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Eucaristia, alimento para a missão

No próximo dia 16 de junho, celebraremos 
a festa de Corpus Christi. Nosso irmão 
Santo Tomás de Aquino compôs o ofício 
desta solenidade, como gostamos de 
lembrar com orgulho. Compôs páginas de 
verdadeira mística e profunda teologia 
sobre o sacramento do amor. Pela poesia, 
exprimiu o que temos dificuldade de dizer 
por conceitos. Perante o mistério da 
Eucaristia, sacrifício e alimento, nossas 
ideias são gaguejos...

Nós sabemos que somos pequenos... 
Desanimamos fácil na prática do bem, na 
vivência do Evangelho. Por isso, não 
podemos ser cristãos só com nossa “boa 
vontade”. Precisamos da ajuda que vem do 
alto. 

Em sua delicadeza para conosco, o Senhor 
se nos deixou em alimento. Para que 
possamos ser, de fato, suas testemunhas, 
Ele cuidou de nos nutrir, para não 
fraquejarmos em nossa missão como seus 
seguidores. Fortificados pela Eucaristia, 
podemos ousar nos lançar na missão! Por 
isso, como membros de uma família 
religiosa apostólica, é preciso sermos 
cientes de que a força para vencer os 
desafios, denunciar as injustiças e anunciar 
o consolo, não pode vir simplesmente de 
nossas frágeis forças. É alimentando-nos 
do próprio Deus, de sua Palavra e de seu 
Corpo e Sangue (afinal, o anúncio da 
Palavra é parte essencial de toda 
Eucaristia) que seremos suficientemente 
fortes para poder dizer: “As alegrias e as 
esperanças, as tristezas e as angústias dos 
homens (e mulheres) de hoje, sobretudo 
dos pobres e de todos aqueles que sofrem, 
são também as alegrias e as esperanças, as 
tristezas e as angústias dos discípulos de 
Cristo” (Gaudium et Spes, n.° 1 – 
constituição do Concílio Vaticano II).




                                       
 fr. André Luis Tavares


     prior provincial


Eucaristia no Mosteiro de Keur Moussa, no Senegal. 
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Agenda do Provincial

Aniversariantes 

Junho
2022

2 - Reunião ordinária virtual do Conselho da Província.



3 - Reunião na Faculdade São Bento.



Visita ao Arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer.



4  e 5 - Visita fraterna a Goiânia.



12 a 18 - Visita canônica ao Mosteiro Cristo Rei

(junto com Irmã Alejandra, presidente da Federação Peruana das Monjas 
Dominicanas).

07 - Frei Bruno de Miranda


10 - Johnata José da Silva 


17 - Frei Antônio Eduardo Damasceno


25 - Frei José Maria G. de Almeida
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Notícias Breves

Assinações


Licença


Renúncias


1- O Provincial assinou frei José Maria 
Gouvêa de Almeida no Convento Nossa 
Senhora Aparecida, em Belo Horizonte, 
aos 16 de maio de 2022.



2- O Provincial assinou frei Luís Antônio 
Alves na Casa Santa Catarina de Sena, em 
Santa Cruz do Rio Pardo, aos 30 de maio 
de 2022.



3- O Provincial assinou frei Fernando 
Valadares dos Santos na Casa Santa 
Catarina de Sena, em Santa Cruz do Rio 
Pardo, aos 30 de maio de 2022.



O Provincial concedeu um ano de licença a 
frei José Maria Gouvêa de Almeia, para 
o cuidado de familiares enfermos (cf. 
Estatuto, 15), no dia 31 de maio de 2022. 



Frei Gustavo Trindade dos Santos 
renunciou à sua participação no próximo 
Capítulo Geral de Definidores, aos 17 de 
maio de 2022. A renúncia foi aceita pelo 
Mestre da Ordem, no dia seguinte. Frei 
Alexandre Francisco de Marchi Silveira, 
suplente, participará do Capítulo Geral de 
Tultenango. Frei Gustavo também 
renunciou ao ofício de pároco de São 
Sebastião, em Santa Cruz do Rio Pardo, aos 
31 de maio de 2022.

 


Nomeações


Decisão


Conselho da Província


O Provincial nomeou frei Luís Antônio 
Alves como Diretor do Pré-Noviciado, no 
dia 1º de junho de 2022. Na mesma data, 
apresentou o mesmo frade à Diocese de 
Ourinhos como Administrador Paroquial 
de São Sebastião, em Santa Cruz do Rio 
Pardo.



Os Conselhos Econômico e Provincial 
decidiram pela saída da Província do 
projeto do Centro de Comunicação fr. 
Marcos Lacerda, respondendo à ordenação 
do n.° 77 das Atas do 7º Capítulo 
Provincial. O Provincial ratificou as 
decisões no dia 02 de junho de 2022.



O Conselho da Província terá suas reuniões 
ordinárias on-line nos próximos dias 2 de 
junho, 1º de setembro e 3 de novembro. No 
dia 28 de julho, terá sua reunião ordinária 
presencial.
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Na noite do dia 29 de abril, os frades 
noviços Fr. Gregório-Henrique Pinho 
Chiozzotto, O.P.; Fr. Jaynnoã Fernando 
Silva Lopes, O.P.; e Fr. José Anderson Lima 
da Silva, O.P., tomaram o hábito da Ordem 
dos Pregadores na cerimônia de Vestição, 
presidida pelo Prior Provincial, Fr. André 
Luís Tavares, O.P., na Igreja São Domingos, 
em Uberaba (Minas Gerais), onde se 
encontra a Casa São Domingos, que sedia o 
Noviciado da Província Frei Bartolomeu de 
las Casas. A entrega do hábito é parte 
integrante da recepção dos Noviços na 
Ordem, como sinal de acolhida entre os 
frades e nos costumes dominicanos.

Por ocasião da Festa de Santa Catarina de 
Sena, os frades noviços foram revestidos 
do hábito alvinegro da Ordem pelo Prior 
Provincial auxiliado pelo Mestre de 
Noviços, Fr. Alexandre Francisco de Marchi 
Silveira, O.P.; pelo Superior da Casa São 
Domingos, Fr. Maurice Bon-Fils Yelome, 
O.P.; e pelo então Diretor do Pré-
Noviciado, Fr. Gustavo Trindade dos 
Santos, O.P. À Missa em que se deu o rito, 
estiveram também presentes os frades que 
residem na Casa do Noviciado, Fr. Antônio 
Damasceno (Toninho), O.P. e Fr. Lino José 
Maria de Oliveira, O.P.; membros das 
Fraternidades Leigas Dominicanas, como 
sua coordenadora nacional, a Sr.ª 
Lourdinha Leal; os Pré-Noviços da 
Província e frei Alberto Cardoso, que 
vieram de Santa Cruz do Rio Pardo-SP; 
familiares dos Noviços e membros das 
comunidades eclesiais assistidas pelos 
frades na cidade de Uberaba.

Na tradição da Ordem, receber o hábito 
dominicano significa revestir-se do homem 
novo, para viver segundo a justiça de Deus 
e a verdadeira santidade. 

Cada Noviço, ajoelhado diante do Prior, 
ouve-o proclamar: “O Senhor te conceda 
despojar-te do homem velho e de suas 
ações, e revestir-te do homem novo, criado 
segundo Deus, na justiça e na verdadeira 
santidade”. E, após ser revestido, recebe 
do Prior o abraço de paz, que significa 
acolhida na Ordem e admissão à 
fraternidade conventual.


Vestição dos Frades Noviços
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Na manhã do dia 15 de maio, o Diácono 
William Martins da Silva, da Arquidiocese 
de Uberaba, teve um colóquio com os 
frades noviços sobre a sua relação de 
amizade com os frades dominicanos, a 
sua participação na JOC (Juventude 
Operária Católica) e o seu trabalho junto 
aos vicentinos, na Conferência Sto. 
Alberto Magno da Paróquia S. Domingos.








Compartilhou com os noviços uma série 
de cartas trocadas com os frades, que são 
verdadeiras orientações espirituais. Em 
algumas, além das citações bíblicas, 
chegam a citar, entre outros autores, 
Maquiavel, Sto. Tomás de Aquino e 
Tristão de Ataíde. 

Em um dos trechos de uma carta, por 
exemplo, é dito: “O pessimista é um 
sujeito doentio e precisa de um tratamento 
de esperança. O otimista, ao contrário, 
goza de saúde psicológica e está sempre 
disposto para a luta”. Em outra, faz uma 
citação: “A melhor das guerras – diz 
Tristão de Ataíde –  não presta”.

“A melhor das guerras – diz 
Tristão de Ataíde –  não 

presta”.

No dia 21 de maio de 2022, aconteceu uma 
roda de partilha com frei Bruno Miranda, 
com o tema: São Domingos e o Rosário na 
Irmandade de Nossa Senhora do Rosário 
dos Homens Pretos. A entidade, fundada 
em 1711, está localizada no centro de São 
Paulo, no Largo do Paissandu. Foi criada 
para abrigar a religiosidade do povo negro, 
impedido de frequentar as mesmas Igrejas 
dos senhores brancos. É uma devoção 
secular à Nossa Senhora do Rosário, onde 
são realizadas procissões, novenas e rezas 
do terço, despertando o interesse dos que 
transitam pelas proximidades das avenidas 
São João e Rio Branco.

Diálago do Diácono William com 
os Noviços

São Domingos e o Rosário dos 
Homens Pretos 
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Provincial se reúne com membros da Pontifícia Comissão 
para a Tutela dos Menores

Curso sobre vida e obra de frei 
Bartolomeu de Las Casas, no 
segundo semestre

Na imagem, Papa Francisco recebe os membros da Pontifícia Comissão para 
a Tutela dos Menores, em 28 de abril de 2022. 

No final da manhã do dia 24 de maio (15h 
em Roma), o Provincial frei André se 
reuniu com quatro membros da Pontifícia 
Comissão para a Tutela dos Menores, por 
vídeo-conferência. Do lado da Comissão, 
participaram o secretário Pe. Andrew 
Small, bem como Dr. Stefano Simone 
Mattei, a Dra. Eliane De Carli e o sr. Nelson 
Giovanelli. O Provincial foi acompanhado 
por frei Marcelo Neves, canonista da 
Província, e pelo jurista Dr. Murilo 
Gaspardo, diretor da Unesp de Franca e 
presidente da Comissão de Justiça e Paz do 
Reginal Sul 1 da CNBB.

A conversa foi solicitada pelo Provincial, a 
partir do n. 90 das Atas do 7º Capítulo 
Provincial, que pede a criação de um 
serviço de denúncia de possíveis abusos de 
menores e vulneráveis, cometidos por 
membros da Província. Também em sua 
carta de aprovação das Atas, o Mestre da 
Ordem chama a atenção para que a 
Província tenha políticas atualizadas de 
procedimento em casos de abuso, bem 
como a garantia de ambientes seguros, 
para acolhida de vítimas. 

O encontro serviu como primeiro passo para 
a criação de um serviço de acolhida a 
possíveis vítimas, que também terá como 
tarefa ajudar na prevenção de abusos e 
encaminhamento adequado de possíveis 
casos. O trabalho da Província será 
acompanhado pela Comissão vaticana. 



Mensalmente, entre os meses de agosto e 
novembro deste ano de 2022, o Prof. 
Mariano Delgado, um dos mais 
conceituados especialistas do pensamento 
de frei Bartolomeu de Las Casas, oferecerá 
aos dominicanos do Brasil (bem como a 
toda família dominicana e interessados) 
um curso virtual sobre a vida e a obra do 
patrono da Província.

O Prof. Delgado, espanhol, é atualmente 
decano da Faculdade de Teologia da 
Universidade de Friburgo (Suíça). É 
professor ordinário do departamento de 
Patrística e História da Igreja e possui 
diversas publicações sobre frei Bartolomeu 
de Las Casas e a Escola de Salamanca. 

Houve uma primeira e proveitosa conversa 
virtual para organização dos cursos entre o 
Prof. Delgado, o Provincial frei André, o 
Regente de Estudos frei Henrique-
Cristiano e o Promotor para a Formação 
Permanente frei Marcelo Neves, na tarde 
do dia 24 de maio (21h em Zurique). 

Os cursos serão virtuais, desde a Suíça. 
Datas e horários serão posteriormente 
divulgados. 
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Visita a Salvador

Em atenção ao n.° 44 das Atas do 7° 
Capítulo Provincial, frei André, Provincial, 
e frei Claudemir Rodrigues, Secretário da 
Província, fizeram uma breve visita à 
cidade de Salvador, entre os dias 6 e 8 de 
maio. Os frades foram calorosamente 
recebidos pelos irmãos e irmãs da 
Venerável Ordem Terceira de São 
Domingos. Na tarde do dia 6, frei André e 
frei Claudemir foram recebidos pelo 
Arcebispo de Salvador, o Cardeal Dom 
Sérgio da Rocha, iniciando o diálogo sobre 
uma possível presença dominicana na 
capital baiana. Frei André e frei Claudemir 
agradecem seus irmãos e irmãs 
dominicanos de Salvador, bem como os 
frades franciscanos do Convento São 
Francisco (onde ficaram hospedados) pela 
fraterna acolhida.

No dia 28 de maio, às 19h, frei André 
Boccato conduziu o primeiro encontro 
vocacional deste ano, pelo Google Meet, 
com a temática: “A Vida Religiosa 
Consagrada e seus desafios na atualidade”. 
Participaram nove vocacionados das 
regiões Nordeste, Sudeste e Sul do país. 
Contamos, também, com as presenças de 
Frei Alexandre (Promotor Vocacional), frei 
Lino (Membro da Equipe Vocacional) e frei 
Gregório-Henrique (noviço). 


Primeiro  Encontro 
Vocacional de 2022
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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 Claudemir Rodrigues, OP (Secretário da Província)

Diagramação: frei Fernando Valadares dos Santos, OP

Secretária de redação: Lucianne Mattioli Alcaraz Torres


secretario@dominicanos.org.br 

Envolver-nos na Política é também nossa missão

Algumas Igrejas no Brasil, notadamente a 
Igreja Católica, em conformidade com o 
seu magistério oficial, possui uma tradição 
de contribuir com o processo de 
conscientização da população não só, mas 
especialmente em anos de eleições. 

Há alguns meses um conjunto de 
organizações religiosas, entre elas a 
Comissão Dominicana de Justiça e Paz do 
Brasil, está se empenhando nesta missão, 
retomando e dinamizando o iniciado 
Encantar a Política, projeto de 2020, e 
inaugurando Pela Verdade na Política, 
outro projeto, na mesma perspectiva. Este 
segundo, embora assumido pelas demais 
entidades, está sob a responsabilidade da 
articulação dominicana de Justiça e Paz 
em nível nacional. Ambas as iniciativas, 
que contam com uma “Apresentação” de 
Dom Walmor, presidente da CNBB, foram 
assumidas também pelo Conselho 
Permanente desta entidade, pela CRB e 
pelo CNLB, entre uma série de outras 
entidades.


De acordo com Frei José Fernandes Alves, 
membro da coordenação destes Projetos, 
“eles visam abrir os horizontes do povo 
sobre a ‘Boa Política’, conforme nos motiva 
o Papa Francisco na Fratelli Tutti e outros 
ensinamentos sociais da nossa Igreja”. O 
frade ressalta que os materiais 
relacionados a estes Projetos – Caderno, 
Vídeos, Podcasts, Fotos, etc. – estão 
disponibilizados nas redes sociais das 
entidades comprometidas com os mesmos, 
como é o caso do site: 

http://www.cnlb.org.br/encantarapolitica






