Ao ouvir as palavras de fr. Betto, 
em relação a cada uma das obras, poder-
-se-ia destacar os relatos do romance his-
tórico Tom Vermelho do Verde, no qual o 
frade levou anos de pesquisa para poder 
contar os fatos que poucos brasileiros co-
nhecem. Os massacres ocorridos com as 
comunidades Waimiri-Atroari, da déca-
da de 70, seguem acontecendo nos dias 
de hoje em nosso Brasil. A leitura dessas 
obras, sem dúvida, é uma riqueza para 
cultura brasileira. Que nosso irmão siga 
compartilhando sua sabedoria para nós 
e ao mundo todo.

Estudantes no lançamento dos livros do Frei Betto
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Eclesiologia da Libertação

 Este livro - para nós cristãos e cris-
tãs, seguidores e seguidoras de Jesus de 
Nazaré e para todas as pessoas interessa-
das - quer ser:
• Uma seta que nos aponta o caminho da 
Igreja renovada e libertadora: “Igreja po-
bre, para os pobres, com os pobres e dos 
pobres”.
• Um roteiro que nos ajuda a refletir te-
ológica-pastoralmente sobre a Igreja no 
mundo de hoje.
• Uma mensagem que nos fortalece na 
Caminhada e renova a nossa esperança 
numa Igreja Libertadora.
• Um convite que nos desafia a partici-
par - junto com outros companheiros e 
companheiras - das lutas dos Movimen-
tos Sociais Populares, Partidos Políticos 
Populares, Sindicatos de Trabalhadores 
e Trabalhadoras, Comitês ou Fóruns de 
Direitos Humanos e da Mãe Terra e ou-
tras Organizações Populares, para fazer 
acontecer um Mundo Novo: o Reino de 
Deus na história do ser humano e da Mãe Terra.
 A Escuta dos Sinais dos Tempos, a Opção pelos Pobres e as CEBs são os eixos 
da Eclesiologia da Libertação.

Eclesiologia da Libertação: reflexões teológico-pastorais
Frei Marcos Sassatelli, OP

Texto retirado do próprio livro 
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Show de Prêmios 

 Aconteceu no último dia 20/08, 
na Paróquia Santo Antônio em 
Curitiba, o Show de Prêmios em prol 
das vocações dominicanas. O evento 
contou a participação de muitos 
paroquianos generosos que lotaram o 
salão paroquial. Mais do que arrecadar 
fundos materiais, o evento traz um 
momento de descontração amistoso que 
fez da tarde um agradável encontro.

Show de Prêmios em prol das vocações

Expediente: 
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Diagramação: Frei Fernando Valadares dos Santos, OP | Pedro Lucca R. Rodrigues (Pré-noviço) 
As propostas de notícias (no máximo, meia lauda) podem ser enviadas para o e-mail:
 secretario@dominicanos.org.br (até a última quarta-feira de cada mês).


