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Irmãs Dominicanas reúnem-se em 
Goiânia para a II Assembleia da Província

 Com o tema “Construa-
mos pontes e não muros” 
(Papa Francisco) e lema 
“Coragem e sempre muita 
confiança em Deus” (Madre 
Anastasie), aconteceu em 
Goiânia, a II Assembleia da 
Província Nossa Senhora do 
Rosário, no período de 6 a 
10 de janeiro, no Centro 
Pastoral Dom Fernando.
 Num clima tranquilo e 
de muita participação, o 
encontro teve a assessoria 
da Studo Consultoria Edu-
cacional – Vicente Sérgio, 
Vanildes Gonçalves, José 

Ivaldo Araújo e Maria de 
Lourdes de Almeida – que 
foi muito feliz nas dinâmi-
cas e atividades propostas, 
todas muito bem recebidas 
pelas Irmãs participantes.
 A utilização da metodolo-
gia “Comunicação não vio-
lenta” (CNV) propiciou a vi-
vência do quanto a Província 
Nossa Senhora do Rosário 
cresceu e, ajudou a identi-
ficar o que ainda se faz ne-
cessário na caminhada para 
o processo de unificação. 
 Ao final do encontro, o 
balanço foi muito positivo, 

muitas das metas esta-
belecidas no início da as-
sembleia foram atingidas. 
Mas algumas ações preci-
sam ser alinhadas, a fim 
de garantir uma unifica-
ção mais eficaz. Para isso, 
o grupo sugeriu algumas 
soluções para as neces-
sidades identificadas em 
conjunto. “Saímos destes 
primeiros dias de assem-
bleia, comprometidas com 
a vivência mais engajada 
no processo de unificação 
da Província”, conta Irmã 
Virgínia Helena.
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Jubileu de Platina
Ir. Maria Helena Amaral Ma-
tos  
Ir. Maria Natália de Jesus 
Barbosa  
  
Jubileu de Diamante
Ir. Alice Maia de Almeida 
Oliveira
Ir. Marilda Del Papa 
Ir. Rosa Amélia Figueiredo 
 

Jubileu de Ouro 
Ir. Ana Lúcio Ferreira 
Ir. Teresinha de Jesus Duarte 
Ir. Maria José de Sena

Renovação de Votos
Choupette Arisca
Daniele Pereira Ramos
Luana  de Souza Reis
Rosimare Pereira da Cruz
Sofia Belén Torres Rodriguez
Thalita Dias de Souza

Irmãs Dominicanas celebram a 
pertença na Vida Religiosa Consagrada

Valande Onezaire
Verônica Correia Miranda

1ª Profissão Religiosa
Merlande Bazard
Nancy Agustina Escobar

 Após a Missa, com a pre-
sença de amigos e familia-
res, as Irmãs Dominicanas 
ofereceram um jantar de 
confraternização.

 Na noite de 6 de janeiro, às 18h, uma Missa festiva foi celebrada no Centro Pas-
toral Dom Fernando, presidida pelo Frei Dominicano João Xerri e concelebrada pelo 
Frei Marcelo Alves.op e pelo Padre César L. Garcia, do Externato São José.
 A celebração foi em homenagem:

 O Retiro Provincial foi realiza-
do nos dias 3, 4 e 5 de janeiro de 
2020, em Goiânia, no Centro de 
Pastoral Dom Fernando.
 Num ambiente de silêncio 
orante, o Teólogo e Professor 
– Afonso Murad, Irmão Marista 
– assessorou todo o retiro, que 
teve como tema “Maria, Constru-
tora de Pontes”. Assunto muito 
propício, devido ao momento que 
a Província acabou de experien-
ciar com o “Ano Mariano”.
 Durante o retiro, o “Ano Ma-
riano” foi relembrado com a 
apresentação das atividades de 
Comunidades e Unidades Educa-
cionais. Vale lembrar que vídeo 
oficial, com este tema, será lan-
çado em breve, sendo que ele es-
tava em produção, no período do 
encontro.

“Maria, Construtora de Pontes”
 Irmã Solanje Tavaves - Priora Pro-
vincial, fez uma reflexão a partir do 
texto de Martha Medeiros:
“Pessoas que curam” 
Falamos tanto das pessoas que ferem, 
que esquecemos das pessoas que 
curam.
Existem pessoas que são um verda-
deiro sol nos dias nublados das nossas 
vidas.
Pessoas que nos estendem a mão, que 
nos encorajam, nos trazem à memória 
o que temos de bom e organizam nos-
sos sentimentos.
São verdadeiras bússolas divinas que 
nos norteiam quando estamos deso-
rientados.
Assim como há pessoas tóxicas, há 
pessoas medicinais que quando che-
gam perto da gente, curam a nossa 
Alma.
O que torna uma pessoa assim não é 
a ausência de defeitos, é a delicadeza 
nos gestos.
É um dom que vai muito além do pen-
samento positivo.
É o comportamento que se manifesta 
nas situações mais corriqueiras, quan-
do não tem ninguém olhando.
É uma gentileza desobrigada.
É possível detectar essa fragrância nas 
pessoas que não usam um tom supe-
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rior de voz.
Nas pessoas que escutam e quando 
falam, evitam assuntos constrange-
dores.
A saída é desenvolver em si mesmo 
essa arte difícil de ser ensinada - pois 
não se encontra nos livros - e que, 
talvez por isso, esteja cada vez mais 
rara.
Perto delas a gente se abre sem re-
servas mesmo sem entender porque.
Ao lado delas nossa dúvida encontra 
alívio e nosso medo encontra abrigo.
Perto delas nosso riso é mais solto e o 
choro não tem receio de brotar.
Perto delas somos mais autênticos, e 
a vida ganha mais coerência e lucidez.
Essas pessoas nos transmitem paz 
sem que nenhuma palavra seja dita.
Silenciam nossa alma com cuidado e 
plantam sementes de otimismo em 
nosso coração.
Gente que abraça a gente só com sua 
presença, amansando nosso descon-
forto.
Vamos observar mais a nossa volta 
as pessoas que curam. O mundo está 
cheio delas.
 Ao final, conclamou: “Vamos nos 
aproximar, e atrai-las. Sejamos uma 
delas! Convido você a fazer parte dis-
so em 2020.”
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EXPEDIENTE
Informativo organizado pelo Núcleo de Comunicação e Marketing da Província Nossa Senhora do Rosário – Irmãs Domini-
canas de Nossa Senhora do Rosário de Monteils. / Contato: departamentodecomunicacao@gmail.com / Diagramação: Andréia 
F. Malaquias  / On-line: www.dominicanasdemonteils.org.br
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 As Irmãs Dominicanas da 
Província Nossa Senhora do 
Rosário tiveram a alegria de 
lançar o livro “Irmã Nadir 
Rodrigues: uma vida religio-
sa de testemunho, profecia 
e esperança”, no dia 09 de 
janeiro, em Goiânia.
 Irmã Nadir foi a primei-
ra Priora Geral brasileira da 
Congregação. Sua vida foi 
toda dedicada à sua famí-
lia religiosa e ao povo. Ela 
sempre sonhou com a unifi-
cação das Províncias. Ainda 
em 2000, realizou o grande 
Encontro de Guapó, que foi 
uma tentativa de aproxima-

Lançamento é marcado pela emoção, 
saudade, reconhecimento e gratidão
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tentes na época.
 O lançamento do livro foi 
muito emocionante e, duran-
te todo o evento, foi relem-
brada a pessoa da Irmã Na-
dir. Toda a sua história como 
mulher consagrada, Irmã 
Dominicana de Monteils, a 
sua trajetória junto ao povo, 
principalmente o de Santa 
Fé, em Goiás. Lá, Irmã Na-
dir desenvolveu vários tra-
balhos e com muito orgulho, 
fundou a Associação de Mu-
lheres de Santa Fé. 
 No lançamento, várias re-
presentantes da Associação 
estiveram presentes, assim 
como leigos, amigos de Irmã 
Nadir e o Padre Alcides, que 
fez uma bela homenagem à 
Irmã Nadir Rodrigues.
 Irmã Aparecida Lopes, na-
tural de Santa Fé, foi quem 
coordenou o cerimonial junto 
com a Irmã Doraíldes Matos. 
Sua presença na noite teve 
grande significado, devido à 
convivência de muitos anos 
(antes e depois da vida reli-
giosa) com Irmã Nadir.
 Durante o evento, hou-
ve apresentação de fotos, 

recordação de memórias 
e atividades pastorais de-
sempenhadas por Irmã Na-
dir. Comovidos, membros 
da família, agradeceram às 
Irmãs pelo reconhecimento 
da pessoa e do trabalho de-
sempenhado por ela.
 Ao final, convidados da 
Santa Fé reuniram-se para 
entonar os cantos predile-
tos da primeira Priora Geral. 
Representantes da Associa-
ção de Mulheres e familia-
res receberam exemplares 
do livro. E em breve, todas 
as Comunidades receberão 
também.
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Reunião do Governo Geral 
é realizado em Paris
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 O Governo Geral da Con-
gregação das Irmãs Domi-
nicanas de Nossa Senhora 
do Rosário de Monteils, reu-
niu-se de 30 de janeiro a 06 
de fevereiro de 2020, em 
Paris, para o planejamento 
da missão, para o mandato 
de 2019 - 2025. 
 O Governo Geral é com-
posto pela Priora Geral Irmã 
Regina Azevedo e as Conse-
lheiras: Soeur Marie Thérè-
sa da Província da França, 
Soeur Myrian da Província 
Lacordaire/França, Soeur 
Jean Baptiste da Província 
Notre Dame de La Vang/
Vietnã e Irmã Danize Mata 
da Província Nossa Senhora 
do Rosário do Brasil. 
 No dia 30 de janeiro, as 
Irmãs se reuniram-se na 
Comunidade de Vincennes, 
sede da Vice-Província La-

cordaire, para um dia de 
oração, celebração euca-
rística, reflexão e de parti-
lha sobre o tema “Mulheres 
pregadoras Anastasianas, 
Semeadoras de Esperança 
profética”, (cf. A parábola da 
semente sobre o Reino Mc 
4, 26-29). Textos relaciona-
dos com as virtudes de Ma-
dre Anastasie e seu espírito 
missionário enriqueceram a 
reflexão: “O sonho de uma 
grande mulher tornou-se 
uma grande árvore de 170 
anos”. A Missa comunitá-
ria foi celebrada pelo Padre 
Claudemar Pereira da Silva, 
estudante brasileiro que es-
teve na Paróquia de Vincen-
nes, em 2018.
 A reunião do Governo 
aconteceu na Casa Geral e 
foi um tempo profundo de 
escuta, partilha fraterna, 
de lançar um olhar sobre 
as diversas realidades da 
Congregação e organização 
do programa de Governo, 
levantando as prioridades 
para o sexênio, a partir das 
decisões do XXX Capítulo 

Geral da Congregação.
 “No domingo da Apre-
sentação do Senhor, em 
2 fevereiro, Dia Mundial 
da Vida Consagrada, nós 
participamos da Missa na 
Igreja Notre Dame de Vic-
toires, onde Madre Anasta-
sie afiliou nossa Congrega-
ção à Confraria de Nossa 
Senhora, a 4 de novem-
bro de 1862.  (cf. Priora 
de Bor, p. 291 – Père La-
jeunie.op)”, comenta Irmã 
Danize Mata, que ainda 
agradeceu a acolhida fra-
terna e amorosa das Irmãs 
da Casa Geral, que muito 
ajudaram na realização do 
Governo Geral.
Irmã Danize Pereira da Mata
Comunidade da Casa Geral - 
Paris/França
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 Nos dias 28, 29 e 30 de 
dezembro de 2019, as Junio-
ristas: Irmãs Danielle Ramos, 
Rosimare Pereira, Sofia Belén 
Torres, Thalita Dias, Verôni-
ca Correia e Noviças: Irmãs 
Merlande Bazard e Nancy 
Escobar se reuniram na Co-
munidade do Externato São 
José, para momentos de re-
flexão sobre “A intergeracio-
nalidade na Vida Religiosa”. O 
encontro foi coordenado pe-
las Irmãs Irenilda Pitombeira 

e Ismaelita Tavares.
 No primeiro dia, pela ma-
nhã, houve um aprofunda-
mento sobre os 4 pilares 
da Ordem Dominicana com 
a Irmã Valéria Moutinho. 
Foi relembrado que os pila-
res são complementares e 
indissociáveis. Reforçando 
para as presentes, o tomar 
consciência da Presença de 
Deus, numa experiência 
profunda de escuta e en-
trega que se reflete no tes-
temunho de vida; seja na 
vida comunitária fraterna, 
no estudo religioso e da re-
alidade, como também no 
exercício do carisma de pre-
gadoras da verdade na Edu-
cação Formal e Informal.
 Nos dias 28 (à tarde) e 29, 
o período foi para estudo, re-
flexão e partilha sobre a con-

vivência intergeracional com 
a mediação das Irmãs Irenil-
da Pitombeira e Ismaelita Ta-
vares, concluindo que a mis-
são é ser presença dialogante 
do Deus Trino. Faz-se impor-
tante o aprendizado para lidar 
nas relações intergeracionais, 
pois as comunidades são 
compostas de Irmãs de dife-
rentes gerações, culturas e 
costumes. Cabe a cada uma 
buscar integrar essa diver-
sidade geracional na busca 
constante de uma comunida-
de fraterna.
 O encontro foi finalizado 
com momentos de interação e 
lazer, na Chácara São Domin-
gos, com o intuito de fortale-
cer os laços e a interiorização 
de tudo o que foi estudado.
Irmã Nancy Escobar e Irmã 
Verônica Correia
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Encontro de Junioristas é realizado em Goiânia

SOLIDARIEDADE DOMINICANA-ANASTASIANA: AÇÕES SOCIAIS

 A convite da Paróquia de 
Santa Luzia, no Maranhão, 
participei da Semana Mis-
sionária das Santas Missões 
Populares realizada no po-
voado Pequiá, município de 
Açailândia/MA, de 8 a 15 
de dezembro de 2019. Ten-
do ali trabalhado nos anos 
de 1994 a 2000, eu tinha 
raízes nesse lugar e o re-
encontro com as famílias, 
os ex-alunos e professores 
do meu tempo me trouxe 
grande alegria e renovou C
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Santas Missões Populares no Maranhão
minhas energias.
 Seis comunidades da Pa-
róquia foram envolvidas de 
modo mais intenso. A cada dia 
a equipe missionária se reunia 
num local previamente deter-
minado e, em torno de uma 
fogueira acesa, fazia a oração 
da manhã e seguia cantando 
em caminhada com as ban-
deiras das Comunidades até 
a comunidade a ser visitada 
naquele dia. Ali se concluía a 
oração com a bênção da água 
e era partilhado o café da ma-
nhã preparado pelas famílias. 
Organizava-se as equipes e du-
rante todo o dia as famílias re-
cebiam a visita dos missionários. 
O almoço era comunitário, tam-
bém preparado pela comunida-
de local, e encerrava-se com a 
celebração Eucarística à noite. 

Na mesma semana também 
acontecia o festejo de Santa 
Luzia, padroeira da Paróquia. 
Muito trabalho, muita ativida-
de, mas também muita alegria 
no encontro. 
 Além de mim, partici-
param alguns missionários 
de fora e entre eles Padre 
Carlos Bascaran que traba-
lhou nesta Paróquia ante-
riormente. Tempo de mis-
são, tempo de graça e de 
encontro!
Irmã Vanda Heleusa de Resende
São Paulo/SP
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 Em 25 de janeiro, toda a 
Família Dominicana reuniu-
-se para celebrar os 50 anos 
de fundação da Fraternida-
de da Betânia, comunidade 
que acolhe as 18 Irmãs ido-
sas vindas de várias cida-
des, colégios e missões. São 
religiosas que se encontram 
na “melhor idade”, no mo-
mento pleno de suas vidas: 
contemplar os mistérios da 
existência à luz da intimida-
de com o Bom Deus e a Mãe 
Céu. O local onde residem é 
conhecido como a Chácara 
das Irmãs, lado a lado com 
a Mata do Ipê, que nos anos 
de 1940 a 1970 pertencia 
às religiosas, que a tinham 
como espaço de lazer para 
as alunas, noviças e irmãs 
do Colégio Nossa Senhora 
das Dores. Nossa família 
Leal tem muitas histórias 
cativantes da Betânia, onde 
viveu durante décadas nos-
sa querida Irmã Filomena 
Leal, cultivando a natureza, 
os animais, acolhendo as 

Fraternidade Betânia - 50 anos de 
Acolhimento e Contemplação

ESPAÇO MEMÓRIA
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Irmãs para os momentos de 
retiro, de reclusão ou mes-
mo no trabalho com as co-
munidades paroquiais. Nes-
te espaço cuidou de nossa 
bisavó, que, com 103 anos, 
lúcida, nos testemunhava o 
valor do Rosário e do caris-
ma dominicano: “contem-
plar e dar ao outro o fruto 
de sua contemplação”. Ao 
longo da celebração de sá-
bado, fez-se memória de 
tantas Irmãs que ali vive-
ram seus últimos anos de 
vida. Mulheres pregadoras, 
Mulheres marcantes na his-
tória de Uberaba. Presenças 
na formação de leigos, de 
lideranças cristãs, na cate-
quese, nas comunidades de 
base, no CNSD e na FISTA.
 Dentre estas, lembramos 
com louvor de Irmã Virgini-
ta, Irmã Loreto, Madre Ge-
orgina, Irmã Ângela Maria, 
Ir. Aparecida Afonso, Madre 
Nadir Rodrigues, Irmã Ma-
ria de Lourdes, Irmã Elcias 
e tantas outras. A provincial 

das Irmãs de Nossa Senhora 
do Rosário de Monteils, Irmã 
Solange Tavares de Carva-
lho, na ocasião, enviou uma 
mensagem parabenizando-
-as e explicitando com deli-
cadeza e amorosidade o va-
lor desta comunidade: “...é 
como um grande jardim, 
cada uma é uma flor que 
exala diferentes perfumes”. 
Ela ressalta: “Algumas di-
zem que a Betânia é um 
pedacinho do céu. E vocês 
estão vivendo plenamente a 
vida. Quantas lutas e situa-
ções já passaram! Mas agora 
estão vivendo um momento 
teologal... Deus, no entanto, 
nos dá chance de viver fe-
liz cada dia: só depende de 
nós... sermos felizes e viver-
mos plenamente o presen-
te. Quando somos gratas e 
vivemos felizes no agora, as 
cicatrizes, os combates são 
testemunhos de vida interior 
que o percurso da fé mantém 
vivos. Deus nos enchendo de 
luz, alegria, gratidão, amor, 
paciência, fraternidade, do-
çura...”. Parabéns, Irmãs Do-
minicanas da Betânia, vocês 
fazem a diferença em nossa 
sociedade!
Maria de Lourdes Leal dos 
Santos - Leiga Dominicana- 
Anastasiana
(Texto publicado no Jornal da 
Manhã em 01/02/2020)
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 Os preparativos desta co-
memoração foram feitos com 
carinho, pois nesses 50 anos, a 
caminhada foi percorrida com 
dedicação, num ambiente de 
cortesia com nossas Irmãs que 
precisam de cuidados, pois suas 
limitações exigem uma equipe 
competente que cria laços com 
cada uma e são como “Anjos 
de Branco”, dedicada, atencio-
sa e cheia de bondade. Como 
diz a Irmã Anita: “A Betânia é 
um pedacinho do céu”. Aqui, 
realizamos o pedido de Madre 
Anastasie: “Cuidem bem de 
nossas Irmãs idosas; elas são 
os nossos para-raios na cami-
nhada para Deus”.
 Começamos o dia com a ce-
lebração da Missa, na Capela da 
Comunidade, presidida pelo Pa-
dre José Bezerra, nosso Capelão. 
Acolhemos mais de 100 pessoas 
que na fé e na Ação de Graças 
nos alegraram e se uniram a nós 
para agradecer a Deus por esses 
anos de bênçãos. No Ofertório, 
cada Priora da Betânia entrou 
com o seu retrato e rosas para 
colocar no altar. As já falecidas 
foram representadas por outra 
Irmã. Uma grande alegria foi a 
Irmã Irene, 1ª Priora da Betâ-

Comunidade Betânia está em festa! 
Jubileu de 50 anos desta Comunidade: momento 

de Alegria, de Ação de Graças, de Louvor!

nia, estar presente. No final da 
celebração, a atual Priora, Irmã 
Isolina fez os agradecimentos 
em nome de todas nós: “Quero 
ressaltar que durante este lon-
go tempo, nossa Comunidade 
abraçou, como ação missioná-
ria, construir o Reino pelas atitu-
des de acolhida e oferta. Assim, 
acolhendo as pessoas em nos-
sa Comunidade, tentamos par-
tilhar com as mesmas, o gozo 
vivido nos mistérios que lem-
bram o início da vida de Deus 
entre nós. Gozo que compro-
mete e que anuncia as maravi-
lhas do mistério da encarnação 
de Deus feito homem. E assim 
vamos escrevendo nossa histó-
ria, pessoal e comunitária sob 
a proteção de Maria, a Virgem 
do Rosário que soube dizer sim 
ao projeto do Pai, e por Ele foi 
elevada à plenitude na morada 
dos santos. Caminhamos, dia 
após dia, entre a acolhida e a 
oferta, renovando nossa consa-
gração no seguimento do Se-
nhor que nos criou para sermos 
felizes. Que São Domingos e 
Anastasie intercedam por nós 
sempre, por essa Comunidade 
para que continue acolhendo 
e reconhecendo as graças do 

Senhor que nos criou e nos 
libertou. Obrigada, mais uma 
vez por todos e por cada um e 
uma aqui presente, e também 
por aqueles e aquelas que não 
puderam vir, mas unem-se a 
nós nessa Ação de Graças de 
50 anos de missão. Que a es-
perança continue alimentando 
nossa caminhada e preparan-
do as que ainda chegarão para 
esta feliz Comunidade”.
 Após a Missa, todos foram 
convidados para um café da 
manhã. Neste momento, as 
pessoas alegres e felizes, se 
abraçavam, e assim, a festa 
continuou e as relações se in-
tensificaram e novos amigos 
participavam do mesmo grupo. 
Ouviam-se as vozes, as risa-
das, os sorrisos de felicidade. A 
sessão de fotos foi intensa. Era 
preciso guardar este momento 
tão especial e tão prazeroso. 
Todas as Irmãs participaram 
desses instantes tão importan-
tes da Comunidade Betânia.
 Só nos resta agradecer a 
presença de todos: Irmãs, ami-
gos, pessoal do Colégio Nossa 
Senhora das Dores, do Cen-
tro de Educação Infantil Marta 
Carneiro, as pessoas que, to-
das as manhãs, participam da 
Eucaristia em nossa Capela e 
caminham conosco, e que já 
fazem parte da família Domi-
nicana e as equipes que traba-
lham conosco. Nesses 50 anos, 
agradecemos também a toda a 
Província que nos acompanha e 
nos abraça na caminhada.
Irmã Maria Helena B. Sala-
zar da V. Pessoa e Irmã Iso-
lina Auxiliadora Alves
Fraternidade Betânia - 
Uberaba/MG
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“As maiores verdades geralmente são as mais simples.” 
Cesare Cantù

ESPAÇO MEMÓRIA
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 Muitas brincadeiras, dinâmicas e atividades lú-
dicas favoreceram a adaptação e integração entre 
as crianças e professores, nas primeiras semanas 
de aula. Mas a parceria da família foi fundamental 
para este início. 
Colégio Nossa Senhora do Rosário Unidade II – São 
Paulo/SP

Com muito Carisma Dominicano-Anastasiano, as 
Unidades Educacionais dão boas-vindas aos alunos

C
ré

di
to

 F
ot

os
: 

C
N

SR
 U

ni
da

de
 I

I

Foi um momento de renovação 
das esperanças e de um reco-
meço cheio de entusiasmo. A 
programação foi de acordo com 
cada segmento, mas todos fo-
ram recebidos calorosamente 
pelos professores, com momen-
tos de espiritualidade e dinâmi-
cas.
Colégio Sagrado Coração de Je-
sus – Porto Nacional/TO
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Retornar à Escola é sempre uma mistura de emo-
ções. Bem-vindos a todos! Bem-vindas a todas! 
As Irmãs Dominicanas, funcionários, professores, 
Coordenação e Direção estão de braços abertos 
para os queridos alunos.
Colégio Nossa Senhora do Rosário – São Paulo/SP
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Um ano letivo iluminado: alunos, familiares e educadores foram 
recebidos numa calorosa acolhida. Para 2020: “Ser luz não é ape-
nas brilhar, mas iluminar caminhos. Que todos sejamos luz!”.
Colégio Nossa Senhora do Rosário – Curitiba/PR
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A acolhida aconteceu com um especial café da 
manhã e a exposição de Portfólios de Ensino Reli-
gioso das turmas de 2019. Os pais ainda puderam 
fazer um passeio por todos os ambientes escola-
res. 
Centro de Educação Infantil Marta Carneiro – Ube-
raba/MG

Com muita alegria, os alunos 
foram recebidos com abraços e 
palavras motivadoras das Coor-
denações, Direção e Irmã Maria 
Helena Salazar. O dia foi de es-
piritualidade, reflexão e muita 
energia.
Colégio Nossa Senhora das Do-
res – Uberaba/MG 

CARISMA DOMINICANO-ANASTASIANO

Com muito Carisma Dominicano-Anastasiano, as 
Unidades Educacionais dão boas-vindas aos alunos
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Os encontros socioeducativos foram retomados 
com muita animação! Que em 2020 todos pos-
sam brilhar juntos!  
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu-
los Encantos Dominicanos – São Paulo/SP

A acolhida dominicana aconteceu cheia de 
carinho, com ambientes especiais para cada 
segmento. A novidade em 2020, foi a inau-
guração do prédio da Educação Infantil, que 
deixou crianças e famílias encantadas com o 
novo espaço. 
Colégio Externato São José - Goiânia/GO
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Momento de encontros e re-
encontros, de música, oração 
e muita animação, com vários 
espaços decorados. Que 2020 
seja um ano de muita alegria! 
Colégio São Domingos – Araxá/MG
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