
AOS JOVENS DOMINICANOS E ÀS JOVENS 
DOMINICANAS

O Mestre da Ordem se dirige aos jovens dominicanos e às jovens dominicanas.

	De 8 a 11 de novembro de 1996 haverá a VI Sessão dos(as) jovens das Províncias de 

língua francesa da Ordem dos Pregadores, em La Baume-Aix.

	Para eles e elas, Fr. Timothy redigiu uma carta que o Boletim “Concorde” da Província de 

Toulouse (maio-junho 96) publicou. Ei-la:
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Caros irmãos e irmãs,


	Vocês se reunirão em novembro para a VI Sessão da sua conferência. O tema que 
escolheram nos alegra, pois ele atinge o coração de nossa vida dominicana: “Vá e 
Pregue!” É um apelo para nos colocarmos a caminho, nas estradas da missão, em 
seguimento de Domingos, que ia e pregava com coragem e confiança. Gostaríamos de 
partilhar com vocês algumas reflexões e questões a respeito de cinco aspectos deste 
apelo.


1. VÁ: Mas ir aonde?


	Jesus envia seus discípulos: IDE. Domingos fará o mesmo com seus irmãos. Tudo 
começa com um deslocamento, um movimento rumo a um país desconhecido, que pode 
estar pertinho ou muito longe de seu próprio universo cultural e espiritual. Partir, mas 
para ir aonde? Rumo a que pessoas e a que ambientes, hoje, somos nós chamados a 
caminhar? Que necessidades percebemos que fazem apelo ao nosso carisma 
dominicano?


	Domingos percebeu as questões vindas das novas correntes religiosas, viu a sede de 
uma Palavra de vida da parte dos cristãos, enviou seus irmãos às cidades e às 
universidades, e sonhou com a ida para evangelizar países longínquos. É a partir das 
expectativas e questões que vocês percebem, dos sofrimentos e feridas que sacodem a 
compaixão de vocês, que poderão encontrar para onde ir.




www.dominicanos.org.br

Ordem dos Pregadores - Frades Dominicanos

2

Quanto a nós, queremos simplesmente indicar aqui alguns lugares possíveis para o 
seu percurso. Vemos jovens desorientados, buscando situar-se numa sociedade 
fragmentada, interrogando-se sobre seu próprio futuro e o do mundo, muitas vezes 
entregues à precariedade dos trabalhos e das relações, mas levados por um desejo de serem 
reconhecidos e de encontrar um horizonte que tenha um sentido. Ouvimos questões 
difíceis, que abordam problemas éticos inéditos, nas fronteiras da vida e da morte, que 
colocam o desafio com relação à criação ou que falam de empobrecimentos e exclusões. 
Vemos pessoas, de todas as idades, atraídas por novos grupos religiosos, onde se misturam 
buscas espirituais profundas e receitas de felicidade imediata. Vemos fisionomias feridas 
pela violência, tanto das palavras quanto das armas, a do passado ou do presente, vivendo 
o exílio em um novo país ou em si mesmos. Escutamos batizados que têm apenas uma 
vaga idéia da fé cristã ou que se encontram estafados e perdem confiança. Vemos pessoas 
buscando dar um nome a este desejo radical que as habita, não sabendo porém para quem 
se voltar a fim de alcançar o mistério que as envolve. 


	E vocês, o que estão vendo, ouvindo, que lhes dá a disposição de se colocar a caminho 
para pregar? Onde querem ir? Compete a vocês estabelecer o mapa desses lugares, traçar-
lhe o centro e as linhas, mas prontos também para modificar o itinerário, no lugar em que 
se encontram.


2. VÁ E PREGUE: Mas, pregar o quê?


	Nessas estradas, nesses lugares, queremos pregar, mas pregar o quê? No contexto 
atual a solução não está pronta. Não se trata de falar por falar, mas escutar com atenção e 
de encontrar as palavras e os gestos capazes de prestar contas de nossa esperança. Trata-se 
de entrar numa conversação em que cada um aprende do outro, onde cada um se entrega 
com as suas convicções e suas fragilidades. A viagem rumo ao outro leva para além de si 
mesmo, lá onde atravessamos as fronteiras das mentalidades e sensibilidades.


	Nossa pregação se inscreve numa busca de verdade que nos inclui sempre e que busca 
o que é verdadeiro, onde quer que se encontre. Frei Fergus Kerr, em sua pregação por 
ocasião da abertura do recente Capítulo Provincial da Inglaterra, assim se exprimia: “este 
compromisso em busca da verdade, de escutar para apreender aquilo com que podemos 
estar de acordo ou em desacordo, a salvar o que há de verdadeiro no que os outros 
pensam... 





Desde que estou na Ordem, o que aprecio cada vez mais é uma maneira de pensar, de 
contar com que os outros tenham ideias que talvez serão diferentes das nossas, de buscar 
também compreender, porque acredito nisto ou naquilo, se temos pelo menos a 
imaginação, a coragem, a fé no poder último da verdade, a caridade para escutar o que 
dizem os outros, para escutar de modo especial aquilo que os intimida quando parecem 
reticentes em aceitar o que queremos que vejam."


Questões devem ser aprofundadas nos próximos anos a fim de se ver com maior 
clareza nossa própria missão. Não pregamos uma coisa qualquer. As Escrituras nos 
acompanham em nossa caminhada e nós nos inserimos numa tradição viva, com seu 
desenvolvimento doutrinal e institucional. Como manter ao mesmo tempo a necessidade 
da proclamação da fé e a de um autêntico diálogo com o(a) outro(a)? Necessitamos 
retrabalhar nossa teologia da missão. Nosso mundo está marcado por fundamentalismos 
que desconfiam do que é histórico, incarnado e mutável, e que têm medo do que é 
diferente. Está também influenciado por correntes, ditas de pós-modernidade, que 
acentuam o relativismo de todo e qualquer discurso, a dissolução das certezas, a 
impossibilidade de chegarmos juntos à uma verdade. Nossa tarefa consiste em 
desenvolver uma humilde confiança, que nos torne modestos em nossas afirmações e 
respeitosos dos outros, mas que seja uma verdadeira confiança na capacidade humana de 
buscar e de descobrir o que é verdadeiro, e exprimi-lo, partilhá-lo, na incessante aliança 
da graça de Deus e de nossos humanos esforços.


	Não se trata de ficarmos incomodados ou envergonhados por termos uma palavra a 
anunciar. Mas, pregar consiste em entrar em diálogo com questões e expectativas, é saber 
escutá-las e encontrar a atitude justa “os propósitos benevolentes, com pitadas de sal, 
com a arte de responder a cada um como é preciso” (Cl 4, 6). Isto pressupõe apreender 
melhor o que na fé cristã cria dificuldade, choca mas também atrai e ilumina. A questão 
central permanece a da fisionomia de Deus suscitando estranheza, e temos indiferença, 
mal-entendidos, fazendo apelo ao compromisso ou à fuga, dando coragem ou cansando. 
Falar de Deus comporta um confronto com tudo isso em nós e nos outros. Trata-se de 
falar da vida de cada dia, das escolhas morais assumidas a cada momento sem que delas 
nos apercebamos, dos profundos sofrimentos ou alegrias que constroem cada um de nós. 
O que se apresenta como uma série incoerente de experiências e acontecimentos, pode se 
tornar, à luz do Evangelho, uma história única e santa, a de uma aliança com os outros e 
com Deus, com suas passagens em que o mistério pascal se encontra em ação. 
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Mas, pregar é falar também da comunidade cristã, na sua realidade local e universal, 
com os debates que isto suscita. Pregar é nomear também este lugar interior onde no 
silêncio se pode ouvir uma voz que cura e chama. É convidar a visitar esse lugar secreto e 
oferecer um alimento para esta viagem, o da contemplação.


	Pregar é fazer tudo isso, escutar, conversar, questionar, anunciar, acompanhar. Como 
veem vocês esta missão de pregar, hoje, no mundo tal qual existe? Pregar para falar de 
quem e do quê? Quais as palavras que poderão ser escutadas e que obstáculos irão elas 
encontrar?


3. VÁ E PREGUE: Mas como e com quem?


	Pregar visa dar testemunho do rosto de Deus vivo. Para Domingos, este rosto era 
antes de tudo o da misericórdia. Suas palavras, seus gestos, seus debates, seu contato com 
as pessoas estavam profundamente marcados por sua sensibilidade para com a compaixão. 
Num mundo ferido, indiferente ou obcecado pela performance, esta misericórdia assume 
hoje o nome de esperança. Como dizer a esperança? Qual a linguagem para melhor 
exprimi-la?


	Pregar não se pode concretizar sem se valer do mundo das linguagens atuais, tão 
variadas, e aprender a dominá-las para utilizá-las plenamente. Linguagem das palavras de 
cada dia e densas, que mexe com as pessoas; a mais técnica, das ciências e da filosofia, que 
requer exatidão e rigor; a dos símbolos, das imagens e dos sons, que alcança muitas vezes o 
mais íntimo das pessoas, lá onde se constroem as imagens de si próprio, de Deus, do 
universo; linguagem dos meios de comunicação e das novas tecnologias, que transformam 
o universo numa vasta rede de comunicação. Linguagens do senso comum, do pensamento 
crítico, da imaginação, da tecnologia; cada um(a) de vocês possui dons numa ou noutra. 
Compete a vocês desenvolvê-las, sabendo também apreciar as dos outros.


	Domingos enviava seus irmãos dois a dois. Tratava-se mais de um “Ide” do que de um 
“Vá”. É verdadeiramente importante que os novos projetos apostólicos sejam carregados, 
pensados, postos em prática por vários dominicanos em conjunto. Não somos pessoas que 
vivem juntas por razões de utilidade, e que, quando dá na veneta, falam do próprio 
trabalho. Estamos em fraternidade para poder uns com os outros anunciar o Evangelho. E 
esta vida comunitária já é pregação. O que não impede a especialização e a diversidade dos 
engajamentos. Trata-se, antes, de uma maneira de compreender a nossa vida apostólica. 
Convidamos vocês a pensarem e realizarem juntos novos projetos, a não se isolarem cada 
um(a) na sua vereda. Isto é importante para o apoio mútuo, como também para a própria 
missão.
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Temos também esta grande oportunidade, como família dominicana, de estarmos 
ligados a tantos outros e outras, de poder contar com irmãos, irmãs, leigos(as), monjas, 
todos e todas marcados com o espírito de São Domingos. No futuro, veremos seguramente 
novas colaboração entre nós, não apenas boas e amigas relações, mas uma colaboração em 
face do desafio da pregação. Para ir a estes novos países e fazer apelo à esperança, para 
levar plenamente a boa nova de um Deus misericordioso, temos necessidade uns dos 
outros. Isto não se consegue realizar sozinho.


	Existe ainda outras condições para que “Vá e Pregue” se realize: aprender a preparar e 
construir um projeto juntos; encontrar o estilo de vida comunitária adaptado; saber 
encontrar o apoio dos antigos e contar com sua experiência: propor-se objetivos realizáveis 
e avaliar o percurso concluído; continuar atentos às mudanças do contexto, etc.


	Como querem vocês pregar? Que linguagens querem aprender e utilizar? Com quem 
vocês querem pregar? E quando vocês olham projetos dos quais participam, o que 
aprenderam quanto às condições que lhes favoreceram a realização e a evolução? O que 
funcionou ou não e por quê?


4. VÁ E PREGUE: Mas, e os estudos?


	Uma outra questão, importante para nós, dominicanos(as), é a da relação entre 
pregação e nossa vida de estudo. Vários(as) de vocês se encontram ainda no período dos 
estudos institucionais ou acabam de terminá-los. E, se estão em plena atividade, o estudo – 
nós o esperamos – continua a fazer parte da vida de vocês. Como assegurar uma verdadeira 
interação entre os diversos engajamentos apostólicos e a vida de estudo, para que um 
alimente o outro, e não se tornem atividades paralelas? Isto está em jogo no interior da 
vida de cada um(a), mas também em nossa maneira de viver em comunidade, os tempos 
que consagramos para a formação permanente, o estudo comum e partir das experiências e 
perspectivas de cada um(a). Uma carta à Ordem sobre o estudo foi publicada recentemente, 
eis porque não queremos desenvolver muito esse ponto. Mas vocês podem relê-la.


5. VÁ E PREGUE: Mas qual o caminho?


	Para nosso itinerário apostólico, que conhece elãs e fadigas, entusiasmos e cansaços, 
necessitamos uma espiritualidade inspiradora, que nos integre como pessoas nessa missão, 
que nos seja uma força de revigoração e que possa se comunicar a outros. A espiritualidade 
que se destaca em nossa tradição dominicana possui traços particulares. Ela acentua certas 
maneiras de viver com os outros, de abordar o mistério da criação e da salvação, de buscar 
Deus e de falar a respeito. Sublinhamos brevemente alguns elementos.
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É uma espiritualidade da caminhada, com tudo que isto evoca: o prazer e o medo do 
desconhecido, os companheiros na estrada, o sentido da amizade de Deus, a mobilidade e a 
leveza das bagagens. Ela valoriza as Escrituras, leva a meditar, estudar, partilhar e colocar 
em prática. Ela se manifesta de várias maneiras, entre as quais: nossa forma de governo 
com partilha das responsabilidades, e em testemunhas no decorrer de nossa história: 
Catarina de Sena, Las Casas, Inês de Langeac, Maria Poussepin, Lacordaire, Lataste, 
Lagrange, La Pira, e tantas outras figuras, que falam tanto quanto os textos, os traços 
marcantes de nossa vida dominicana.


	Que espiritualidade da missão via sustentá-los(as) no caminhar da pregação? Que 
traços e figuras de nossa tradição podem melhor lhes inspirar?


	O que a Ordem espera de vocês é que se tornem cada vez mais vocês mesmos, com 
seus dons e suas esperanças, suas sensibilidades e convicções. Nossa Ordem será 
verdadeiramente católica. Isto é, universal, na medida em que acolher o que as novas 
culturas e gerações lhe trazem. Temos necessidade de receber o que só vocês podem dar e 
que talvez ainda ignorem. Vocês o descobrirão em uns o confrontando com os outros, no 
desafio de ir e pregar, no seguimento de Domingos.


	Nós os saudamos e lhes desejamos um encontro alegre e fecundo. Ficaremos felizes 
em receber notícias das suas reflexões conjuntas.


	Fraternalmente em São Domingos,



	Frei Timothy Radcliffe, OP

Tradução: Frei Daniel Cadrin, OP
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