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Domingos: a humanidade de um pregador

TABLOIDE OP 726

 “Deus, que manifestou a ternura (benignitatem) e a 
humanidade de nosso Salvador em seu amigo Domingos, 
vos transfigure à imagem de Seu Filho”. Encontramos esta 
formulação na bênção solene para o dia de São Domingos, 
no lecionário próprio de nossa Ordem. Domingos traz em si 
a ternura do próprio Senhor. Para o antigo Mestre da Ordem 
frei Bruno Cadoré, como lemos em sua carta “A Santidade de 
Domingos, luz para a Ordem dos Pregadores” (2018), nesta 
ternura encontra-se o coração da santidade de Domingos. 
Neste quadro, não é à toa que o escritor francês Georges 
Bernanos, autor de uma vida de São Domingos, define a 
Ordem dos Pregadores “como a própria caridade de São 
Domingos realizada no espaço e no tempo, como se fosse 
sua oração visível” (Saint Dominique, 1939, p. 10); caridade 
de um homem de “terna urbanidade, que seus filhos tanto 
amaram” (p. 18). 
 Em um mundo e numa Igreja onde as divisões se 
aprofundam, não faltam palavras cheias de ódio e de dureza. 
Quantas não são as pessoas que se sentem longamente 
feridas por ações e discursos duros, frutos de impulsos e 
preconceitos. Logicamente, o mistério do mal, do pecado e 
da fragilidade humana sempre se fazem presentes em nossas 
vidas (e querer explicar cabalmente estas realidades pode 
nos levar à tentação de justifica-las, lembrava Paul Ricœur). 
Justamente por isso, na escola de Domingos aprendemos a 
“lutar” não com as armas do mal, que machucam e dividem, 
mas confiando na força da caridade.  
 Como lemos nas atas do processo de canonização de 
São Domingos, nosso Pai “era tão cheio de zelo pela salvação 
das almas que sua caridade e sua compaixão estendiam-se 
não somente aos fieis, mas também aos infiéis, aos pagãos 
e mesmo aos condenados ao inferno” (testemunho de frei 
Ventura de Verona, 11).  
 Boa festa de São Domingos. Bom mês vocacional. 

Frei André Luis Tavares, OP
 prior provincialSão Domingos. 

Paróquia Santo Antônio, Curitiba.
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2022
AGOSTO

Agenda do Provincial

Aniversariantes

8 a 12 – Visita canônica no Convento São Judas Tadeu, em Goiânia (acompanhado 
de frei Xavier Plassat)

26 a 28 – Erechim, RS

02 – Frei Fernando Valadares dos Santos
08 – Ordenação – Frei Maurice Bon-Fils Yelome 
08 – Ordenação – Frei Antônio Eduardo Damasceno
08 – Profissão – Frei Márcio Alexandre Couto (50 anos)
09 – Frei José Almy Gomes
14 – Frei Marcos Antônio Belei 
18 – Frei Louis Granot
20 – Frei Franklim Drumond de Almeida
25 – Frei Carlos Alberto Libânio Christo – Betto 
25 – Frei Mariano Foralosso
26 – Frei Henrique-Cristiano A. B. de Lacerda
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Notícias Breves

Assinações
O Provincial assinou frei Lino José Maria 
de Oliveira na Casa Santo Antônio, em 
Curitiba, no dia 10 de julho de 2022.
O Provincial assinou frei Carlos Alberto 
Munhoz de Moura (frei Carlinhos) e frei 
Marcelo Santos das Neves no Convento 
Santo Alberto Magno, em São Paulo, no 
dia 29 de julho de 2022.  

Transferências
Frei Wanderley Mesquita terá um ano de 
apostolado e intercâmbio na Província de 
Portugal, a partir de novembro de 2022.
Frei Henrique-Cristiano Bhering será 
transferido, no final do segundo semestre 
de 2022, para a Casa Nossa Senhora do 
Rosário, na Cidade de Goiás. 

Cooperação com a Província Santo 
Domenico
No quadro de uma cooperação entre as 
Províncias do Brasil e do Norte da Itália, 
os Conselhos de Formação e da Província 
decidiram que os noviços do Brasil 
serão enviados, a partir de 2023, para o 
Convento de Milão. 

Estudantado
Os Conselhos de Formação e da Província 
decidiram que o estudantado voltará a ser 
acolhido no Convento Sagrada Família, 
em São Paulo, a partir de 2023. Alguns 
frades estudantes, de profissão solene, 
farão seus estudos teológicos no Rio de 
Janeiro e em Friburgo (Suíça). 

Falecimento de Irmã Mônica
No dia 21 de julho de 2022, faleceu Irmã 
Maria Mônica da Eucaristia, monja do 
Mosteiro Cristo Rei, em São Roque. A 
religiosa nasceu em 9 de setembro de 
1926 e fez sua profissão na Ordem dos 
Pregadores aos 15 de agosto de 1958. Seus 
funerais foram presididos por frei André 
Luiz Boccato de Almeida, delegado do 
Provincial para o Mosteiro, no dia 22 de 
julho. 

Capítulo Geral
Com a impossibilidade da participação de 
frei Alexandre Silveira no Capítulo Geral, 
em Tultenango (México), a Província 
enviou como Definidor ao referido 
capítulo frei Mariano Foralosso, Superior 
da Casa Santo Tomás de Aquino, no Rio 
de Janeiro. O Capítulo foi aberto em 16 de 
julho e deve ser encerrado no próximo dia 
8 de agosto. 

Capítulos Gerais de Congregações 
dominicanas
Celebraram no mês de julho seus 
Capítulos Gerais as Congregações das 
Irmãs Dominicanas de Monteils, de 
Melegnano e de Santa Catarina de 
Sena (“Portuguesas”). As irmãs de Santa 
Catarina de Sena, na ocasião, elegeram 
sua nova geral, a Irmã Rosilene Linares, 
brasileira, do Convento de Lisboa. Irmã 
Maria do Bonfim Santos, ex-provincial do 
Brasil, foi eleita Conselheira da mesma 
Congregação.
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 Entre os dias 8 e 10 de julho do 
corrente ano, os irmãos em formação 
inicial da Província Frei Bartolomeu de 
Las Casas realizaram o seu encontro 
anual. Reunidos em Uberaba-MG, na 
Casa São Domingos – primeiro convento 
dos frades dominicanos no Brasil e casa do 
noviciado da Província –, os pré-noviços, 
os noviços e os estudantes de Filosofia 
puderam conviver, compartilhar suas 
experiências e suas histórias de vida. 
Além de momentos de confraternização, 
oração e partilha, participaram de 
duas conferências proferidas por Frei 
Henrique-Cristiano Bhering O.P., cujo 
tema foi a exposição de um Plano Geral 
da Suma de Teologia, de Santo Tomás de 
Aquino.
 O encontro iniciou-se com um 
almoço no dia 8 de julho, às 12h, na 
Casa São Domingos. Em seguida, sob a 
orientação do Diretor do Pré-Noviciado, 
Fr. Luís Antônio O.P., do Mestre de 
Noviços, Fr. Alexandre Francisco Silveira 
O.P., e do Mestre dos Estudantes, Fr. 
Marcos Augusto O.P., fez-se entre os 

Encontro dos Formandos da Província

formandos a distribuição das tarefas de 
limpeza, de organização e de cozinha a 
serem cumpridas durante o encontro. 
Às 19h do mesmo dia, houve um jantar 
seguido de um momento de apresentação 
e partilha das histórias vocacionais dos 
formandos e dos frades professos solenes 
que estavam presentes.
 Na manhã de sábado (9 de julho), 
os formandos e os professos solenes 
presentes cantaram o Ofício Divino de 
Laudes no coro da Igreja São Domingos; 
ocasião de que também participou o Prior 
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 Como frades dominicanos, a 
Pregação é nosso baluarte e o tesouro 
confiado pelo nosso pai fundador à toda 
humanidade. O anúncio do Evangelho 
pelos meios de comunicação é uma 
forma de atender a um dos anseios da 
Igreja que nos que nos impele desde 
o Concílio Vaticano II: “procurem, de 
comum acordo, todos os filhos da Igreja 
que os meios de comunicação social se 
utilizem, sem demora e com o máximo 
empenho nas mais variadas formas 

de apostolado, tal como o exigem as 
realidades e as circunstâncias do nosso 
tempo, adiantando-se assim às más 
iniciativas, especialmente naquelas 
regiões em que o progresso moral e 
religioso reclama uma maior atenção.” 
(Paulo IV, Inter Mirifica, § 13). 
 “A TV Evangelizar está no ar desde 
2011 e faz parte da Associação Evangelizar 
é Preciso. (...) Além de levar aos lares 
conteúdo religioso, fortalecendo a fé e 
estimulando o crescimento espiritual, 

Frades Dominicanos na 
TV EVANGELIZAR

Provincial Fr. André Tavares O.P., que 
acompanhou o encontro durante todo o 
sábado. Também no dia 9, tiveram lugar 
as duas conferências de Fr. Henrique-
Cristiano O.P., uma às 9h e a outra às 
15h. No sábado à noite, os formandos 
realizaram uma confraternização, em 
forma de festa junina.
 O encontro finalizou-se no 
domingo, dia 10 de julho, em que houve 

primeiramente a Santa Missa na Igreja 
São Domingos, às 10h, presidida pelo 
Mestre dos Estudantes e concelebrada 
pelo Diretor do Pré-Noviciado e pelo 
superior da Casa São Domingos, Fr. 
Maurice Bon Fils Yelome O.P. Em 
seguida, os formandos dirigiram-se a 
uma chácara gentilmente cedida para 
esse fim por um casal de paroquianos 
da Igreja São Domingos, e lá realizou-se 
um churrasco, com o qual se encerrou o 
encontro.
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a Rede Evangelizar de Comunicação 
oferece cultura, entretenimento, 
jornalismo e informação por intermédio 
da sua programação. A emissora conta, 
na grade de sua programação, com 
padres, bispos, religiosos e leigos, com 
intuito de evangelizar cada vez mais 
pessoas.” (Disponível em: https://
www.padrereginaldomanzotti.org.br/
rec/).
 Em consonância com os 
documentos da Igreja, em Curitiba, 
na Paróquia Santo Antônio, alguns 
dos paroquianos atuam efetivamente 
na Rede Evangelizar e, por meio de 
seus convites, tornaram possíveis a 
participação dos frades dominicanos 
em alguns programas da emissora. 
Frei Edimilson de Oliveira O.P.; Frei 
Marcelo Alves O.P. e Frei Atila Mariano 
O.P., por diversas vezes, marcaram 
presença especialmente no programa 
“Com a Palavra”, trazendo a meditação 
do Evangelho do dia. O programa é 
veiculado de segunda a sexta-feira, das 
9h às 10h da manhã. 
 A experiência do anúncio pelos 
meios de comunicação tem sido muito 
satisfatória. Vale salientar a acolhida 
respeitosa e receptiva dos profissionais 
da TV Evangelizar e o alcance da 
mesma em tantas regiões dentro e fora 
do Brasil. Isso faz com que o Evangelho 
chegue a lugares inimagináveis, bem 
como a divulgação da nossa Ordem e de 
nossa Província. Os frades assinados em 
Curitiba permanecem, portanto, nessa 
parceria frutuosa com a TV Evangelizar, 

seguindo os passos do mestre Jesus, que 
pede o anúncio do Evangelho a toda 
criatura (Mc 16,15). 
 Em breve divulgaremos, por meio 
das redes sociais da Paróquia Santo 
Antônio, novas participações na TV 
Evangelizar, que pode ser sintonizada 
pelo canal 13 da NET ou pelo canal da 
mesma no YouTube.
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Missão, passeio e descanço dos frades estudantes 

 No dia onze de julho, os frades do 
período do estudantado, juntamente ao 
seu mestre, Fr. Marcos Augusto, partiram 
de Uberaba, onde estavam participando 
do encontro de estudantes, rumo ao San-
tuário Nacional de Aparecida, com o ob-
jetivo de descansar antes de chegarem ao 
destino final, a capital do Rio de Janeiro, 
além de aproveitarem a oportunidade 
para um passeio.
 Nesse mesmo dia, participaram 
juntos da missa, às nove horas da manhã, 
e Fr. Marcos esteve concelebrando junto 
a outros sacerdotes de diversas partes do 
Brasil. Os frades puderam expressar sua 
devoção à mãe de Jesus e nossa, ali vene-
rada sob o título de Nossa Senhora Apa-
recida. Após a missa, conheceram alguns 
pontos da cidade e outros locais próxi-
mos, como o Santuário de São Frei Gal-
vão, situado na cidade de Guaratinguetá.
No dia treze, partiram de seu lugar de 
descanso em direção ao Rio de Janeiro. 
Lá, além do devido tempo para descons-
tração, turismo e lazer, integraram-se em 
atividades conjuntas com a família do-
minicana: com a fraternidade leiga local 
e as Irmãs Dominicanas de Santa Rosa 
de Lima, participaram de uma formação, 
presidida por Fr. Mariano O.P., seguida 
de uma confraternização para que pudes-
sem se conhecer e conversar.
 Com as Irmãs, rezaram, ainda, o 
rosário vivo, juntamente com os mora-
dores locais na capela de Nossa Senhora 
das Graças, localizada no morro em que 
se situam as comunidades Chapéu Man-
gueira e Babilônia. Puderam, igualmente, 

Participantes do Rosário Vivo

Visita a Comunidade São José - Paroquia Santa Rosa

Visita ao Santuário Nacional

Encontro com os Coroinhas - Paroquia Santa Rosa
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conhecer a casa onde habitam as irmãs, 
assim como as comunidades em que 
elas atuam, sendo que todas as comuni-
dades pertencem à paróquia Santa Rosa 
de Lima. Nelas, os estudantes buscaram 
entender um pouco da história e das di-
ficuldades das religiosas, além de entra-
rem em contato com alguns moradores 
da região. 
 Posteriormente às visitas, os estu-
dantes realizaram um encontro com os 

Os Noviços e as Fraternidades Leigas Dominicanas

 No dia 18 de junho (sábado), a 
presidente nacional das Fraternidades 
Leigas Dominicanas, Maria de Lourdes 
Leal dos Santos (“Lourdinha”) fez uma 
apresentação para os noviços a respeito 
das Fraternidades. Na oportunidade, ela 
fez uma dinâmica inicial com nossos jo-
vens e, depois, trouxe para eles diversos 
aspectos relativos à presença da Família 
Dominicana no Brasil.
 Alguns destaques importantes 
foram a presença da Ordem Terceira 
Dominicana no Brasil desde 1723, com-
pletando, portanto, 300 anos da sua pre-

sença no ano que vem; também, a expli-
cação do funcionamento em geral das 
fraternidades; e a importância de frades 
que tanto zelaram para o envolvimento 
dos leigos na Família Dominicana como 
um todo e em nossas comunidades con-
ventuais.
 No sábado seguinte (25), os noviços 
também participaram do Rosário Vivo das 
Fraternidades Leigas junto com as Irmãs 
Dominicanas de Monteils, que foi trans-
mitido diretamente da Capela do Colégio 
Nossa Senhora das Dores, em Uberaba.

coroinhas da paróquia, onde trabalharam 
a temática vocacional, a partir da exposi-
ção de experiências e anseios dos presen-
tes.
 No dia vinte e um, os estudantes 
encerraram as suas atividades no Rio de 
Janeiro e retornaram ao convento Nossa 
Senhora Aparecida, em Belo Horizonte, 
para que pudessem se preparar para o 
início das aulas no segundo semestre.
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 Entre os dias 19 e 22 de agosto, 
foi celebrada, em Brasília (no Colégio 
“Maristão”), a 26ª Assembleia Geral 
eletiva da CRB Nacional, com a 
participação de mais de 400 religiosos 
(superiores gerais e maiores, ou seus 
representantes, em sua maioria). O 
Provincial frei André Tavares esteve 
presente em toda a Assembleia, bem 
como frei José Fernandes Alves, membro 
de diversos grupos de ação e reflexão 
ligados à CRB. Também várias irmãs 
dominicanas se fizeram presentes. 
 Para o triênio de 2022-2022, foi 
eleita como presidenta nacional da CRB a 
Irmã Eliane Cordeiro de Souza, religiosa 
da Congregação das Mercedárias da 
Caridade. 

Assembleia Geral Eletiva 
da CRB Nacional

Lançamentos do Frei Betto

 Frei Betto, frade do Convento Santo 
Alberto Magno, em São Paulo, continua 
sua profícua obra literária. Ele acaba de 
lançar três novos livros:
 “O Estranho dia de Zacarias”. 
Romance infanto-juvenil, com ilustrações 
de Rodrigo Abrahim, dedica aos novos 
sobrinhos-netos do autor. Trata-se de 
uma bela reflexão sobre o tempo e sobre 
a história do Brasil.
 “Tom Vermelho do Verde”. O 
livro é uma denúncia, mas também um 
romance histórico, que impressiona 
pelo profundo conhecimento da cultura 
indígena apresentado pelo autor.
 “Jesus Militante”. Trata-se de um 
estudo do evangelho segundo Marcos; 
frei Betto argumenta, apoiado em 
estudos teológicos atuais, que o Reino 
pregado por Jesus, oposto ao de César, 
quer renovar duas realidades: as relações 
sociais, pela partilha de bens; as relações 
pessoais, pelo amor.  
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Curso virtual sobre Las Casas e a Escola de Salamanca

 Conforme noticiado há dois meses, 
em agosto começará a série de quatro 
lives com o Prof. Mariano Delgado, da 
Universidade de Friburgo (Suíça) sobre 
Frei Bartolomeu de las Casas e a Escola 
de Salamanca. Abaixo, o calendário das 
quatro conferências:
O horário será sempre às 16h, horário de 
Brasília (21h em Zürich). 

31/08: “A Igreja como guardiã da justiça”. 
A espiritualidade profética de Bartolo-
meu de Las Casas;

Prior do Angelicum 
visita Goiás

 Frei Loïc Le Bot, decano da Facul-
dade de Direito Canônico do Angelicum 
e Prior do Convento São Domingos e 
São Sisto, em Roma, esteve em Goiânia 
para assessorar o Capítulo Geral das ir-
mãs dominicanas de Monteils. Antes de 
voltar para a Europa, a convite de frei 
André Tavares, frei Loïc foi visitar a Ci-
dade de Goiás, no dia 25 de julho. O fra-
de foi Provincial de Toulouse, entre 2014 
e 2018; Goiás tem um lugar todo especial 
na história da missão tolosana no Brasil. 
Além de conhecer a antiga capital goia-
na, com suas igrejas e outros prédios 
históricos, frei Loïc e frei André foram 
recebidos por Dom Eugênio Rixen (Bis-
po emérito) e Dom Jeová Elias (Bispo 
diocesano de Goiás).  

Frei Loïc Le Bot

28/09: A inovação religiosa de Las Casas 
no Renascimento: compreender e apre-
ciar a lógica das culturas e das religiões 
ameríndias;

19/10: Aspectos do bem comum na tra-
dição da Escola de Salamanca: o Mestre 
Francisco de Vitória e o Profeta Bartolo-
meu de Las Casas;

23/11: Bartlomeu de Las Casas e os Direi-
tos Humanos.
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 Na segunda-feira, 18 de Julho do 
corrente ano, a comunidade da Casa 
Santa Catarina de Sena, de Santa Cruz 
do Rio Pardo (SP), promoveu uma ma-
nhã de silêncio, reflexão e oração em re-
tiro em uma casa de campo, cedida por 
um benfeitor local. Participaram desse 
momento os frades da Casa e os nove 
pré-noviços da Província, dado que tal 
etapa de formação inicial é acolhida em 
Santa Cruz do Rio Pardo. 
 Para nortear a oração pessoal, a 
comunidade se valeu de um texto do 
dominicano Mestre Eckhart (1260-1328), 
coligido nos Sermões Alemães. Em tal 
produção, Eckhart reflete sobre o trecho 
bíblico da acolhida de Jesus no povoa-
do de Betânia, ao visitar a casa de Marta 
e de Maria (Lc 10,38-42). A escolha do 
texto foi muito providencial, visto que 
esse excerto do Evangelho de Lucas ha-
via sido proclamado um dia antes, nas 
liturgias do 16º Domingo Comum, de 
modo que a sua mensagem estava bas-
tante presente no momento de retiro. 
 A comunidade, em silêncio, pode 
refletir, com o auxílio da obra de Eckhart, 
acerca da importância das atitudes tanto 

de Marta quanto de Maria para a vivên-
cia sincera do apostolado dominicano. 
Também, no momento de partilha comu-
nitária, após a oração pessoal, os frades e 
pré-noviços referiram a importância da-
quele momento de pausa das atividades 
quotidianas, em que, como Maria, pude-
ram ouvir o Senhor, para que, a exemplo 
Marta, possam regressar ao serviço pas-
toral e aos trabalhos da formação.
 Por fim, em conjunto, participaram 
todos de uma confraternização comuni-
tária, com a partilha do almoço e, depois, 
de um momento de convivência, na casa 
de campo, que se estendeu pela tarde.

Retiro local da Casa Santa Catarina de Sena 
(Santa Cruz do Rio Pardo)
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Nos passados dias 23 e 24 de julho, 
ocorreram em nossas paróquias de Santa 
Cruz as celebrações litúrgicas em ação 
de graças pelos 66 anos de ordenação 
sacerdotal de Fr. Alberto Cardoso e Fr. 
Estevão Nunes, juntamente com os 65 
anos  de ordenação do Fr. Lourenço 
Papin. Com imensa afluência do povo 
santa-cruzense, que acorreu com muito 
carinho para prestigiar esses nossos 
frades que contribuíram, com imensa 
dedicação, em tantas necessidades desse 
povo.
Marcados pelos testemunhos e recor-
dações, histórias e poemas, anedotas e até 
piadas, foram a alegria do nosso grupo de 
pré-noviços, sua animação e entusiasmo 
e seu fecundo exemplo de perseverança 
e amor ao ministério deixam um 
monumento de esperança na vocação dos 
que iniciam e desejam, com a graça de 
Deus, levar a bom termo.

Comemoração do aniversário de ordenação do frei Alberto 
Cardoso, frei Estevão Nunes e frei Louranço Papin
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Os frades da Casa São Domingos, de 
Uberaba (MG), e do Convento Nossa 
Senhora Aparecida, de Belo Horizonte 
(MG), realizaram conjuntamente um 
retiro espiritual entre os dias 4 e 6 de 
julho. Sob a orientação de Padre Geral-
do Maia, da Arquidiocese de Uberaba, 
os frades buscaram percorrer um Itine-
rário para a Experiência Pessoal com a 
Verdade, tomado como tema do retiro. 
A cada dia, o pregador do retiro reali-
zava duas exposições, uma às 9h e outra 
às 15h, das quais os frades em Uberaba 
participaram presencialmente, ao pas-
so que os que estavam em Belo Hori-
zonte participaram virtualmente. Além 
das pregações, Padre Geraldo se dispôs 
a atender pessoalmente os frades, seja 
em confissão, seja em orientação espiri-
tual e aconselhamento, durante os dias 
do retiro.

Retiro da comunidade dominicana de Uberaba

No dia 29 de julho de 2022, a Comuni-
dade do Convento Sagrada Família, de 
São Paulo, realizou seu retiro espiritual. 
O tema norteador foi a Pregação Domi-
nicana, baseado na obra de Humberto de 
Romans, V Mestre da Ordem, que viveu 
no século XIII. 
Foi um momento forte de encontro e de 
silêncio, onde os irmãos puderam revisi-
tar as fontes primeiras de nossa Ordem e, 
dessa forma, rezando as suas vidas à luz 

Retiro da comunidade do 
convento Sagrada Família

de ensinamentos que iluminaram os nos-
sos confrades com o passar dos séculos. 
Ao final do dia, após as orações das vés-
peras, rezaram a eucaristia, em comunhão 
eclesial com a comunidade paroquia da 
Paróquia Sagrada Família. 
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A título de informação, os frades Fernan-
do Valadares, Claudemir R. Silva e Bruno 
Moreira, reuniram-se no dia 01º/08, com 
a Essá Filmes, representada pelos srs. Ja-
niel e Dagmar, para mais uma rodada de 
conversa sobre os encaminhamentos em 
relação à saída da Província do coletivo 

 Nos dias 22 e 24, ocorreu, na Paró-
quia Santo Antônio, da Diocese de Ouri-
nhos, o Retiro Diocesano Missionário, o 
qual contou com a participação dos frades 
e dos Pré-noviços de Santa Cruz do Rio 
pardo. Esse retiro foi conduzido pelo Pe. 
Luiz Mosconi, que, durante esses encon-
tros, trabalhou sobre o tema da sociedade 

líquida e como a Igreja pode responder a 
essa realidade presente na sociedade, ain-
da mais agravada pelo individualismo e 
pela pandemia. O intuito desse encontro 
é reavivar as santas Missões populares na 
Diocese e fundar as pequenas comunida-
des dos discípulos missionários.

Santas Missões Populares da Diocese de Ourinhos

Nota sobre o centro frei Marcos Lacerda
frei Marcos Lacerda. Na reunião ficou de-
cidido que a Essá, atendendo à nossa soli-
citação, entregará o espaço físico que usa 
em nosso convento de Cidade de Goiás 
(GO). De nossa parte, resta-nos agradecer 
aos irmãos envolvidos desde o início nes-
ta empreita.  
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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: Isaías Gabriel Rodrigues 
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).

O dia do nosso padroeiro, São Domingos 
de Gusmão, se aproxima. É comum que 
nessa data festiva, tenhamos memórias 
de afetividade e acolhida relacionadas 
a esse santo que, mesmo após a sua 
páscoa, tem inspirado milhares de 
pessoas espalhadas pelo mundo a seguir 
o estilo de vida de Jesus. Animados 
pelo espírito da comunhão, convidamos 
você para participar no dia 07 de agosto 
de 2022 às 16h do Evento “Contos de 
São Domingos”. Nele, vamos partilhar 
e ouvir histórias de São Domingos e da 
atuação da família dominicana no Brasil. 
O encontro acontecerá pela plataforma 
Google Meet nesse link: 
https://meet.google.com/epa-hzis-qkr

Evento: Contos de São Domingos


