
Caros noviços e cara comunidade!



Hoje é um dia muito especial. Neste 30 de novembro, vocês, 5 brasileiros, ingressam oficialmente 
na Ordem dos Pregadores. Fizemos uma longa viagem, na qual convivemos, rezamos e, enfim, 
chegamos. Fomos muito bem acolhidos pelos nossos irmãos italianos. Quero aqui agradecer o 
prior Padre Antônio e ao mestre de noviços Padre Daniele pela afetuosa acolhida. Estendo este 
agradecimento também a toda a comunidade dominicana e aos noviços desta província e aos de 
Malta.



O que é ser dominicano? Esta é uma pergunta que devemos sempre trazer conosco, desde o dia 
em que nos apaixonamos pelo carisma de Domingos até o final de nossas vidas. Este “ser 
dominicano” passa por este colóquio bem sóbrio que fizemos há pouco. Passa pela liberdade, pelo 
encontro com a Palavra de Deus numa comunidade e pela fraternidade. Tudo isso nos habilita 
para a pregação itinerante. O seu mestre de noviços Padre Daniele ajudará vocês neste caminho 
de busca por uma liberdade educada pela escuta de Deus, nesta comunidade; esta também escuta 
e discerne a vontade de Deus pelo silêncio e pela fraternidade. Em geral, nosso estilo dominicano 
é muito simples, mas profundo. Domingos desejava que os irmãos fossem assim: livres 
pregadores mundo afora, com um coração escancarado (spalancato) à humanidade. Eis porque 
neste ano intenso de noviciado desejo a vocês uma profícua experiência de disciplina moderada, 
pela virtude da caridade.



Que Santo André Apóstolo, cuja festa hoje celebramos, inspire-os a escutar o chamado do Senhor 
mais intensamente; ele os inspire a abandonar as redes, para arremessá-las em águas mais 
profundas; que ele os inspire a não ter medo de largar tudo pela pregação, mesmo que nossa vida 
seja perdida. Em Domingos, desejo a vocês, em nome do nosso Provincial, um caminho de 
fraternidade e encontro com Deus.



Coragem e bom noviciado!
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