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Boletim Informativo - Frades Dominicanos

Pausa Restauradora
que possam ser, sem o voltar-se tranquilo
à oração e ao recolhimento, pode ser
bastante cansativo. Nossa sociedade
secularizada e agitada, da qual todos nós
viemos, parece olhar com desconfiança
para uma vida com períodos de oração e
de reflexão (dois elementos inegociáveis
de nossa vocação dominicana). Sem nos
afastarmos desta mentalidade, assumindo
a vida Daquele que constantemente
se distanciava, para lugares desertos,
para estar em intimidade com seu Pai,
corremos o risco de perder o sentido de
nossas vidas e de tornar nosso ministério
infrutífero.

Paisagem do Mosteiro Dominicano “Queen of
Peace” (Columbia Britânica, Canadá)

O mês de julho nos convida a uma pausa.
Não é o mês das férias de verão, mas sim o
de um breve repouso, sobretudo àqueles
dentre nós que fazem seus estudos e
trabalham com a educação. Também em
julho, em várias de nossas comunidades,
haverá um tempo de retiro. É tempo de
pausa, mas também de voltar às fontes,
para se fortalecer.
Um período de pausa mas repleto de
atividades, por mais interessantes e justas

Repouso adequado e oração não são
luxos, mas necessidade vital para todas
as pessoas; para nós dominicanos,
contemplar não significa uma atividade
elitista, mas parte integrante de nossa
vocação. Isso não nos leva a um desprezo
ou afastamento de tantos e tantas que
vivem quase sem fôlego, em meio a uma
avalanche de informações e de atividades
(em geral, mal remuneradas). Pelo
contrário: faz-nos profetas da dignidade
humana, do respeito integral e evangélico
à nossa humanidade, querida e assumida
pelo próprio Deus.
Frei André Luis Tavares, OP
prior provincial
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Agenda do Provincial

4 a 8: Retiro para a comunidade religiosa do Mosteiro São Bento, em São Paulo.
9: Conselho de Formação, em Uberaba.
12: Reunião virtual do Conselho da Província.
13 a 18: Pausa e retiro pessoal, Mosteiro Nossa Senhora da Paz, Itapicirica da Serra.
19 a 22: Assembleia Nacional da CRB, em Brasília.
25: Visita à Cidade de Goiás, com fr. Loïc Le Bot, Prior do Angelicum.

Aniversariantes

07 - Frei Lourenço Maria Papin, OP
15 - Frei João Pedro Anselmo de Carvalho S. Júnior, OP
16 - Eduardo Soczek Mendes (Pré-Noviço)
29 - Frei Rafael Pinaffi Domingues, OP
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Notícias Breves
Transferências
Frei Marcelo Neves será transferido da
Casa Santo Antônio, em Curitiba, para
o Convento Santo Alberto Magno, na
cidade de São Paulo; frei Carlos Alberto
Munhoz de Moura (frei Carlinhos) será
transferido da Casa Nossa Senhora do
Rosário, na Cidade de Goiás, também
para o Convento Santo Alberto.
Assinações
O Provincial assinou frei Louis Granot no
Convento São Judas Tadeus, em Goiânia,
no dia 6 de junho de 2022.

Encontro de Formandos
Em cumprimento ao n. 29 das Atas do 7º
Capítulo Provincial, entre os próximos dias
8 e 10, todos os formandos da Província
terão seu encontro anual, em Uberaba. Os
momentos de reflexão deste evento serão
orientados por frei Henrique-Cristiano,
Regente de Estudos.
Conselhos
A reunião presencial do Conselho da
Província, prevista para o dia 28 de julho,
foi substituída por uma reunião virtual,
no próximo dia 12 de julho. Membros do
Conselho precisarão se fazer presentes
em atividades da Ordem, no final do
mês. Pelo mesmo motivo, o Conselho de
Formação reunir-se-á na tarde do dia 09,
em Uberaba.

Novo Superior de Santa Cruz
Após ouvir os irmãos do Capítulo da
Casa Santa Catarina de Sena, em Santa
Cruz do Rio Pardo, o Provincial nomeou
frei Fernando Valadares dos Santos
como Superior da mesma comunidade, Retiros das Comunidades
por um triênio, aos 27 de junho de 2022. Entre os dias 4 e 6 de julho, os irmãos de
Uberaba (presencial) e de Belo Horizonte
Renúncias
(virtual), terão seu retiro virtual, pregado
O Provincial aceitou, no dia 21 de junho, pelo Padre Geraldo Maia, da Arquidiocese
o pedido de renúncia de frei Paulo de Uberaba. Haverá duas reflexões
Cantanheide ao ofício de Prior de Goiânia diárias, às 9h e às 15h.
(para o qual foi confirmado aos 7 de abril
de 2020).
No dia 11 de julho, os irmãos da Cidade de
Goiás e de Goiânia terão seu dia de retiro,
Novas missões
entre 8h e 18h. O pregador será o Pe. Jandir
Em São Paulo, frei Marcelo Neves Antônio Haas, Missionário da Sagrada
assumirá cursos de filosofia na Faculdade Família e membro da coordenação da
São Bento e de Direito na Faculdade de CRB Goiânia.
Direito Canônico São Paulo Apóstolo.
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No dia 18 de julho, os irmãos de Santa
Cruz do Rio Pardo terão seu dia de retiro;
os próprios frades da casa assegurarão as
reflexões.

Convento Nossa Senhora Aparecida (Belo
Horizonte): 03 a 07 de outubro de 2022.
O Provincial terá como sócio, para esta
visita, frei Fernando Valadares.

No dia 29 de julho, os irmãos do Convento
Sagrada Família terão seu dia de deserto,
oração e reflexão pessoal; o dia será
concluído com a celebração da missa, à
noite.

Retiro e assembleia da Província
O encontro dos frades, para seus dias de
retiro e de assembleia, ocorrerá entre os
dias 23 e 27 de janeiro de 2023, na Casa
Mary Ward, em Itapicirica da Serra-SP

Visitas Canônicas
Convento São Judas Tadeu (Goiânia):
entre os dias 8 e 12 de agosto de 2022.
O Provincial terá como sócio, para esta
visita, frei Xavier Plassat.
Casa Santa Catarina de Sena (Santa Cruz
do Rio Pardo): entre 05 e 09 de setembro
de 2022.

Novo secretário do Provincial
Desde o dia 1 de julho, o sr. Isaías Gabriel
Rodrigues começou a trabalhar como
secretário do Provincial. O secretariado
funciona de segunda a sexta, das 9h às 15h;
contatos: celular (11) 91442-9831 | e-mail:
secretariaprovincia@dominicanos.org.br
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Visita Canônica ao Mosteiro Cristo Rei
Entre os dias 12 e 18 de junho, o
Provincial realizou sua visita canônica
ao Mosteiro Cristo Rei, localizado em
São Roque-SP. Participou desta visita,
como co-visitadora, a Presidenta
da Federação Nossa Senhora do
Rosário (à qual pertence o Mosteiro),
Irmã Alejandra Gómez, que vive
em Lima. Também esteve presente,
acompanhando Irmã Alejandra, Irmã
Rosa Luz, Priora do Mosteiro de
Santa Catarina, em Arequipa, e antiga
Presidenta da mesma federação.

Na sexta-feira, dia 17, as monjas
visitadoras foram a Aparecida, para
visitar a Basílica, em companhia de frei
José Almy.

Os visitadores orientaram-se pelos
recentes documentos pontifícios para a
vida monástica feminina (a Constituição
Vultum Dei Quaerere, do Papa Francisco,
e a Instrução Cor Orans). Dada a
fragilidade humana e institucional
do Mosteiro, uma série de medidas
foram tomadas, tendo em vista sua
revitalização, contando com a necessária
Frei André e Irmã Alejandra tiveram ajuda da Federação. Irmã Alejandra
tempo de ouvir cuidadosamente as permaneceu ainda mais duas semanas
irmãs, em grupos e individualmente.
no Mosteiro, em sinal de solidariedade
e cooperação para com a comunidade.
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Frei Gabriel Nissim pregará o retiro da Província

Frei Gabriel Nissim, OP

Um frade da Província de França, frei
Gabriel Nissim, pregará o retiro da
Província, na última semana de janeiro
de 2023. Frei Gabriel nasceu em 1935,
na cidade de Florença, na Itália, em
uma família judia, que se mudou para
a França quando ele tinha apenas três
anos. Com apenas dez anos de idade, ele
sente o chamado de Deus para servi-lo,
tornando-se religioso. Uma vocação que
ele coloca um pouco entre parênteses,
durante seus estudos de Matemática.
Mas, aos 19 anos de idade, ele deixa as
ciências para se tornar membro da Ordem
dos Pregadores.

Frei Gabriel é doutor em línguas
africanas. Viveu sete anos nos Camarões.
Entre 1976 e 1983 foi Mestre de Noviços,
em Estrasburgo. Entre 1984 e 1991, foi
o produtor do programa de televisão
Le Jour du Seigneur. Foi presidente da
Comissão dos Direitos Humanos da
Conferência Internacional das ONGS e
também da ACAT (ONG cristã que luta
contra a tortura e a pena de morte). A
partilha de sua rica e variada experiência
dominicana, alimentada por uma
profunda espiritualidade, será de grande
proveito para toda Província.
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Nosso Site de “Cara Nova”
Com
alegria,
comunicamos
que
reformulamos a interface do site da
província! Após alguns meses de
elaboração e reorganização dos conteúdos
já existentes no antigo site, o trabalho foi
concluído, com a colaboração de muitas
pessoas envolvidas no processo de
criação do novo layout e a produção de
conteúdos.
Com o intuito de aperfeiçoar e melhorar
a nossa experiência de navegação em
uma plataforma digital. Portanto, é um
site responsivo, ou seja, que se adapta ao
computador ou celular. Isso possibilita
melhorar a nossa experiência como
usuários no site, sem perder a qualidade e
a navegabilidade. Além disso, buscamos
manter e ampliar um padrão de conteúdos
formativos e informativos sobre nossa
espiritualidade, história e documentos
oficiais da Ordem. Também ampliamos

os conteúdos voltados para as diversas
áreas da nossa vida e missão Dominicana,
entre eles conteúdos voltados para os
vocacionados, Família Dominicana e
nossos trabalhos de missão (paróquias,
Justiça e Paz, mundo universitário e
comunicação social).
Sendo assim, a equipe de comunicação da
província convida a todos vocês, irmãos
e irmãs da Família Dominicana, para
conhecer essa nova apresentação do site e
divulgá-lo para as pessoas.
Desejamos que você faça uma ótima
experiência digital com esta plataforma
de missão evangelizadora da nossa
província. No mesmo endereço:
www.dominicanos.org.br
Fraternalmente,
Frei Fernando Valadares, OP
Promotor de Comunicação
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Memória de Frei Tito reúne frades na França
Já se passaram um pouco mais de 51 anos
da partida para o exílio do nosso frei Tito
de Alencar Lima realizado, na época, em
troca do resgate do embaixador suíço
sequestrado pela resistência à ditadura
militar. A morte morrida de Tito ocorreu
em agosto de 1974 a pouca distância do
Convento Sainte-Marie de la Tourette, em
Eveux-sur-l’Arbresle. “É melhor morrer
do que perder a vida. Duas opções: 1.
Tortura prolongada; 2. Corda (suicídio).”
foram as últimas palavras rabiscadas por
Tito... Somente em 1983 seu corpo seria
devolvido à sua terra natal de Fortaleza
numa viagem que me deu de pisar pela
primeira vez neste chão que, em apenas
18 meses de convivência com Tito, eu
havia aprendido a amar e... a temer. E
que me fez optar por seguir aqui uma
militância que poderia ter sido dele se a
vida não lhe tivesse sido roubada pelo
torturador. Devemos à Leneide DuartePlon e à sua filha Clarisse Meireles o
livro mais bem documentado sobre esse
trágico momento de nossa história: “Um
homem torturado - Nos passos de frei
Tito de Alencar” (Civilização Brasileira,
2014, 420 p.), cuja edição em francês foi
publicada em 2020 (Karthala Ed.). Neste
dia 25 de junho, este mesmo convento
de l’Arbresle acolheu as Journées
Fraternelles da província dominicana de
França e, acatando proposta do provincial
fr. Nicolas Tixier, convidou Leneide para
apresentar aos 60 frades ali reunidos o
contexto das lutas e as circunstâncias
da prisão dos frades e da tortura do
Tito, e partilhar com eles a importância

e a atualidade de sua mensagem. Fui
convidado por meu quase xará fr. Xavier
Pollart, prior conventual e, de forma
virtual, pude participar desde a nossa
“Casa frei Tito de Alencar”, partilhando
o que resta para mim uma experiência
atual, crucial, doída e, mesmo assim,
carregada de esperança e de fé. Um dos
jovens presentes me perguntou assim:
“Tenho bons amigos no Brasil, católicos,
apoiadores do atual presidente. Como
é possível, sendo da mesma igreja,
concordar com quem afirma ainda hoje
que esses torturadores só erraram por
não terem completado o serviço?”.
Um outro encontro mais aprofundado
sobre o testemunho de Tito está agendado
para 27 de janeiro de 2023 no mesmo local,
desta vez com a participação de mais
testemunhas, inclusive do psiquiatra que
acompanhou Tito. Meus irmãos, nossa
fé e nossa experiência de pregadores
da Palavra não poderão apagar nunca a
memória martirial: temos no nosso DNA
um profeta assassinado. E tantos outros.
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Convento Nossa Senhora
Aparecida acolhe encontro das
Novas Gerações da CRB
No dia 18 de junho os frades do Convento
de Belo Horizonte acolheram o encontro
e festa junina do Grupo Horizontes. O
grupo é um núcleo de vivência das Novas
Gerações da Vida Religiosa Consagrada,
organizado pela CRB.
Para receber os participantes do
encontro, os frades prepararam o “arraiá”
durante o dia com ajuda da Irmã Doris,
Dominicana da Anunciata. No fim da
tarde, participantes de outros institutos
religiosos tiveram seu primeiro encontro
presencial, desde o distanciamento
social imposto pela pandemia.
O claustro do Convento acolheu o
momento celebrativo, após uma partilha
sobre sonhos de futuro no pós-pandemia.
O encontro se prolongou com partilha
de comidas típicas, música e bingo,
incluindo uma fogueira, claro.
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Celebração Inter-Religiosa
em memória dos Mártires da
Floresta Bruno Pereira e Dom
Phillips
Com a igreja da paróquia das Perdizes
lotada – calcula-se de 700 a 800 pessoas
– celebramos em memória de todos
aqueles que deram suas vidas pela causa
socioambiental.

Também nos honraram com suas
presenças e tomaram a palavra quatro exministros da República: os ex-ministros
da Justiça José Gregori (aos 91 anos),
José Carlos Dias e Aloysio Nunes. E o exministro dos Direitos Humanos, Paulo
Vannuchi.
Todos ressaltaram o caráter simbólico de
nossa igreja como templo da resistência
democrática, e evocaram em especial as
atuações de frei Carlos Josaphat e frei
Tito de Alencar Lima. Tanto Aloysio
Nunes quanto Paulo Vannuchi foram
companheiros de militância dos frades
que, na década de 1960, se engajaram
na Ação Libertadora Nacional, na luta
contra o regime militar. Vannuchi foi
companheiro de prisão dos frades
encarcerados.

Frei Almy Gomes, prior da comunidade
Santo Alberto Magno, abriu a cerimônia
com o canto “Pra não dizer que não falei
das flores”, de Geraldo Vandré. Acolheu
a todos e anunciou o lançamento, naquela
noite, do novo livro de Frei Betto, o
romance “Tom vermelho do verde”,
que trata de massacres indígenas na
Após a fala do doutor Antônio Funari,
Amazônia.
presidente da Comissão de Justiça e Paz
Frei Márcio Couto rememorou o papel
da arquidiocese de São Paulo, prestou-se
dos dominicanos na resistência à ditadura
uma homenagem à querida Margarida
e na luta por democracia e fez um reflexão
Genevois, nossa paroquiana, presente ali
a partir da Bem-Aventuranças segundo
com seus 99 anos! Ela fez breve uso da
São Lucas.
palavra.
Frei Betto ficou como cerimoniário.
Uma noite memorável, profética, de
O cantora e compositora Marlui Miranda, profunda comunhão entre todos os
pesquisadora da cultura indígena no presentes.
Brasil, abrilhantou a noite com cânticos
de nossos povos originários em seus
próprios idiomas. Teve o cuidado de
resumir em português o conteúdo de
todos eles.
Fizeram uso da palavra a representante
indígena Pagu, do povo Fulnî-o; o monge
zen-budista Ryozan; o muçulmano Átila;
o pastor metodista Jair; e Rafael do Cimi
(Conselho
Indigenista
Missionário)

Bruno Pereira e Dom Phillips
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Encontro Vocacional
No dia 25 de junho, às 19h, tivemos o segundo encontro vocacional do ano através do
Google Meet. Com a colaboração de frei Mariano, foi abordado o tema: “A vida religiosa dominicana”. Contamos com a participação de jovens vocacionados do Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Além destes, participaram frei Alexandre, frei Marcos
Alexandre e frei Átila (Membros da Equipe Vocacional) e os Pré-noviços e Noviços.

Encontro da Catequese em Santa Cruz do Rio Pardo
A catequese da paróquia São Sebastião realizou na Casa Santa Catarina de Sena,
em Santa Cruz do Rio Pardo, no dia 3 de julho, o encontro de encerramento do
semestre. O evento teve como objetivo estreitar a relação religiosos e comunidade
paroquial. Os pré-noviços conduziram o encontro com oração, brincadeiras, cantos,
levaram as crianças a conhecerem o convento e muito esporte no campo de futebol
da casa. Uma conversa do frei Luís com os pais e depois um lanche finalizou esse
grande momento de confraternização

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: Sr. Isaías Gabriel Rodrigues
Diagramação: Frei Fernando Valadares dos Santos, OP | Pedro Lucca R. Rodrigues
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).
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