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A dimensão contemplativa da caridade

Ao iniciarmos a Quaresma, ouvimos, na 
missa de Cinzas, o trecho do capítulo 6 do 
evangelho segundo Mateus, que nos fala do 
jejum, da oração e da esmola. É importante 
observar que, assim como as virtudes 
(humanas e teologais) não podem ser vividas 
isoladamente, as práticas quaresmais 
também não. As práticas do jejum, da oração 
e da esmola se completam e não podem nos 
ajudar em nosso caminho de conversão se 
vividas separadamente..

A beleza da vocação cristã está em sua 
complexidade. É espiritual, mas não esquece 
o corporal. Reza, como dizia Tomás de 
Aquino, que a graça não apequena, mas 
plenifica a natureza. Parte da certeza de que o 
Pai todo-poderoso (ou seja, que tudo cria do 
nada) é criador de todas as coisas visíveis e 
invisíveis. Professa a bondade da criação, 
como se lê logo nas primeiras páginas da 
Escritura. Nossa tentação, no mundo 
secularizado  no  qual  encontramos, é  viver a 


smola desconectada tanto do jejum (do 
sentido de sacrifício) quanto da oração 
(sentido espiritual profundo). Neste sentido, a 
Campanha da Fraternidade do presente ano se 
nos apresenta como uma especial ocasião para 
o exercício da caridade em sinergia com a 
contemplação. Refletir e agir sobre o grave e 
escandaloso problema da fome é para nós 
cristãos, nesta Quaresma, um exercício de 
conversão e de aprofundamento espiritual. É a 
busca não de uma mera ação social, que pode 
ter um horizonte simplesmente ideológico. 
Saciar a fome do nosso próximo se realiza no 
horizonte do Reino de Deus.

Nenhuma ação social, por mais nobre que seja, 
se não passa pela contemplação pode ser 
digna do nome de cristã. Do mesmo modo, 
não cristã uma vida de oração que nos deixe 
indiferente ao próximo, sobretudo em suas 
necessidades mais vitais. “... quem não ama 
seu irmão, a quem vê, a Deus, a quem não vê, 
não poderá amar” (1 Jo 4, 20b).

Como escreveu São João Crisóstomo, um dos 
mais conhecidos Padres da Igreja oriental, 
“não pode dizer que encontrou Cristo na 
Eucaristia aquele que não o encontra, 
também, no mendigo que está à porta da 
igreja”.




                                       
 fr. André Luis Tavares


     prior provincial


Imagem do catálogo África, de Sebastião Salgado
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Agenda do Provincial

Aniversariantes 

Março
2023

08 e 09 - Visita fraterna aos frades do Rio de Janeiro.



08 - Visita a Dom Alano Maria Pena (Niterói)



16 - Reunião ordinária do Conselho da Província (on-line).



22 a 27 - Visita aos noviços (Milão).



26 - Reunião com o Conselho de Formação do Convento de Milão.

04 - Frei Bartolomeu (Antônio) André dos Santos Junior


05 - Frei André Luis Boccato de Almeida


18 - Frei Luis Carlos da Silva


22 - Frei Helton Barbosa Damiani


27 - Frei Danilo Basílio Sousa Pereira
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 Notícias Breves

Assinações


Perdizes


1- O Provincial assinou frei Marcos 
Antônio Belei na Casa Santa Catarina 
de Sena, em Santa Cruz do Rio Pardo, 
aos 10 de fevereiro de 2023. Na mesma 
data, nomeou o mesmo frade Diretor 
do Pré-Noviciado.



2- O Provincial assinou frei José Almy 
Gomes na Casa São Domingos, em 
Uberaba, aos 14 de fevereiro de 2023.



3- O Provincial assinou, no dia 16 de 
fevereiro: frei Mário Rodrigues de 
Oliveira no Convento São Judas Tadeu, 
em Goiânia; frei Claudemir 
Rodrigues da Silva na Casa Santo 
Tomás de Aquino, na cidade do Rio de 
Janeiro; frei Xavier Plassat no 
Convento Sagrada Família, na cidade 
de São Paulo.



1- No dia 14 de fevereiro, o Provincial 
aceitou a renúncia (assinada no dia 13 
de fevereiro) de frei José Almy Gomes 
como Prior do Convento Santo Alberto 
Magno, na cidade de São Paulo.















 


2- No dia 27 de fevereiro, após ter 
obtido o parecer favorável de frei 
Daniele Drago, Provincial do Norte da 
Itália (cf. LCO 468, 2), o Provincial 
confirmou a eleição de frei Marcelo 
Santos das Neves como novo Prior do 
Convento Santo Alberto Magno.



1- No dia 9 de fevereiro, o Provincial 
aprovou a instituição de frei Marcos 
Augusto Alexandre como Síndico do 
Convento Sagrada Família, na cidade 
de São Paulo.



2- No dia 13 de fevereiro, o Provincial 
aprovou a eleição de frei Marcos 
Sassatelli como membro do Conselho 
do Convento São Judas Tadeu, em 
Goiânia.



3-  No dia 15 de fevereiro, o Provincial 
aprovou a instituição (aprovada pelo 
Conselho Conventual) de frei Antônio 
Gomes de Lacerda como Síndico do 
Convento São Judas Tadeu, em 
Goiânia.



Aprovações
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 Missão


Portugal


Com base no n. 665 do Código de 
Direito Canônico, o Provincial, após 
voto do Conselho da Província, 
concedeu licença para viver fora do 
Convento, para exercer missão em 
nome da Ordem, a frei Claudemir 
Rodrigues da Silva e a frei Bruno de 
Miranda, no dia 16 de fevereiro. No dia 
17 de fevereiro, após receber o 
consentimento de frei Nicolas Tixier, 
Províncial de França, o Provincial 
concedeu a mesma licença a frei 
Xavier Plassat.



Frei Wanderley Rodrigues de 
Mesquita chega a Lisboa no próximo 
dia 4 de março, para um ano de missão 
na Província de Portugal. O Provincial 
deu seu assentimento para que frei 
Wanderley seja assinado na Província 
portuguesa pro tempore. O frade 
seguirá, conforme indicação do 
Conselho da Província lusitana, para 
Fátima, ainda em março.
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Visita do Provincial e de frei Carlinhos na Escola Nacional Paulo Freire
Frei André Tavares, Provincial e frei 
Carlinhos, Promotor de Justiça e Paz, 
participaram de um encontro fraterno 
com a coordenação da Escola Nacional 
Paulo Freire na Cidade de São Paulo. A 
coordenação apresentou passos 
importantes da estruturação da Escola 
com avanços das reformas e adaptações 
estruturais para a realização das 
atividades. A  organização da biblioteca, o 
ponto de venda do armazém do campo  e 
além de todos os reparos e pintura das 
salas de aula, auditório, refeitório e salas 
de trabalho. 

Desde 2020, com a pandemia de Covid- 
19, a Escola iniciou experiências de 
formação  de agentes populares. Esse proc

esso tem demonstrado um potencial para 
construir novas lideranças comunitárias e 
possibilitado a construção de espaços 
permanentes nos territórios como: hortas 
urbanas e cozinhas populares. As 
experiências apresentaram um grande 
potencial de multiplicação e em 2023, a 
partir do trabalho com os comitês 
populares, cinco novos territórios em 
vista para construir novas turmas de 
agentes. São elas: Jd. Pantanal  (Zona 
Leste), São Mateus  (Zona Leste), 
Guianases  (Zona Leste), Grajau  (Zona 
Sul), Vila Missionária  (Zona Sul), e Areião 
(Centro).

Escola Nacional Paulo Freire, uma escola 
em movimento!
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Coração de Pai

Missão em Salvador

No último dia 27 os estudantes Frei 
Gregório-Henrique e Frei José Andeson 
estiveram no lançamento do filme 
“Coração de Pai – Como São José atua 
hoje?” a convite da produtora Kolbe Arte. 
Na ocasião, antes do início do filme, os 
colaboradores destacaram a importância 
da inserção de temas católicos nas artes, 
inclusive no cinema, como maneira de 
evangelização. Estiveram presentes, além 
de nossos estudantes, leigos, religiosas, 
sacerdotes e seminaristas de diversas 
partes.

O filme em si apresenta o documentário 
com inserções dramatizadas entre as falas 
e seu objetivo é mostrar uma série de 
testemunhos a respeito da importância de 
São José para a Igreja e para os fiéis em 
todo mundo. O documentário é espanhol 
e foi dublado para o português pela 
produtora Kolbe Arte. Foi impulsionado a 
partir do ano jubilar josefino (2020)  
instituído pelo papa Francisco por ocasião 
dos 150 anos da declaração de São José co

mo patrono universal da Igreja e, com 
certeza, por ser um santo muito especial 
para o Santo Padre. Será exibido em mais 
de 100 salas de cinema nos dias 4, 6 e 7 de 
março.

Nossos irmãos frei Claudemir e frei Bruno 
iniciaram a presença dos frades 
dominicanos em Salvador. Neste 
momento, com muita simplicidade, 
encontram-se da casa cedida pela 
Venerável Ordem Terceira de São 
Domingos, na capital baiana. Aqueles que 
puderem ajudar nossos irmãos, poderão 
fazê-lo através da conta do Província. 
Também é possível ajudar com a doação 
de eltrodomésticos ou roupas de cama, pa

ra a nova casa. Abaixo os dados da conta. 
Desde já, a gratidão da Província a todos 
os que puderem colaborar.

chave Pix para transferência:                         
sindicaturadominicanos@gmail.com
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 Dando continuidade à sua tradição, o 
Comitê Goiano de Direitos Humanos Dom 
Tomás Balduino – composto por 
aproximadamente 70 entidades e 
movimentos sociais – promoveu 
recentemente a sua 6ª Jornada de 
formação, denúncia e articulação 
referente à efetivação ou não dos Direitos 
Humanos, tomando como destaque as 
seguintes realidades, em nível do Estado 
de Goiás: ciganos, indígenas, sistema 
prisional, violência policial, população em 
situação de rua, despejos forçados e 
conflitos por terra.



As atividades realizadas na capital e em 
alguns locais do interior goiano, contaram 
com ampla participação da sociedade 
civil, tendo como membro da equipe de 
coordenação o frade dominicano José 
Fernandes e, participando de quase todas 
as atividades, o também frade dominicano 

Marcos Sassatelli. As principais atividades 
foram: visitas, rodas de conversa junto a 
comunidades e universidades, numa 
atitude de escuta e troca de 
conhecimentos e o “Relatório Estadual de 
Violências”, elaborado ao longo de seis 
meses, contendo 230 páginas.

Este relatório, ressalta Frei José “foi 
apresentado à sociedade goiana na 
Assembleia Legislativa do Estado de 
Goiás, na manhã do último dia 16”. O 
frade destaca ainda que esta Jornada “fez 
parte das atividades do Centenário de 
nascimento de Dom Tomás Balduino, cujo 
tema é ‘Terra, Causa Indígena e Direitos 
Humanos’ e o lema é ‘Dom Tomás, 
semeador de esperança’ e teve também, 
na noite do dia 14, a solenidade de 
entrega do troféu do 4º Prêmio Dom 
Tomás Balduino de Direitos Humanos em 
Jornalismo”.

Comitê Goiano de Direitos Humanos promove Jornada Estadual

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 
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