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O historiador dominicano frei 
William Hinnebush (1908-1981), cer-
ta vez escreveu: “toda reforma e toda 
restauração na Ordem dos Pregadores 
foi levada a cabo quando houve uma 
renovação do espírito apostólico-con-
templativo” (Renewal in the Spirit of 
Saint Dominic, Washington, Dominica-
na, 1968, p. 6). Tal consideração é muito 
importante de ser recordada neste mês 
de outubro, mês missionário.

Religiosas rezam o rosário, nas Filipinas, em uma das 
várias manifestações que derrubaram pacificamente o 

ditador Ferdinando Marcos. 

Contemplação e pregação são inse-
paráveis; e o mês das missões é também 
aquele do rosário! Nesse quadro, lem-
bremos que uma pregação renovada 
não significa simplesmente fazer publi-
cidade de nossas instituições; trata-se, 
antes de tudo, de um convite à renova-
ção pessoal e comunitária dos prega-
dores, que só pode se dar na força do 
Espírito Santo. É ele quem move e reno-
va os corações daqueles que se abrem a 
Deus, tornando suas vidas evangélicas, 
tornando-os pregadores.

Na escola de Maria, somos con-
vidados a renovar nosso propósito de 
contemplativos, ou seja, de pessoas que 
escolheram ser íntimos do Deus de Je-
sus Cristo. Contemplação, para nós 
dominicanos, implica, além da vida de 
oração e sacramental, o estudo e a vida 
comunitária, num clima celebrativo e 
de partilha. Todos esses elementos, em 
seu justo equilíbrio, abrem-nos e nos 
preparam para a missão, que podemos 
definir como, primeiramente, partilhar 
a amizade que cultivamos com Deus, 
para que nossos irmãos e irmãs Nele te-
nham vida.

Boa festa de Nossa Senhora do Ro-
sário. Bom mês missionário.

Frei André Luís Tavares, OP
Prior Provincial
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2022
AGOSTO

Agenda do Provincial

Aniversariantes

03 a 07 – Visita canônica ao Convento de Belo Horizonte
12 – Bênção da igreja e elevação a Santuário Diocesano da Paróquia Nossa Senhora 
de Fátima, em Santa Cruz do Rio Pardo
21 a 29 – Roma (Santa Sabina)
29 a 4.11 – Milão (Madonna delle Grazie)

*durante a ausência do Provincial do Brasil, frei Marcos Belei exercerá a função de 
Vigário do Provincial (cf. Estatuto da Província, n. 52).

01 – Profissão – Frei Xavier Plassat (50 anos)
02 – Ordenação – Frei Marcos Augusto A. Alexandre
04 – Frei José Roberto B. de Oliveira 
07 – Dom Frei Alano Maria Pena
07 – Ordenação – Frei Henrique-Cristiano Bhering
08 – Profissão – Frei Marcos Sassatelli
09 – Profissão – Frei Louis Granot
16 – Frei Estêvão Nunes
21 – Ordenação – Frei Louis Granot
26 – Frei Marcos Augusto A. Alexandre
29 – Brayan Luiz de Sá Oliveira (Pré-noviço)
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Notícias Breves
Homologação de Estatuto
O Conselho da Província e o Provincial 
homologaram o estatuto da Associação 
Amigos da Biblioteca Frei Carlos Josa-
phat, acolhendo algumas das sugestões  
de emendas enviadas, no dia 1º de se-
tembro de 2022.

Novo Prior de Belo Horizonte
O Provincial, com o consentimento de 
seu Conselho (cf. LCO 373, 1), instituiu 
frei Helton Barbosa Damiani novo 
Prior do Convento Nossa Senhora Apa-
recida, em Belo Horizonte, no dia 02 de 
setembro de 2022. 

Conselho do Convento de Goiânia
O Provincial confirmou a eleição de 
frei Weder da Silva Arantes e frei José 
Fernandes Alves como conselheiros do 
Convento São Judas Tadeu, em Goiânia, 
no dia 13 de setembro de 2022. Frei An-
tônio Lacerda foi escolhido Vice-Prior 
de Goiânia, com o consentimento do Ca-
pítulo local (cf.  LCO 310, 2).

Atos do Mestre da Ordem
O Mestre da Ordem homologou as Atas 
do Capítulo Geral de Tultenango aos 28 
de agosto de 2022. Em seu número 388, 
o Capítulo Geral ordena que os superio-
res de todas as Províncias, Conventos e 
casas assegurem que todos os irmãos re-
cebam uma cópia, ao menos eletrônica, 
das Atas e que elas sejam estudadas e 
discutidas em todas as comunidades da 
Ordem, até o final do semestre que suce-
de sua homologação. 

O Mestre da Ordem assinou o decreto de 
transfiliação de frei Marcelo Santos das 
Neves para a Província São Domingos 
no Norte da Itália, aos 12 de setembro de 
2022 (cf. LCO 269). No dia seguinte, com 
o consentimento de frei Daniele Drago 
(provincial do Norte da Itália), o Provin-
cial assinou frei Marcelo no Convento 
Santo Alberto Magno, de modo direto, 
pro tempore. 

Estágio vocacional 2022
O tradicional estágio vocacional, última 
etapa do discernimento dos jovens que 
desejam ingressar no pré-noviciado, em 
2023, será realizado entre 28 de novem-
bro e 2 de dezembro de 2022, em Santa 
Cruz do Rio Pardo.

Atos do Conselho da Província
O Conselho da Província deu seu assen-
timento às seguintes apresentações do 
Provincial: 1) frei Henrique-Cristiano 
Bhering como novo Reitor do Santuário 
Nossa Senhora do Rosário, na Cidade 
de Goiás (assentimento dado no dia 14 
de setembro); 2) frei José Almy Gomes 
como novo Pároco de São Domingos, em 
Uberaba (no dia 16 de setembro, cf. LCO 
373, 2).

Modificações de datas de Conselhos
O Conselho de Formação reunir-se-á no 
dia 13 de outubro; o Conselho da Provín-
cia, no dia 17 de novembro.



Província Frei Bartolomeu de Las Casas 

TABLOIDE OP 728

4

Nos dias 19 a 23 de setembro, acon-
teceu na Paróquia Sagrada Família a SE-
MANA BÍBLICA, com realização de bre-
ve estudo sobre o Livro de Josué e de for-
ma prática, foram abordados temas que 
envolvem todos os celebrantes que somos 
(Freis, acólitos, coroinhas, ministros, mú-
sicos, leitores, acolhida, etc...).

Estudo bíblico no Convento Sagrada Família - SP

O evento contou com a presença de 
Frei Marcos Alexandre, OP e de Márcio 
A. de Almeida como facilitadores na apli-
cação dos estudos propostos.

Na abertura da SEMANA BÍBLICA 
Frei Claudemir reiterou o convite à parti-
cipação de todas as equipes de celebração 
pois os temas tratados envolvem a todos.

Em ocasião do mês de Setembro, os 
pré-noviços prepararam uma pequena 
sequência de encontros para promover 
nos paroquianos do Santuário Nossa Se-
nhora do Rosário de Fátima um maior en-
tendimento e cultivar neles um maior co-
nhecimento das Sagradas Escrituras, as-

Estudo bíblico em 
Santa Cruz do Rio Pardo - SP

sim como para maior aprofundamento e 
estudo dos pré-noviços, que reconhecem 
no amor às Escrituras um aspecto impor-
tantíssimo do ideal dominicano.

O livro em estudo foi o de Josué, as-
sim como fora proposto pela Comissão 
para a Animação Bíblico-Catequética da 
CNBB para o mês de setembro de 2022. 
Foi feita uma introdução ao estudo bíbli-
co e ao livro de Josué e foram estudados e 
discutidos alguns de seus capítulos.
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No dia 24 de setembro foi reali-
zado o encontro vocacional virtual da 
Província. 

Nessa oportunidade, o nosso prior 
provincial, frei André Tavares, falou 
aos vocacionados a respeito do tema 
“Espiritualidade dominicana e pessoa 
humana: a graça pressupõe a nature-
za”, na qual destacou, a partir de uma 
visão tomista, aspectos importantes de 
nossa humanidade, de maneira parti-
cular por sermos não apenas corpo ou 

Encontro Vocacional de Setembro

apenas alma, mas uma integração de 
elementos corporais, psicológicos e es-
pirituais, de tal maneira que todos de-
vam favorecer o cumprimento de nos-
sa vocação enquanto dominicanos. 

O encontro contou com a presen-
ça de jovens dos estados do Rio Gran-
de do Sul, Minas Gerais, São Paulo e 
Pernambuco, assim como de outros 
frades: Frei Lino e Frei Gregório-Hen-
rique (noviço).

“A Vida Religiosa se definiria en-
tão por um radicalismo evangélico per-
manente. É uma definição expressiva: 
denota um anseio, aponta um caminho, 
nutre uma esperança. [...] Mas, final-
mente, o que é o radicalismo evangélico 
que tanto se apregoa: Quem é radical? 
Aquele que não se contenta com a super-
fície, mas desce à raiz das coisas. O que 
sugere a ideia de profundidade, de es-
sencialidade. O radicalismo evangélico 
nos conduziria então ao mais profundo 
do Evangellho, àquilo que lhe constitui 
a essência original.” (Fr. Mateus Rocha, 
“Projeto de Vida Radical”, p. 29, 83). 
 
Os frades dominicanos no Brasil se ale-
gram pelos 50 anos desse “Projeto de 
Vida Radical” abraçado pelo nosso ir-
mão Fr. Xavier Plassat, OP. Pedimos ao 

50 anos de Vida Consagrada: Frei Xavier Plassat, OP

Senhor que continue iluminando a sua 
caminhada e que, assim como foi São 
Domingos, ele continue sendo sinal do 
Reino entre nós. Deus o abençoe!
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A comunidade Santa Catarina de 
Sena, em Santa Cruz do Rio Pardo, re-
cebeu o frei André Luís Tavares, Prior 
Provincial, para a visita canônica que 
ocorreu entre os dias 05 a 09 de Setem-
bro do corrente ano.

A atividade teve início com uma 
missa votiva do Espírito Santo, na ma-
nhã do dia 05, e seguiu com uma reu-
nião de abertura com toda a comuni-
dade – frades e pré-noviços. Ao longo 
da semana, foram realizados encontros 
pessoais com cada frade e cada estu-
dante, assim como uma reunião com o 
Capítulo da Casa e outra com o grupo 
dos pré-noviços.

No dia 08, festa da natividade da 
Virgem Maria, Frei André Luís Tava-
res participou de uma audiência com 
Dom Eduardo Vieira, bispo da Diocese 

Visita Canônica à Casa Santa Catarina de Sena

de Ourinhos-SP, na qual Santa Cruz do 
Rio Pardo está circunscrita. No mesmo 
dia, o Prior Provincial presidiu uma 
missa na comunidade Cachoeira (cape-
la rural do Santuário N. Sra. do Rosá-
rio de Fátima) e Frei Fernando Valada-
res, Superior da Comunidade, conce-
lebrou. Também Frei Alberto Cardoso 
e os pré-noviços estavam presentes na 
celebração. Ao final da missa, houve 
uma confraternização com os fiéis da 
Comunidade Cachoeira.

Após as conversas individuais, au-
diência com o bispo diocesano, reunião 
com as funcionárias, com o Capítulo 
conventual e com os pré-noviços, a vi-
sita se encerrou no dia 09 de Setembro 
com uma reunião com toda a comuni-
dade. Houve, então, uma confraterni-
zação em que os pré-noviços promove-
ram uma “noite do hambúrguer”.
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No sábado, 24 de Setembro de 2022, 
os pré-noviços da Província, que resi-
dem em Santa Cruz do Rio Pardo, pro-
moveram uma confraternização com as 
Irmãs Dominicanas da Beata Imelda, na 
Casa Emaús, que é um lugar para a aco-
lhida e o cuidado das religiosas idosas 
ou debilitadas. O encontro se deu tam-
bém por ocasião da visita canônica da 
Provincial das Irmãs Dominicanas, Ir. 
Maria da Glória Inácio, à Casa. 

Foi uma bonita noite de visita às ir-
mãs idosas, as quais tanto contribuíram 
com a causa do Evangelho, com a Igreja 
de Cristo e com a Família Dominicana, 
e que ainda contribuem, sobretudo pela 
oração. 

Pré-noviços promovem confraternização com as Irmãs 
Dominicanas da Beata Imelda

Os pré-noviços prepararam músi-
cas populares, como as da cultura serta-
neja raiz e as de Luiz Gonzaga para le-
var alegria às irmãs, além de atenderem 
os pedidos musicais das religiosas.

Ao fim, realizou-se a oração, a par-
tilha do alimento e um momento de 
convivência com as irmãs, reforçando 
a formação humana dos pré-noviços e 
a integração da Família Dominicana lo-
cal.   
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Entre janeiro e setembro do corren-
te ano, os frades noviços contaram com 
a colaboração de membros da Família 
Dominicana, sobretudo dos frades, para 
ajudá-los nas reflexões quanto a temas 
de espiritualidade e da Ordem dos Pre-
gadores. 

O Diácono William, da Arquidioce-
se de Uberaba, partilhou sobre sua con-
vivência e suas correspondências com 
os frades. A Sr.ª Lourdinha, presidente 
das Fraternidades Leigas Dominicanas 
no Brasil, explanou sobre a história, a 
missão e a presença das Fraternidades 
Leigas no Brasil. Dentre os frades, o 
Frei Tony O.P. introduziu os noviços na 
abordagem acerca do Antigo Testamen-
to, particularmente do livro dos Salmos; 
Frei Mariano Foralosso O.P. tratou da 
história da Ordem dos Pregadores; Frei 
Marcos Augusto O.P. apresentou-lhes 
aspectos da história da Vida Religiosa; 
Frei Márcio Couto O.P. indicou os prin-
cipais pontos acerca da Vida Religiosa, 
à luz dos documentos do Concílio Vati-
cano II e do magistério pós-conciliar; 

A Família Dominicana unida ao Noviciado

Frei Carlinhos partilhou sobre sua 
experiência na linha de Justiça e Paz na 
Ordem, ressaltando a missão do domi-
nicano como Pregador da Esperança e 
as radicais implicações disso (dialogan-
do sobre o documentário Ato de Fé); 
Frei José Fernandes O.P. indicou os fun-
damentos da abordagem de Justiça, Paz 
e Integridade da Criação, e de Justiça e 
Paz na Ordem dos Pregadores; Frei Edi-
valdo (Bruno) O.P. fez refletir sobre a 
história da Ordem no Brasil; e Frei An-
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dré Tavares O.P. expôs os fundamentos 
acerca da Liturgia na Igreja e na Ordem 
dos Pregadores. Alguns frades pude-
ram estar presencialmente com os no-
viços, como podemos ver nas fotos ao 
longo deste texto. 

Nos dias 22 e 23 de setembro, ocor-
reu na FAJE, por ocasião do encerra-
mento de mais um ciclo do programa de 
iniciação científica (Pibic), o seminário 
final de apresentação dos resultados das 
pesquisas feitas ao longo de um ano pe-
los estudantes, tanto da Filosofia quanto 
da  Teologia. Do covento Nossa Senhora 
Aparecida de Belo Horizonte, 5 estudan-
tes encerraram este ciclo do Pibic. 

No primeiro dia do seminário frei 
Rafael Pinaffi, frei Levi Torres e frei Pe-
dro Paulo encerraram as suas pesqui-
sas, respectivamente, intituladas como: 
Símbolos artísticos e símbolos religiosos 
segundo Ernst Cassirer;   Origem e de-
senvolvimento da indústria cultural na 
Dialética do Esclarecimento;  O Impera-
tivo Categórico e a liberdade como Au-
tonomia no pensamento ético de Imma-
nuel Kant.

Já no segundo dia do seminário,  Frei 
Franklim e Frei Igor encerrarem o ciclo 
de suas pesquisas, respectivamente inti-
tuladas: A dimensão cognitiva dos sím-
bolos artísticos e religiosos; A influência 
do platonismo na Metafisica do Esse de 
Tomás de Aquino a partir dos conceitos 
de participação e ideia. 

Frei Pedro Paulo afirmou ser o se-

Término do Ciclo de Iniciação Científica Frades Estudantes
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Diagramação: Frei Fernando Valadares dos Santos, OP | Pedro Lucca R. Rodrigues (Pré-noviço) 
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).

minário final de apresentação do Pibic, 
uma grande celebração da comunidade 
acadêmica diante do empenho de alunos 
e professores em manter viva a cultura 
da pesquisa.

Além de ter a oportunidade de co-
nhecer e celebrar os resultados dos estu-
dantes, tanto da filosofia quanto da Teo-
logia, foi, ainda, momento de incentivar 
os novos pesquisadores que foram con-
vidados a participar deste evento como 
primeira atividade do novo ciclo de pes-
quisas que se iniciou.

Recorda-se ainda que a presença 
“massiva” dos estudantes dominicanos 
foi empre muito celebrada pela institui-
ção acadêmica, que se alegrou com os 
frades estudantes pelo bom termo deste 
ciclo de pesquisas.


