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CELEBRANDO MADRE ANASTASIE

21 DE ABRIL DE 2016
Uberaba-MG:
“De mãos bem unidas rezamos com a fundadora que amamos”

Acolhidas pelas Irmãs da Betânia, na alegria do
convívio fraterno, foi celebra do o dia de Madre Anastasie.
Estavam presentes todas as Irmãs das comunidades de
Uberaba-MG, a Provincial Irmã Terezinha Fernandes e seu
Conselho.
Participaram também, três irmãs e um sobrinho de Irmã
Vera Siqueira que ali chegaram para visitá-la.
Em sua reflexão, as irmãs se questionaram: “se
Madre Anastasie estivesse entre nós hoje, o que nos
recomendaria”? Respostas exigentes: pensaram que Madre
Anastasie acolheria, de coração, as propostas do Papa
Francisco para a Igreja: a convocação para vivenciarmos a
misericórdia. “Misericórdia é o caminho que une Deus e o
homem, porque nos abre o coração à esperança de sermos
amados para sempre, apesar de nossas limitações. Madre
Anastasie recomendaria também, conforme o apelo do Papa
Francisco: “exercer de coração as obras de misericórdia
espirituais e corporais”.
Foi encerrado este momento, pedindo a Maria, Mãe
da Misericórdia, que a doçura do seu olhar nos acompanhe
e que possamos redescobrir a alegria da ternura de Deus. À reflexão seguiu a partilha do lanche especial para o momento.

Missão – Paraguay

Todos os dias às 17 horas, as irmãs se reuniram em
nome de Madre Anastasie e rezaram o Santo Rosário em
ação de graças por seu testemunho e sua vida tão dedicada
a Deus, tanto na ação como na contemplação, dedicando-se
sobretudo aos mais carentes, sendo uma grande mística e de
alto quilate espiritual.
Depois de cada mistério do Rosário fez-se a leitura de um
pensamento do “Día a Día com Madre Anastasie” e logo cada
irmã fazia o ECO e ao mesmo tempo escrevia a palavra ou
frase que mais lhe tocou, depositando-a em um recipiente. Ao
final da novena as irmãs depositaram o recipiente aos pés de
nossa Mãe María Santísima e Madre Anastasie,
comprometendo-se a serem melhores na dimensão do amor
e do serviço aos irmãos.
Pai, Abençoa-nos e ajuda-nos a cumprir sempre tua vontade!

ENCONTRO DE FÉ E POLÍTICA
O 10º ENCONTRO NACIONAL DE FÉ E
POLÍTICA realizou-se em Campina Grande-PB, nos dias
22, 23 e 24 de abril de 2016, com o tema “Bem Viver:
Águas de Solidariedade, Sementes de Esperança”. A
excelente animação foi feita por cantores da região
nordestina, incluindo Zé Vicente e Xico Esvael, autor da
canção “Água da Vida” do CD da CF-2016. Os momentos
litúrgicos foram coordenados por representantes das
várias Igrejas ali representados. . D. Marcelo Barros
estava presente e coordenou um desses momentos.
Houve quatro exposições feitas por Alder Junior, Vanúbia,
da CPT, Roberto Malvezzei (Gogó) e
Pedro Ribeiro e, na tarde do dia 23 os participantes
trabalharam em 22 oficinas temáticas, aprofundando o
assunto. Na manhã do dia 24 vários grupos de
militantes de diversas regiões do país partilharam suas
lutas e experiências. A celebração final, tendo como
texto base a Ressureição de Lázaro, aplicado ao
contexto sócio-político atual, foi uma grande riqueza. De
Mamanguape participaram do encontro Irmã Vanda
Resende com outras 5 pessoas: três jovens e 2 adultos
engajados na Política local.

CELEBRAÇÃO DO JUBILEU OP NA PARAÍBA
Aproveitando o deslocamento para o
encontro de Fé e Política em Campina
Grande-PB, nos dias 22 a 24 de abril, foi
programado um encontro da família
dominicana da região para celebrar o jubileu
dos 800 anos da Ordem, no dia 21 de abril. O
local do encontro foi a casa das Irmãs
Dominicanas da Apresentação, em São José
da Mata, um distrito de Campina Grande. A
comunidade, com 4 irmãs, nos deu um show
de acolhida, simplicidade e bondade,
manifestando viverem a verdadeira VRC. Frei
José Fernandes coordenou o encontro com o
apoio de Ir. Cleidinha, uma vez que Frei João
Xerry , que deveria coordenar com ele foi acometido de dengue,
logo, impossibilitado de viajar. Na parte da manhã, com 13
participantes, foi dada uma visão panorâmica da Ordem no Brasil
e no Mundo, focando a pertença e a herança da Ordem, e a
responsabilidade de cidadania de cada grupo ou membro, bem
como o sentido do jubileu e a grande graça de poder celebrar.
Refletiu-se sobre a Missão Dominicana Hoje no Nordeste, suas
alegrias e desafios. À tarde, com a presença de 38 participantes,
a reflexão foi sobre o Papa Francisco, sua postura na Igreja e seus
ensinamentos. O grupo saiu bastante fortalecido, não só pelos
conhecimentos, mas também pelos laços de família criados e
reforçados.

A MISSÃO NA PARAIBA
“A Messe é grande e os operários são poucos...”
Essa realidade apontada pelo Senhor Jesus se faz sentir de maneira clara na Paraíba. As irmãs vão atendendo, na medida
do possível, a demanda pela formação, no entanto os limites bloqueiam uma ação mais intensa. Algumas realizações:

Vigília jovem:
Irmã Silvânia da Silva Souza coordenou uma vigília
jovem no dia 30 de abril, das 20h30 à meia hora do
dia primeiro de maio. O tema abordado foi “A
Misericórdia de Deus”. Os jovens refletiram em
grupos sobre vários textos bíblicos em torno da
Misericórdia e apresentaram o resultado em
cartazes criativos. À meia noite, em caminhada
luminosa, se dirigiram à Igreja Matriz onde se fez o
encerramento com a bênção do Santíssimo, bem
ritualizada pelo Pe. Severino.
Formação dos Catequistas:
No dia 1º de maio, dando
continuidade à formação dos
Catequistas e equipe de
batismo,
Irmã
Vanda
Resende assessorou o dia de
formação, com o tema sobre
“Os Sacramentos”. Partindo
dos símbolos usados nos
diversos sacramentos, o
grupo aprofundou a reflexão,
buscando entrar no mistério celebrado para melhor o ensinar aos catequizandos e aos
pais.

PRIMEIRA EUCARISTIA DOS ALUNOS DO ROSÁRIO DE CURITIBA
O Colégio Nossa Senhora do Rosário,
de Curitiba, inclui no rol de suas atividades a
catequese de primeira Eucaristia para os
alunos que se interessam. Irmã Doraci Pereira
Costa, coordenadora, e as catequistas
desempenham com muito zelo esta tarefa de
evangelização, preparando os/as adolescentes
para a vivência cristã dos valores evangélicos
e levando-os a pautar suas vidas no
seguimento de Jesus. E assim, cinquenta e um
pré-adolescentes receberam o sacramento da
Eucaristia pela primeira vez, às 16 horas do dia
17 de abril de 2016, na Igreja Santo Antônio da
Boa Vista. O clima foi de muita emoção,
seriedade e oração, e os catequizandos
participaram ativamente da
celebração, assumindo as leituras, preces, ofertas e ação de graças. Espera-se que os ensinamentos desta etapa de sua
formação os ajudem na sua caminhada de fé e de vivência cristã. Parabéns aos catequizandos, aos pais e à equipe de
catequese. Que nunca se esqueçam de que o amor é o maior mandamento: “Amai-vos uns aos outros como Eu vos amei!”
(Jo 15,12).

IRMÃ MARIA HELENA É HOMENAGEADA PELO ROTARY CLUB
O ROTARY CLUB DE UBERABA NORTE, prestou uma homenagem de
reconhecimento à Irmã Maria Helena Brenand Salazar da Veiga Pessoa, exdiretora do Colégio Nossa Senhora das Dores, com a Comenda Emerenciana
Cardoso. A comenda é endereçada a pessoas que prestam serviços à
comunidade uberabense, que tenham ações de vida compatíveis com os
princípios rotarianos. A criação do PROJETO SOCIAL ENCANTOS
DOMINICANOS, em 2004, na sua gestão, e a sua vida dedicada à missão
religiosa, justificaram a entrega da Comenda, segundo Júlio Ernesto Perego,
presidente do ROTARY CLUB DE UBERABA NORTE.
Pelo Centro passaram mais de mil alunos bolsistas, preparados para o
mundo do trabalho, e o mesmo oferece atualmente o Curso Técnico em
Administração, reconhecido pelo MEC, sempre com bolsas de estudo integrais.
O projeto é reconhecido pela sociedade como um marco na formação humanista
de adolescentes, com excelência acadêmica.
Emerenciana
foi
aluna
dominicana do Colégio N. Sra. das Dores
e da FISTA (Faculdades Integradas
Santo Tomás de Aquino). Atuante na
educação municipal, na militância
política, nos projetos sociais, na
Comissão de Direitos Humanos com
Monsenhor Juvenal Arduini, sempre
testemunhou sua luta pela verdade e
justiça junto aos empobrecidos.
O evento se realizou no dia 29 de
abril último, às 20 horas, no
Restaurante do Uirapuru Iate Clube, e contou com a presença dos Rotarianos de Uberaba, do Govenador Assistente Alaor
Rufino e Abadia Garcia do Distrito 4770 do ROTARY INTERNACIONAL, de toda a comunidade dominicana do Colégio
Nossa Senhora das Dores, liderada pela Diretora atual, Marta Queiroz Fabri, e de outras irmãs dominicanas das demais
comunidades de Uberaba. Parabéns, Irmã Maria Helena!

VINDE, ESPÍRITO SANTO!
Vinde Espírito Santo! Derramai sobre a humanidade inteira a profusão de vossos dons!
Vinde, Sorriso de Deus! Dai alegria e esperança a quem vive sem horizonte.
Vinde, Ternura do Pai! Dai alento aos corações feridos e a quem perdeu a esperança.
Vinde, Fogo de Amor! Aquecei os corações enrijecidos pela dor e sofrimento e pelas
decepções da vida.
Vinde, Espírito de Jesus! Acolhei na vossa misericórdia a quem errou e quer voltar.
Vinde, Luz sem ocaso! Iluminai os nossos caminhos e a nossa mente.
Vinde, Sabedoria infinita! Ensinai-nos a saborear as coisas do céu e a bem usar as da
terra, cuidando de nossa Casa Comum.
Vinde, Fonte inesgotável! Saciai a sede de amor, de paz e de justiça de vossos filhos,
enquanto caminham na terra.
Vinde, Espírito Consolador! Reanimai a quem se cansou na caminhada.

ANIVERSARIANTES DE JUNHO
3 - Ir. Isolina Auxiliadora Alves
6 - Ir. Maria Marciano
15 - Ir. Maria Anita Rocha
15 - Ir. Sílvia Rodrigues

18 - Ir. Solange Maria de Souza
22 - Ir. Maria Natália Barbosa
27 - Ir. Aida Noelia Rodriguez Lezcano

