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 Eu e Tu 

Entre os dias 23 e 27 de janeiro de 2023, os 
frades dominicanos do Brasil foram 
convidados a se reunir, na cidade de 
Itapecerica da Serra, para seus dias de 
retiro e formação permanente anuais. 
Neste ano, o retiro foi conduzido por um 
dominicano francês, frei Gabriel Nissim. 
Ele nasceu numa família judia; ainda 
bastante jovem, teve uma bela experiência 
com o Senhor, que o fez pedir o batismo e 
também o levou a se consagrar a Deus na 
Ordem dos Pregadores. 


Ao longo de suas conferências, Gabriel fez 
referências, várias vezes, ao filósofo judeu 
Martin Buber.  Para este pensador, há dois 
modos essências de nos relacionarmos, 
sobretudo uns com os outros: “Eu-Isto” e 
“Eu-Tu”.  Ou vemos nas outras pessoas um

“objeto”, algo que deixamos de lado, 
quando não nos serve ou nos incomoda, 
ou como um “Tu”, um igual, digno de ser 
ouvido e apreciado por si mesmo.


Tais palavras ecoaram profundamente 
naqueles que ouviram as conferências. Em 
nosso mundo polarizado, onde vemos nas 
diferenças não uma riqueza, mas uma 
ameaça; envoltos de modo inadequado 
pelos meios digitais, que fragmentam 
nossas relações e nosso espírito, 
redescobrir o rosto do outro é o primeiro e 
melhor caminho para redescobrirmos a 
nós mesmos e nos voltarmos ao Deus de 
Amor, que a todos nos quis e amou.


Bom início de ano.

 Frei André Luis Tavares, OP

  prior provincial


Gênesis e Êxodo, quadro de Marc Chagall
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Agenda do Provincial

Aniversariantes 

Fevereiro

2023

5 - Ínicio do pré-noviciado, Santa Cruz do Rio Pardo.



6 a 10 - Semana de retiro pessoal e descanso, Mosteiro Cisterciense de Itatinga.



18 a 21 - Campo Escola Nacional dos Escoteiros Católicos do Brasil.



27 - Visita à Escola Paulo Freire. 

08 - Frei Mateus Domingues da Silva


16 - Frei Maurício de O. Pagani


16 - Frei Gustavo Kyoshi Lopes 


20 - Frei Elvécio De Jesus Carrara


27 - Frei Alberto C. Furtado


27 - Frei Domingos (Pedro) Rebello  
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Notícias Breves

Assinações

1- O Provincial deputou frei 
Wanderley de Mesquita na Casa de 
Curitiba, no dia 12 de dezembro de 
2022.



2- O Provincial assinou frei Mário 
Taurinho no Convento de Belo 
Horizonte, no dia 14 de dezembro de 
2022.



3- O Provincial assinou frei Marcos 
Augusto Alexandre no Convento 
Sagrada Família, em São Paulo, no dia 
21 de dezembro de 2022.



4- O Provincial assinou frei Bruno de 
Miranda na Casa do Rio de Janeiro, no 
dia 12 de janeiro de 2023.



5- O Provincial assinou frei Weder da 
Silva Arantes na Casa da Cidade de 
Goiás, no dia 16 de janeiro de 2023.



6- O Provincial assinou frei Roberto da 
Paz e frei Levi Torres no Convento 
Sagrada Família, no dia 2 de fevereiro 
de 2023. Na mesma data, assinou frei 
Eliel Evangelista e frei Rafael Pinaffi 
na Casa do Rio de Janeiro.








 


Novos serviços

1-No dia 9 de dezembro de 2022, o 
Provincial nomeou frei Henrique-
Cristiano Bhering como Superior da 
Casa da Cidade de Goiás. No dia 20 de 
dezembro, o mesmo frei Henrique-
Cristiano iniciou seu ministério de 
Reitor do Santuário Nossa Senhora do 
Rosário, na Cidade de Goiás, em 
celebração presidida por Dom Jeová 
Elias, Bispo de Goiás.



2- No dia 13 de dezembro de 2022, o 
Provincial nomeou frei Ronivalder 
Biancão seu Vigário para o Convento 
Sagrada Família, em São Paulo, até a 
eleição do próximo Prior Conventual.



3-  No dia 15 de dezembro de 2022, o 
Provincial, com consentimento do Prior 
de Goiânia, nomeou frei Antônio 
Lacerda como coordenador da “Casa 
Samaritana”, no Convento de Goiânia.



4- No dia 29 de janeiro de 2023, frei 
Marcos Augusto Alexandre iniciou 
seu ministério como administrador da 
Paróquia Sagrada Família, em São 
Paulo, em celebração presidida por 
Dom Ângelo Mezzari, Bispo Auxiliar 
de São Paulo.
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5-O Provincial instituiu, após o 
consentimento do Conselho da 
Província, frei André Luiz Boccato de 
Almeida como novo Secretário da 
Província, no dia 02 de fevereiro de 
2022. Na mesma data, também após o 
consentimento do mesmo Conselho, 
instituiu frei Rafael Pinaffi como novo 
Promotor Vocacional.



6- No dia 05 de fevereiro de 2023, frei 
Claudemir Rodrigues iniciou seu 
ministério como administrador da 
Paróquia Divino Espírito Santo, em 
Salvador, em celebração presidida pelo 
Cardeal Dom Sérgio da Rocha, 
Arcebispo de Salvador.



No dia 05 de fevereiro, frei Átila 
Mariano recebeu os ministérios de 
leitor e acólito, das mãos de frei 
Edmilson de Oliveira, Superior da 
Casa de Curitiba.



No dia 05 de fevereiro, iniciaram o pré-
noviciado deste ano, em Santa Cruz do 
Rio Pardo, os jovens: Brayan de Sá 
Oliveira (Rondônia), Emerson Aleixo 
(Pernambuco) e Evaldo Antônio 
Gonçalves (Goiás).

















 


Leitor e acólito


Pré-noviciado


Escotismo

Frei André Tavares foi reconduzido ao 
cargo de Conselheiro Religioso 
Nacional dos Escoteiros Católicos do 
Brasil, a convite do novo presidente da 
Associação, Prof. Sérgio Mosele. Seu 
mandato cessará em janeiro de 2026.







5
Província Frei Bartolomeu de Las Casas

TABLOIDE op 731

 

Nos dias 30 e 31 de Janeiro frei André 
Tavares, Provincial, acompanhado por frei 
Carlinhos, promotor de Justiça e Paz da 
Província, de frei Mariano e frei Gabriel 
Nissim, dominicano da província de 
França, realizou uma visita ao Recanto 
Colônia Veneza de Peruíbe. É o Centro de 
acolhida e formação de menores das 
favelas de Peruíbe, fundado pelo saudoso 
frei Giorgio Callegari.


Visita do Provincial e de frei Carlinhos na Colônia Veneza de Peruíbe

Os visitantes puderam constatar a beleza e 
o bom funcionamento desta Obra social, 
que representa a realização de um sonho 
de frei Giorgio em favor dos menos 
favorecidos, dos filhos do ‘povo a mais’ 
deste nosso Brasil. A equipe responsável 
pela direção e pelo projeto pedagógico de 
Colônia Veneza explicou aos visitantes os 
objetivos, os ideais e o funcionamento do 
do Centro de acolhida e renovou o 
agradecimento pelo apoio que a Província 
dominicana do Brasil está dando a esta  
Obra de resgate social,  sobretudo na 
pessssoa de frei Mariano, que há mais de 
vinte anos,  depois do falecimento de frei 

Colônia Veneza completa este ano 36 anos 
de vida. Neste tempo ela acolheu, 
alimentou e educou mais de dez mil 
menores da periferia de Peruíbe.Em 2023, 
completam-se vinte anos da páscoa de frei 
Giorgio. Para celebrar estes aniversários, 
foi montada numa sala da Colônia uma 
memoria fotográfica e escrita do itinerário 
da vida do frade; da amarga experiencia 
nos porões da ditadura militar à realização 
de seu sonho para Colônia Veneza. 

Giorgio, continua seu serviço de garante  
moral e de ponte com os amigos e 
benfeitores da Itália e do Brasil. 
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Profissões dos noviços em Uberaba
No dia 15 de janeiro, na Igreja São 
Domingos, em Uberaba, emitiram sua 
primeira profissão na Ordem dos 
Pregadores os então noviços: frei 
Gregório-Henrique Pinho Chiozzoto, frei 
Jaynnoã Fernando Silva Lopes e José 
Anderson Lima da Silva. A celebração, na 
qual estiveram presentes familiares e 
inúmeros amigos, foi presidida pelo Prior 
Provincial frei André Tavares. Em sua 
homilia, frei André destacou a importância 
daquele momento para a vida de cada um 
dos irmãos e da Província; ele também 
agradeceu Uberaba por ter acolhido o 
noviciado da Província por mais de uma 
década.  Após a celebração, a comunidade 
local ofereceu um almoço de 
confraternização, na “Casa do Rosário”;







Novos professos solenes
No dia 27 de janeiro, na Igreja São 
Domingos (Perdizes, São Paulo), ao 
término dos dias de retiro e assembleia da 
Província, quatro jovens frades 
dominicanos emitiriam sua profissão 
solene, prometendo, nas mãos do 
Provincial, obediência até a morte. Os 
frades frei Átila Mariano, frei Eliel 
Evangelista, frei Levi Torres e frei Rafael 
Pinaffi tornaram-se definitiva e 
plenamente membros da Ordem dos 
Pregadores. O Provincial, na homilia, 
também recordou o caráter consecratório 
da profissão solene na Ordem. A 
celebração contou com muitos amigos, 
familiares e frades da Província. 

esteve presente o Arcebispo de Uberaba 
Dom Paulo Peixoto. Agora, os neo-
professos seguem para o Convento 
Sagrada Família, em São Paulo, onde 
seguirão sua formação dominicana.

Após, a Paróquia São Domingos ofereceu 
um delicioso almoço para todos os 
presentes. Agora, frei Átila começa a se 
preparar para sua ordenação diaconal; os 
outros irmãos darão início aos seus 
estudos teológicos. 
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Entre os dias 23 e 26 de janeiro, no Centro 
de Espiritualidade Mary Ward, em 
Itapecerica da Serra, os frades 
dominicanos da Província do Brasil foram 
convidados a reunir-se para dias de retiro 
e estudo, como de costume. Neste ano, frei 
Gabriel Nissim, da Província de França, foi 
o pregador dos dias de retiro. Ele refletiu, 
em suas conferências, sobre a vocação 
dominicana de pregar a Palavra de Deus, 
em diversos ângulos. Como Gabriel faz 
parte do povo judeu (converteu-se ao 
cristianismo ainda muito jovem), citou 
várias vezes alguns pensadores judeus 
modernos, como Martin Buber; sua leitura 

da Sagrada Escritura e dos desafios de 
nossos tempos foi muito elogiada pelos 
participantes. No dia 26, os frades tiveram 
duas sessões de formação permanente. 
Pela manhã, a psiquiatra Dra. Euthymia 
Prado ajudou os participantes a refletir 
sobre os afetos e fragilidades, com ênfase 
especial aos riscos do álcool, das drogas e 
da vida dupla. Pela tarde, o advogado dr. 
Leandro Bertini de Oliveira explicou a 
natureza e a importância da Constituição 
Brasileira. A Província consultará todos os 
frades sobre a qualidade do evento bem 
como sobre como se darão os futuros 
encontros provinciais (uma ou duas vezes 
ao ano).

Retiro e Assembleia da Província 2023
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Frei Eduardo Quirino (Antônio Quirino de 
Oliveira), do Convento Santo Alberto 
Magno, que se dedicou ao ensino por mais 
de quarenta anos, lançou no final de 2022 
seu livro “Patrística: raízes da Teologia”, 
pela editora “InterSaberes”. Por sua 
profundidade, por seu caráter pedagógico 
e sua linguagem clara, o livro de frei 
Eduardo já “nasceu clássico”. Obra 
indispensável aos estudantes de teologia e 
a todos os que se interessam em conhecer 
os Padres da Igreja, que lançaram as bases 
da teologia cristã. Lemos na contracapa do 
livro: “Os Padres da Igreja foram 
importantes teólogos que viveram a 
cultura e a política social de seu tempo e 
puseram seu saber e engajamento de fé 
em defesa do ser humano. Foram eles que, 
servindo-se de conhecimentos filosóficos 
e literários, iluminados pela fé, nos 
legaram o saber que chamamos de 
teologia”. 

Novo Livro do frei Eduardo Quirino

Curso de pós graduação
Entres os dias 17-18 de janeiro frei André 
Boccato participou como professor 
convidado do 3º curso de Pós-Graduação 
Lato Sensu para Formadores de 
Seminários e Casas de Formação na 
Faculdade Dehoniana de Taubaté. 
Lecionou a disciplina “Antropologia III: A 
formação intelectual dos candidatos ao 
sacerdócio e/ou vida religiosa – pistas 
antropológicas para o agir formativo”. 

No curso tinha cerca de 60 pessoas (padres 
e religiosos) vindas de todo o Brasil 
buscando um aperfeiçoamento  na 
formação e no conhecimento dos novos 
desafios formativos atuais para as novas 
gerações.
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Dominicanos chegam a Salvador
Logo após o término do retiro-assembleia 
da Província, no dia 30 de janeiro, frei 
Claudemir Rodrigues e frei Bruno de 
Miranda viajaram a Salvador, Bahia, para 
onde foram enviados como missionários 
da Ordem dos Pregadores. No dia 5 de 
janeiro, frei Claudemir começou seu 
ministério de administrador da Paróquia 
Divino Espírito Santo (Alto das Pombas). 
No dia 12, frei Bruno começa oficialmente 
seu trabalho como capelão da Venerável 
Ordem Terceira de São Domingos 
(Pelourinho). No dia 3, os dois frades 
foram calorosamente recebidos pelo 
Arcebispo de Salvador, o Cardeal Dom 
Sérgio da Rocha, em sua residência. 

Expediente:


As propostas de notícias (no máximo, meia lauda) podem ser enviadas para o e-mail 
até a última quarta-feira de cada mês.

Tabloide - boletim informativo da Província Frei Bartolomeu de las Casas (Frades dominicanos do Brasil). 


Diretor: frei André Luiz Boccato de Almeida, OP (Secretário da Província)


Diagramação: frei Fernando Valadares dos Santos, OP


Secretário de redação: Isaias Rodrigues


secretario@dominicanos.org.br 

Jubileu duplo de Santo Tomás de Aquino
Em carta assinada no dia 25 de janeiro de 
2023, o Mestre da Ordem frei Gerard 
informou a todos os membros da Família 
Dominicana que a Santa Sé concederá 
indulgência plenária a todos aqueles que 
participarem das celebrações importantes 
do Jubileu dos 700 anos da canonização 
(julho de 2023) e 750 da morte (março de 
2024) de Santo Tomás de Aquino.

O jubileu se estenderá de 28 de janeiro de 
2023 até 28 de janeiro de 2025. Frei Gerard 
escreveu, ainda, em sua carta: “Como 
Doutor da Igreja, Santo Tomás segue 
sendo um excelente modelo e mestre para 
nós hoje”. Em breve, a Província frei 
Bartolomeu de Las Casas informará suas 
atividades ao longo deste duplo jubileu de 
Santo Tomás.

Na simplicidade e com muita fé e boa 
vontade, nossos irmãos estão dando os 
primeiros passos no Nordeste.
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