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Advento: uma espera ativa

TABLOIDE OP 730

Além da esperança escatológica, da 
segunda vinda do Messias, no Tempo do 
Advento nos preparamos para celebrar a 
primeira vinda, na humildade, do Filho de 
Deus. Os presépios, em nossas casas e igrejas, 
convidam-nos a venerar o Deus que se encarnou, 
que “armou sua tenda entre nós” (Jo 1, 14). 

Contemplando a imagem do Menino, na 
manjedoura, com sua família, os pastores, os anjos 
e os animais, recordamo-nos que esperamos, 
também nós, aquela criança. E sabemos que 
nunca esperamos uma vida nova passivamente. 
Os pais, desde que tomam conhecimento de que 
aguardam um filho, transforam seu cotidiano. 
Passam a se perguntar pelo sexo da criança, 
a cor de seus olhos, o formato de seu rosto... 
preparam seu quarto, seu enxoval, discutem 
seu nome... enfim, a espera de uma vida nunca 
é passiva.

Presépio indígena. Missão Wichi-Matacos (Salta, Argentina).

A espera pela vinda do Filho de Deus 
se dá ativamente. No Advento, as palavras da 
Escritura nas quais Jesus nos ensina que aqueles 
que o amam guardam seus mandamentos 
(cf. Jo 14, 21) adquirem um novo sabor: nós o 
esperamos vivendo a vida nova do Evangelho, 
que Ele pregou. Nós nos preparamos para 
recebe-lo vivenciando seus mandamentos, já o 
recebendo em cada pessoa que vem ao nosso 
encontro, em cada fato e desafio do cotidiano, 
no rosto dos pobres, bem como na oração e na 
frequência aos sacramentos. 

A todos, um santo Natal. Um novo ano 
cheio de esperanças e realizações. 

Frei André Luís Tavares, OP
Prior Provincial
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Dez/Jan

Agenda do Provincial

Aniversariantes

Dezembro 2022
6 a 19 – Visita fraterna aos irmãos de Aragominas

Janeiro 2023
3 a 5 – Retiro das Dominicanas de Monteils, em Goiânia
7 a 11 – Retiro dos noviços, em Itapecerica da Serra
13 e 14 – Assembleia Geral da Associação de Guias e Escoteiros Católicos do Brasil
15 – Profissão simples dos noviços, em Uberaba
19 a 21 – Curso para formadores (Fac. Dehoniana), em Taubaté
23 a 27 – Retiro e Assembleia Provinciais, em Itapecerica da Serra
27 – Profissões solenes, Igreja São Domingos, São Paulo

Dezembro 2022
01 – Frei Célio de Pádua Garcia  
06 – Frei Ronivalder Biancão
08 – Frei Márcio Alexandre Couto 
11 – Frei Eliel da Silva Evangelista
14 – Frei Mário Rodrigues de Oliveira
16 – Frei Elizanias dos Reis Nascimento
16 – Frei Jaynnoã Fernando Silva Lopes
18 – Frei Weder da Silva Arantes
26 – Frei Mário da Paixão Taurinho

Janeiro 2023

09 – Frei Lino José Maria de Oliveira 
11 – Frei Antônio Gomes Lacerda

11 – Frei Tonyglei Suave
12 – Frei José Fernandes Alves
18 – Frei Átila Mariano de Almeida
21 – Frei Ivan Mendes Dionizio
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Notícias Breves
Itinerância
No mês de dezembro, frei Mário 
Taurinho, do Convento Sagrada Família 
(São Paulo) será assinado no Convento 
de Belo Horizonte. Em preparação à sua 
missão em Portugal, frei Wanderley 
Rodrigues de Mesquita será deputado 
(cf. LCO 273) na Casa de Curitiba.

No mês de janeiro, frei Bruno de Miranda, 
do Convento Santo Alberto (São Paulo) 
será assinado na Casa do Rio de Janeiro. 
No mesmo mês, frei Weder da Silva 
Arantes, do Convento de Goiânia, será 
assinado na Casa da Cidade de Goiás, 
e frei Marcos Antônio Belei, da Casa 
de Aragominas, na Casa de Santa Cruz 
do Rio Pardo; frei Roberto Almeida da 
Paz, do Convento de Belo Horizonte, no 
Convento Sagrada Família (São Paulo).

Assinações
O Provincial, no dia 24 de novembro de 
2022, assinou frei Henrique-Cristiano 
Amaral Bhering de Lacerda na Casa 
Nossa Senhora do Rosário, na Cidade de 
Goiás.

Salvador
O Provincial, com o consentimento de 
seu Conselho (dado no dia 22.11.2022), 
enviará em missão a Salvador dois irmãos, 
iniciando a presença da Ordem naquela 
Igreja. Frei Claudemir Rodrigues da 
Silva será administrador paroquial do 
Divino Espírito Santo (bairro Federação, 
na capital baiana) e frei Bruno de Miranda 
será o novo capelão da Venerável Ordem 
Terceira de São Domingos (Terreiro de 
Jesus). Os irmãos devem iniciar seus 
ministérios em fevereiro de 2023. 

Sagrada Família
No dia 13 de novembro, o Provincial 
agradeceu frei Luiz Carlos da Silva pelo 
exercício do cargo de Prior no Convento 
Sagrada Família (São Paulo), que cessava 
naquele dia. Na mesma data, frei 
Ronivalder Biancão assumiu o ofício de 
vice-prior in capite. 
O Provincial, após consultar o Capítulo 
do Convento Sagrada Família, decidiu 
nomear, em dezembro de 2022, frei 
Ronivalder Biancão como seu Vigário 
para aquela comunidade, até esta, em 
sua futura configuração, ter condições de 
eleger seu Prior (cf. LCO 302, § 2).  
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O Provincial, após o consentimento de 
seu Conselho (dado no dia 30.11.2022), 
apresentou à Arquidiocese de São Paulo, 
no dia 1º de dezembro de 2022, frei 
Marcos Augusto de Andrade Alexandre 
como novo administrador da Paróquia 
Sagrada Família, a partir de janeiro de 
2023. 

Renovação de Profissão
O Provincial, após ouvir o parecer do 
Capítulo do Convento de Belo Horizonte, 
aceitou, no dia 14 de novembro de 2022, o 
pedido de renovação de profissão simples 
de frei Igor Thiago Pereira, frei Luís-
Ivan Mendes Dionísio e de frei Maurício 
de Oliveira Pagani.

Profissão Solene
O Provincial, após o voto favorável das 
instâncias de direito, aceitou, no dia 17 de 
novembro de 2022, o pedido de profissão 
solene de frei Átila Mariano de Almeida, 
frei Eliel da Silva Evangelista, frei Levi 
Gabriel Pereira Torres e de frei Rafael 
Pinaffi Domingues. 

Primeira Profissão
O Provincial, após o voto favorável das 
instâncias de direito, aceitou, no dia 24 de 
novembro de 2022, o pedido de profissão 
dos noviços 

frei Gregório-Henrique Pinho Chiozzoto, 
frei Jaynnoã Fernando Silva Lopes e de 
frei Jose Andeson Lima da Silva. 

Início de Noviciado
No dia 30 de novembro de 2022, durante 
as Vésperas da Festa de Santo André 
Apóstolo, na Basílica de Santa Maria 
delle Grazie (Milão), receberam das mãos 
de frei André Luís Bocatto de Almeida, 
delegado do Provincial, o hábito 
dominicano (iniciando seu noviciado) os 
jovens frei Bartolomeu-Antônio André 
dos Santos, frei Danilo-Basílio Sousa 
Pereira, frei Domingos-Pedro Lucca 
Rebello Rodrigues, frei Fernando-
Eduardo Soczek Mendes e frei Gustavo 
Kioshi Lopes. 

Pré-noviciado
O Provincial, com o consentimento de 
seu Conselho (dado no dia 30.11.2022), 
comunicou a nomeação de frei Marcos 
Antônio Belei, seu sócio, como novo 
Diretor do Pré-noviciado (a partir de 
fevereiro de 2023). 
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Prestação de contas
O Provincial acolheu a solicitação do 
Síndico da Província (após o parecer 
favorável de seu Conselho Econômico) 
e autorizou a transferência do controle 
da prestação de contas dos conventos do 
escritório do Instituto Impulsionador da 
Instrução para “Contabilidade Martins & 
Abrahão Árabe”. Novas diretrizes foram 
informadas aos síndicos locais em reunião 
virtual, no dia 16 de novembro de 2022. 

Havana
Nosso irmão frei Célio de Pádua Garcia, 
diretor do Centro de Estudos Bartolomeu 
de Las Casas, em Cuba, a convite do Car-
deal-Arcebispo de Havana Dom Juan de 
la Caridad Garcia Rodrigues, é o respon-
sável pela formação cristã da Igreja da ca-
pital cubana.
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Encontro do CIDALC para jovens sacerdotes

Nos dias 11, 12 e 13 de novembro, ocorreu a 
nível de CIDALC, na modalidade on-line, 
o primeiro encontro de jovens sacerdotes 
(frades da Argentina, do Brasil, do Chile 
e do Paraguai) que tenham até 10 anos 
de vida ministerial. Foram abordados 
temas relevantes aos jovens padres: “uma 
nova integração humana-espiritual” pelo 
Frei Rafael Colomé, OP, do Vicariato 
Antônio de Montesinos; “caridade 
pastoral e vida sacerdotal” pelo Padre 
diocesano José Maria Recondo; e, por 
último, “sacerdócio na vida da Ordem” 
pelo Frei Franklin Buitrago Rojas, OP. 
Este último texto, foi exposto pelo nosso 
Provincial Frei André Tavares, OP, tendo 
em vista a ausência de Frei Franklin por 
sua eleição como novo Provincial da 
Província da Colômbia. Foram tomados e 
trabalhados textos do nosso LCO (Livro 
das Constituições e Ordenações), das atas 
dos nossos Capítulos Gerais, das rationes 
e de documentos Conciliares (Lumen 
Gentium, Presbyterorum Ordinis e Optatam 
totius) e pós-conciliares (Pastores Dabo 
Vobis de são João Paulo II e Gaudete et 
Exsultate do Papa Francisco). Após cada 
exposição de tema, sempre em torno do 
carisma dominicano, foram propostas 
algumas perguntas a serem refletidas, 
respondidas e partilhadas entre os 
jovens sacerdotes de cada Província. 
Logo após cada elaboração, havia uma 
partilha dos resultados. Entre os temas 
trabalhados destacou-se: a importância 
da primeira assinação; a formação inicial 
e permanente dos jovens presbíteros; 
entre o ideal e a realidade dominicana: os 

desafios de cada Província; a importância 
dos Sacramentos e da vida regular do 
sacerdote dominicano, e; a santificação na 
vida cotidiana.
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Como é de costume, a CRB Uberaba 
promoveu a confraternização de final 
de ano. Esta aconteceu no dia 26 de 
novembro, na casa São Domingos, das 
Irmãs Dominicanas de Nossa Senhora 
do Rosário de Monteils. Na ocasião, os 
religiosos residentes em Uberaba tiveram 
a oportunidade de participar de uma 
série de dinâmicas, trocaram presentes 
de amigo secreto e, como não pode faltar, 
partilharam uma pizza ao final. Estiveram 
presentes, além das irmãs de Monteils, as 
irmãs Carmelitas Missionárias, as monjas 
beneditinas, os padres estigmatinos e as 
irmãs canisianas, assim como alguns de 
nossos frades residentes em Uberaba: frei 
Gregório-Henrique, frei José Anderson 
e frei Maurice. Ao final de encontro, 
divulgou-se a nova gestão executiva da 
CRB local, tendo como presidente eleito o 
nosso irmão frei Maurice.

Confraternização de fim de ano 

O dia 19 foi de trabalho para os noviços, 
porque naquela oportunidade receberam 
o frei Paulo para uma oficina de pregação. 
Na parte da manhã aconteceu uma partilha 
orante das Sagradas Escrituras, onde 
todos puderam partilhar suas impressões 
de alguns trechos bíblicos escolhidos 
pelo frei Paulo. Já na parte da tarde, os 
noviços fizeram um exercício prático de 
pregação, no qual haviam preparado 
previamente reflexões a respeito da 
Liturgia da Palavra da Solenidade 
de Cristo Rei, que aconteceria no dia 
seguinte (20). Durante o exercício, o frei 
Paulo deu uma série de dicas, instruções e 
correções sobre, principalmente, a forma 
como as meditações foram apresentadas. 
Mesmo tendo sido em grupo, cada um 
dos noviços pôde receber dicas de um 
frade mais experiente de como melhorar 
a desenvoltura, a linguagem e outros 
aspectos relativos à pregação.

Oficina de Pregação no Noviciado
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Aberto o Centenário de nascimento 
de Dom Tomás Balduino

Abriu, no último dia 28, em uma Sessão 
Solene de Homenagem, no Auditório 
Ulisses Guimarães da Câmara Federal, o 
Centenário da vida e missão do frade e 
bispo dominicano, Dom Tomás Balduino. 
A iniciativa e promoção foi da Comissão 
Brasileira de Justiça e Paz da CNBB e do 
Deputado Federal paulista, Vicentinho.
Do ato participaram diversas entidades, 
especialmente das Pastorais Sociais e dos 
Movimentos Sociais, entre elas a Província 
dos frades dominicanos, a CRB Nacional, 
a CPT, o CIMI, o MST, a Diocese de 
Goiás, a Comissão Dominicana de Justiça 
e Paz do Brasil. Houve a participação 
de dois frades: Frei Marcos Sassatelli, 
que “compôs a mesa” e falou em nome 
dos frades dominicanos do Brasil e Frei 
José Fernandes, cuja missão foi a de, 
juntamente com a Cláudia – sobrinha 
de Dom Tomás – destacar os principais 
traços da vida e missão do frade e frade 
e bispo. 
O Centenário está sendo programado para 
ser de dezembro de 2022 a dezembro de 
2023 “com a finalidade de celebrarmos e 
promovermos atividades que inspirem e 
fortaleçam nossas missões hoje”, ressalta 
Frei José Fernandes.

Após um período de “baixa” nos 
lançamentos anuais da Agenda Latino-
americana, está sendo retomada a 
prática de lançamentos desta que é uma 
ferramenta política-pedagógica, em 
diversos locais, como é o caso que já 
houve em Vitória, ES e Brasília, DF, sendo 
que os próximos, ainda neste mês, serão: 
dia 10, em Goiânia, no Externato São José; 
dia 12, em São Paulo, na Escola Nacional 
Paulo Freire e, dia 17, em Fortaleza. 
Outras cidades estão programando para 
o mês de janeiro.
Frei José Fernandes, que coordena este 
Projeto em nível nacional juntamente com 
Mauro Kano, afirma comentando a edição 
2023: “tempos de esperança, em meio a 
tempos difíceis. Tempo de resistência, 
em meio à violência, mentira, ódio, 
autoritarismo disfarçado, hegemonia. 

Retomados lançamentos da Agenda 
Latino-americana
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Somos Povos Latino-americanos, e daí 
Mundiais, com nosso jeito de viver, de 
agir, de lutar, de festejar, de teimar. 
A tarefa de construir o ‘novo’ é tarefa 
coletiva, comunitária, mesmo que a partir 
da opção pessoal e fundamental, resgatar, 
não apenas os saberes ancestrais, mas 
suas práticas, seu cultivo, sua força. E, 
tudo isso, de jeito novo”. Frei Betto, a 
cada ano, contribui com texto para este 
lviro-agenda.
Subsídio feito, sobretudo, para agentes 
sociais e pastorais, mundo universitário 
e educadores populares, o livro-agenda 
latino-americana apresenta pequenos e 
didáticos textos, calendário de mártires e, 
pela primeira vez, a Comissão Dominicana 
de Justiça e Paz do Brasil – entidade 
responsável pela edição brasileira – 
propõe um Prêmio, na sessão de Prêmios; 
trata-se do Prêmio de Solidariedade e 
Direitos Humanos Frei João Xerri. 

No dia 2 de novembro, às 15h, frei 
Bruno Moreira, síndico provincial, 
reuniu-se virtualmente com o conselho 
econômico provincial. Na ocasião, frei 
Bruno fez uma prestação de contas 
apresentando o panorama econômico da 
província. Além disso, tratou-se sobre as 
mudanças contábeis na gestão econômica 
provincial, das reformas nas casas e 
conventos de formação do Rio de Janeiro 
e São Paulo, dos gastos de fim de ano (13º 
salário, férias...), e sobre o andamento 
na construção do muro do convento de 
Perdizes. 

Reunião do Conselho Econômico 
Provincial

No dia 15 de novembro, houve o encontro 
virtual entre o síndico provincial, frei 
Bruno Moreira, e os síndicos das nossas 
casas e conventos de formação. A pauta 
foi a planificação dos gastos durante o 
tempo de férias de nossos formandos, 
assim como a elaboração de estratégias 
e de uma previsão orçamentária para os 
altos gastos desse período no próximo 
ano. 

Encontro com os síndicos das Casas 
e Conventos de Formação

 Nossos irmãos e irmãs de Mianmar 
(antiga Birmânia, no Sudeste Asiático) 
tem sido vítima de atrocidades e de 
flagrantes violações aos direitos humanos. 
Infelizmente, a mídia ocidental pouco se 
refere a esta realidade. Recentemente, 
militares entraram num convento de 
irmãs dominicanas, em Loikaw, e ali 
montaram seu acampamento. Outros, 
fizeram o mesmo no convento dos frades. 
São apenas exemplo de uma série de 
abusos.
 Toda Família Dominicana é, pois, 
convidada pelo Mestre da Ordem a se 
engajar pelos irmãos e irmãs de Mianmar 
no Tempo do Advento. 
 Nossa Província, ao longo do mês 
de dezembro, oferecerá subsídios para a 
vivência deste mês, bem como orientações 
para a realização do gesto concreto de 
solidariedade para com nossos irmãos e 
irmãs deste país da Ásia. 

Mês dominicano da paz 2022: 
Mianmar 
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O 1º encontro de orientação sobre a 
contabilidade e prestações de contas das 
casas e conventos de nossa província, 
aconteceu no dia 16 de novembro, 
às 15h, em formato remoto, e contou 
com a presença do prior provincial, do 
síndico provincial e dos síndicos de 
nossas comunidades, além de nossas 
assessoras. O momento propiciou um 
primeiro contato e maior interação entre 
os confrades que assumem o ofício da 
gestão econômica de nossas casas e 
conventos e o conhecimento do novo 
modelo contábil, que entrará em vigor a 
partir de novembro em nossa província, 
sob a responsabilidade do escritório de 
Uberaba-MG. 
Frei Bruno Moreira, síndico provincial, 
abriu o encontro lendo e meditando 
a passagem de I Cor 4, 1-2 e trechos 
da mensagem do Papa Francisco aos 
participantes do 2º Simpósio Internacional 
sobre gestão econômica (25/11/2016). 
Em seguida, passou a palavra para 
Jaqueline, responsável pelo escritório de 
contabilidade de Uberaba-MG, e Ângela, 
auditora contábil de nossa província, que 
prestaram assessoria aos frades, dando-
lhes instruções sobre o novo formato de 
gestão da contabilidade e das prestações 
de contas de nossas comunidades. Por fim, 
o síndico provincial, pediu a colaboração 
e a observância das informações dadas 
aos confrades que exercem o ofício de 
síndico em nossas casas e conventos, a fim 
de que as prestações de contas de nossas 
comunidades sejam sérias, transparentes 
e hábeis.

 

Orientação Sobre Contabilidade de 
nossas Casas e Conventos

 Entre os dias 21 e 24 de novembro, 
o prior provincial, Frei André Tavares 
O.P., realizou visita canônica à Casa São 
Domingos de Uberaba, casa do noviciado 
da Província Frei Bartolomeu de Las 
Casas. Tendo chegado na madrugada 
do domingo (20) para a segunda-feira 
(21), Frei André foi acolhido pelos frades 
professos e noviços na oração das Laudes 
do dia 21, à qual se seguiu o café da manhã. 

Em seguida, iniciando oficialmente a 
visita, presidiu a Missa do Espírito Santo, 
concelebrada pelos frades sacerdotes da 
casa, e realizou uma reunião introdutória, 
encerrando a manhã da segunda-feira. A 
tarde da segunda-feira e toda a terça-feira 
foram dedicadas aos encontros pessoais 
com os frades, professos e noviços; com 
o Arcebispo de Uberaba, Dom Paulo 
Mendes Peixoto; ao encontro com as 
Irmãs Dominicanas de Monteils e com os 
coordenadores da Quase-Paróquia Santo 
Antônio, assistida pelos frades. 

Visita do Provincial a Uberaba
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Na manhã de quarta-feira, reuniu-se com 
o Capítulo Conventual e, depois, com os 
Frades Noviços; à noite, foi proporcionado 
o encontro com os conselhos da Paróquia 
São Domingos. Também os funcionários 
da casa reuniram-se com o prior provincial, 
na manhã da quinta-feira (24). Pela tarde, 
houve a reunião de conclusão com toda a 
comunidade dos frades. À noite, os últimos 
momentos da visita foram marcados por 
um encontro com as fraternidades leigas 
dominicanas de Uberaba, seguido de uma 
confraternização com os frades.

 Na manhã do sábado 29 de outubro, 
a Irmã Gertrudes O.S.B. conduziu uma 
manhã de espiritualidade com os frades 
noviços dominicanos, no Mosteiro 
Beneditino Nossa Senhora da Glória, em 
Uberaba. Tendo por tema “Ouvi o barulho 
dos vossos passos no jardim; tive medo, 
porque estou nu; e ocultei-me” (Gn 3, 
10), a manhã consistiu em exposições da 
monja e partilha de experiências, além da 
Lectio Divina e de um momento de deserto. 
Ao final da manhã, os frades foram 
presenteados com uma das iguarias feitas 
pelas monjas beneditinas de Uberaba: 
os deliciosos picolés, produzidos no 
mosteiro a partir das frutas ali mesmo 
cultivadas.

Retiro no mosteiro beneditino 
Nossa Senhora da Glória

 Na segunda-feira 24 de outubro, 
Frei Alexandre O.P. e os frades noviços 
visitaram o Centro de Educação Infantil 
Marta Carneiro, em Uberaba. Realizada a 
convite da equipe pedagógica e pastoral 
do centro, a visita foi realizada no período 
da tarde, a fim de reforçar a presença 
dominicana junto aos alunos e à equipe dos 
colaboradores. O Centro Marta Carneiro 
foi fundado pela comunidade do bairro 
por motivação e incentivo das irmãs 
dominicanas da congregação do Rosário 
de Monteils, especialmente da Ir. Anita 
O.P., Ir. Terezinha O.P. e Ir. Marie France 
O.P. Surgida a necessidade de manter o 
valioso trabalho de acolhida e instrução 
das crianças, as irmãs dominicanas 
assumem a escola desde a década de 
2010. Por ocasião da visita, os frades 
passaram de sala em sala, apresentando-
se aos alunos e aos professores; em 
seguida, cumprimentaram equipe por 
equipe de colaboradores, agradecendo o 
seu trabalho junto à família dominicana. 
Ao final da visita, os alunos que estão em 
seu último ano de estudos naquele centro 

Visita ao Centro de Educação 
infantil Marta Carneiro
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Após a assinatura do convênio de 
cooperação com a Província São Domingos 
(Norte da Itália), no início de novembro 
de 2022, o Provincial enviou seu delegado 
frei André Luís Bocatto de Almeida, do 
Convento Sagrada Família, para Milão, 
a fim deste dar o hábito da Ordem dos 
Pregadores aos cinco jovens que no 
último dia 30 de novembro iniciaram 
seu noviciado. Antes, os candidatos 
participaram de cinco dias de retiro, no 
Mosteiro Cristo Rei, em São Roque, onde 
foram carinhosamente acolhidos pelas 
monjas dominicanas. Nossas orações pelo 
noviciado de frei Bartolomeu-Antônio, 
frei Domingos-Pedro, frei Danilo-Basílio, 
frei Fernando-Eduardo e de frei Gustavo. 

A Província enviou a homilia 
pronunciada por frei André Bocatto, 
na Itália, para todos os seus membros e 
amigos, na última segunda-feira, dia 05 
de dezembro.

Início do noviciado brasileiro 
em Milão

foram reunidos no refeitório, puderam 
tirar dúvidas com os frades e conhecer 
um pouco de sua história, terminando o 
momento com músicas e orações. Também 
nessa ocasião, os frades visitaram a 
Paróquia São José (Gameleira), igreja 
junto da qual foi construído o Centro de 
Educação.
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 Conforme anunciado no Tabloide 
725 (julho 2022, p. 4), os frades se reunirão 
em Itapecerica da Serra, entre 23 e 27 de 
janeiro de 2023, para seus dias de retiro 
e de assembleia. O Provincial enviou, 
no último dia 24 de novembro, carta-
convite a todos os frades da Província, 
informando o programa daqueles dias e 
fixando a data-limite de 9 de dezembro 
para as inscrições. O retiro será pregado 
por frei Gabriel Nissim, da Província de 
França; a assembleia será assessorada 
pela psiquiatra dra. Euthymia Prado e 
pelo advogado dr. Leandro Bertini. 

Retiro e Assembleia Provinciais 2023

Expediente: 
Tabloide - boletim informativo da Província Frei Bartolomeu de las Casas 
(Frades dominicanos do Brasil).  
Diretor: Frei Claudemir Rodrigues, OP (Secretário da Província)
Secretário de Redação: Isaías Gabriel Rodrigues 
Diagramação: Frei Fernando Valadares dos Santos, OP 
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).

Em Janeiro não teremos a edição do nosso Informativo Institucional.


