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No mês de julho do dia 24 a 29 tivemos aqui em Uberaba, no CETA, nosso retiro espiritual, tendo como orientador,
Pe.Marcial Maçaneiro S.C.J, já conhecido por algumas Irmãs.
O tema proposto para o retiro foi: Servidoras do Reino em Comunidade Apostólica. Com muita segurança e
sabedoria Pe.Marcial nos fez refletir, em cada dia um passo.
1º passo: Com renovada entrega e alegre disposição nos textos do: Eclo 2,1-13. Sab 9,1-12, Lc 1,26-38, Lc 10,38-42.
2º passo: Ouvimos o chamado do Senhor: Is 6,1-8, Lc 5,1-11, Lc 8,22-25 e Lc 9,28-36.
3º passo: Para servi-lo em meio a seu povo: Mt 5,13-16, Mt 9,35-38, Lc 8,4-15, Mt 10,1-10 paralelo com Lc 9,1-6.
4º passo: Como comunidade apostólica e sororal: Lc 2,36-38, Lc 8,1-5, Rom 12,9-21 e outros.
5º passo: Na diversidade de dons, em correponsabilidade: Mt 25,14-30, Rom 12,3-8, Mt 25,34-40, 1º Cor 12,27-31.
6º passo: Acolhendo o reino definitivo: Lc 5,1-11, Lc 7,11-17.
7º passo: No caminho da missão: Jo 15,1-17, Lc 9,57-62, Lc 10,17-20.
Com a orientação de Pe.Marcial e as luzes do Espírito Santo pudemos perceber moções interiores, apelos, desafios e
constatações.
Nas celebrações eucarísticas, partilhamos com fé, nossas conquistas, alegrias, esperanças e aspirações.
Para as Irmãs que não fizeram o retiro, terão oportunidade de fazer o retiro, com este roteiro e refletir um tema
tão desafiador. “Servidoras do Reino em Comunidade Apostólica”.
Comunidade da Betânia - Irmã Maria Beatriz Manna

ANIVERSARIANTES DE AGOSTO E SETEMBRO
SETEMBRO
4 - Ir. Irma Rosalía Saucedo González
28 - Ir. Aparecida de Souza Lopes

NOTÍCIAS COLÉGIO NOSSA SENHORA DAS DORES-UBERABA
Visita à Betânia
Alunos do Infantil do Colégio
Nossa Senhora das Dores visitaram a
Comunidade Betânia – fraternidade
das
Irmãs
Dominicanas
e
surpreenderam
as
irmãs,
lá
residentes, com uma singela
apresentação musical. Vivenciaram
também momentos de oração e
cuidados com a natureza, visto que já
tem bela e preservada área verde.
Linda atitude da irmã Maria Helena
Salazar, da diretora Marta Queiroz e das professoras participantes.
Heitor Átila Fernandes:Coord. Adm. Centro Social Encantos Dominicanos
Diretora Marta Queiroz
Realiza formação
dominicana com
os alunos do CNSD

Em outubro de 2016, as
Diretoras dos Colégios da Província
das Irmãs Dominicanas de Nossa
Senhora do Rosário de Monteils,
Miriam (Curitiba-PR), Ana Cristina
(Araxá – MG), Delma (São Paulo –SP)
e Marta Queiroz realizaram uma
viagem de peregrinação pelos
principais lugares da França e da
Espanha, onde São Domingos e
Madre Anastasie, em épocas distintas,
viveram e propagaram, no testemunho
de Jesus Cristo, o carisma dominicano-anastasiano. Foram dez dias de missão, espiritualidade, estudos e partilha de vida.
No Colégio Nossa Senhora das Dores, a diretora Marta Queiroz, além de compartilhar as experiências da peregrinação em
reuniões e em conversas informais, divulgou aspectos religiosos e educacionais da viajem na agenda anual distribuída aos alunos e
em encontros formativos. Os alunos do Ensino Fundamental II, no 1º Semestre de 2017, sob a orientação da coordenadora
pedagógica Cássia Mara e do professor Wanderson R. Ferreira, nas aulas de Ensino Religioso, acolheram a diretora Marta Queiroz
para prazerosos e significativos momentos de oração, escuta e diálogo, nos quais foram expostos reflexões e toda a riqueza do
legado dominicano – anastasiano. Seguem alguns relatos de alunos sobre essa formação:
“Fazemos parte da história de 800 anos da Ordem Dominicana, 167 de Congregação das Irmãs Dominicanas e 132 de
Colégio Nossa Senhora das Dores. (...) Elas visitam cidades, catedrais, capelas, santuários, igrejas, museus, casas dominicanas e o
túmulo de Madre Anastasie. Significativa experiência religiosa”. Gabriela Schiavolin Ciociola – 7º ano B
“Madre Anastasie foi a fundadora das irmãs dominicanas de Nossa Senhora do Rosário de Monteils. Nasceu em uma
família pobre, mas de fé sólida. Por amor aos estudos, sua fé, tornou-se irmã e fundou uma Congregação com outras irmãs”.
Caio Jorge Carvalho Lara – 8º ano B
“Depois de comerem, as diretoras visitaram o túmulo de Madre Anastasie, foram vendo curiosidades sobre ela. Por
exemplo, em que casa nasceu, as mobílias da casa, o interior da casa e os instrumentos de trabalho do seu pai; isso tudo eu sei
porque a diretora Marta Queiroz fez uma palestra para nós”. Felipe Soares – 6º ano B
Segundo o Professor Wanderson: “A experiência de receber e ouvir o testemunho missionário de Marta Queiroz sobre as
raízes da família dominicana foi muito boa, tanto para os alunos quanto para mim e os outros professores que acompanharam a
atividade. A importância dos valores da acolhida, da oração, do estudo e da caridade foram muito ressaltados durante o relato.
Como Marta Queiroz enfatizou, foi uma vivência que reforçou o senso de pertença à família dominicana e a responsabilidade de, no
seguimento de Domingos e Anastasie, continuarmos cultivando uma educação que possa contribuir com a formação de cidadãos
mais éticos e comprometidos com a transformação positiva da sociedade ”.
Wanderson R. Ferreira - Professor de Ética/Valores Dominicanos

Aluna do Curso Técnico aprovada em 1º lugar em estágio da UFTM
A aluna bolsista Myllena Letícia Batista Nogueira do Curso Técnico em
Administração do CENTRO SOCIAL ENCANTOS DOMINICANOS foi aprovada em 1º
lugar no processo seletivo para estágio remunerado na UFTM. Cumprirá carga horária de
20h no período matutino e terá direito a bolsa estágio, vale transporte, seguro contra
acidentes pessoais e recesso remunerado. O período de estágio será para um ano
podendo ser prorrogado até 24 meses.
“Outros três alunos do CENTRO SOCIAL ENCANTOS DOMINICANOS foram
também aprovados e estão na lista de espera de novas vagas: Ivan de Souza e Maria
Luisa Rodrigues de Paiva (2º lugares), Karoline Stephanie Silva (4º lugar)”; comemora a Assistente Social Angélica Maria Silva.
O resultado final do edital está publicado no portal da UFTM e a aluna classificada já foi convocada para levar
documentação. As atividades a serem desempenhadas serão o acompanhamento da execução do planejamento; práticas de gestão
documental e de protocolo; recepção e transmissão de informações; gestão de encomendas; recepção, guarda, registro, distribuição
e postagem de correspondências. O Curso Técnico em Administração é uma ação social das Irmãs Dominicanas. Reconhecido pelo
MEC-SEE MG, totaliza mil horas, 21 disciplinas gerenciais ministradas em dois módulos ao longo de 200 dias letivos.

Alunos do Centro Social Encantos Dominicanos – CNSD
visitam o Asilo Santo Antônio – Uberaba – MG

“Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim
também a fé sem obras é morta.” Bíblia Sagrada – Tiago 2, 26.
Despertados pelo ideal bíblico de São Tiago, os alunos do
Centro Social Encantos Dominicanos – CNSD, do Curso Técnico em
Administração de Empresas, organizaram sob a orientação do
professor Wanderson R. Ferreira uma visita fraterna ao Asilo Santo
Antônio, com o apoio da coordenadora pedagógica Cátia Brant, da
assistente social Angélica e da professora Sheila.
O asilo, localizado ao lado do CNSD, neste ano completou
105 anos de serviços sociais prestados a comunidade, sobretudo,
aos idosos. Os alunos das turmas Diálogo e Cidadania foram
preparados para a visita e alguns representantes, com habilidades
artísticas, ensaiaram músicas para cantar e poemas para declamar
“aos idosos e aos presentes. Os jovens conheceram a história do asilo, foram orientados sobre as características filantrópicas e
administrativas da instituição, fizeram momentos de oração e interações positivas, doando carinho e atenção. Muitos ficaram
motivados a retornarem ao asilo, tanto para visitarem quanto para realizarem um gesto concreto de donativos. A experiência
solidária comoveu a todos, sensibilizando os alunos para a necessidade de valorizarem integralmente a vida e, em especial, a
"terceira idade". "A fé sem obras é morta, pois não somente em datas especiais, mas em todos os momentos oportunos, temos que
agir de forma solidária, principalmente com os mais necessitados. A disciplina Ética/Valores Dominicanos, de forma interdisciplinar,
seguindo os princípios de Domingos e Anastasie, busca semear nos alunos esses valores, reconhecendo a importância da ética, do
ecumenismo e da formação cidadã. Acreditamos que pôr a semente na terra não será em vão'", finaliza Wanderson R. Ferreira.
Wanderson R. Ferreira - Professor de Ética/Valores Dominicanos
Alunos dominicanos do Colégio Nossa Senhora das Dores visitam Ouro Preto – MG
“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a
sua própria produção ou a sua construção” - Paulo Freire
Instigados por esse pensamento de Paulo Freire, os alunos dos 7ºs
anos “A” e “B” do Ensino Fundamental Anos Finais do Colégio Nossa Senhora
das Dores, no dia 15 de junho, sob a coordenação da Professora de História
Ana Rita Avelar, visitaram a cidade histórica de Ouro Preto/MG.
A atividade interdisciplinar envolveu a Professora de Artes - Cristina Morel, o
Professor de Ensino Religioso - Wanderson Raposa e contou com o apoio da
Facilitadora de Técnicas e Recursos Audiovisuais - Kátia Cristina da Silva.
“A educação patrimonial, em uma perspectiva histórica e artística, considerando aspectos religiosos e culturais, foi o enfoque do
projeto. Os alunos puderam acompanhar as celebrações de Corpus Christi, marcante festa religiosa do calendário cristão. Durante
esta festa são celebradas missas festivas e as ruas são enfeitadas para a passagem da procissão onde é conduzido geralmente pelo
Bispo ou pelo pároco da Igreja, o Santíssimo Sacramento que é acompanhada por multidões de fiéis em cada cidade brasileira. A
tradição de enfeitar as ruas começou pela cidade de Ouro Preto. A procissão pelas vias públicas, é uma recomendação do Código de
Direito Canônico que determina ao Bispo Diocesano que tome as providências para que ocorra toda a celebração, para testemunhar
a adoração e veneração para com a Santíssima Eucaristia”; explica o Professor Wanderson que também relatou: "Foi uma maravilha.
Uma verdadeira viagem no túnel do tempo. Os alunos gostaram de Ouro Preto. Aprendemos mais sobre arte e história, além de
robustecer a amizade, o diálogo e a confraternização!".
Wanderson Raposa Ferreira – Colégio Nossa Senhora das Dores – Uberaba – MG

CELEBRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS – ROSÁRIO II SÃO PAULO
Os alunos do CNS Rosário Unidade II, no dia 08
deste mês, em mais um momento de reflexão e
agradecimento celebraram o dia de São Domingos
fundador da Ordem Dominicana.
Cada turma ofereceu neste momento suas produções
simbolizando os ensinamentos de São Domingos:
verdade, solidariedade, apreço pelos estudos e
compaixão, valores estes que aproximam pessoas e são
a marca da comunidade dominicana.
Na oração final, os alunos sensibilizados com a
história de Domingos, demostraram gratidão por
pertencer a esta escola. Temos a certeza que estes
momentos significativos, ficarão como referencia para vida comunitária.
Anderson Viana de Souza: Auxiliar Administrativo

LANÇAMENTO DO LIVRO FAMÍLIA DOMINICANA – 800 ANOS
TECENDO HISTÓRIA-COLÉGIO SÃO DOMINGOS

A equipe do Colégio São Domingos, na noite do dia 22 de junho, recebeu as Irmãs Dominicanas, representantes
de pais e alunos, profissionais e convidados para o lançamento do livro Família Dominicana - 800 anos tecendo
história. Momento de muita emoção, alegria, encontros e reencontros para todos que conheceram e revisitaram um
pouco mais da história dominicana. O livro, autografado pelas Irmãs Dominicanas, durante o evento, foi um presente do
CSD para todos os convidados. Assim é o CSD tecendo histórias!
Luciana Santana: Assessoria de Comunicação

ENCERRAMENTO DA CELEBRAÇÃO DO JUBILEU DOS 800 ANOS
NO CEI MARIA DE NAZARÉ
A Família Dominicana, ramificada no CEI Maria de Nazaré
em Ribeirão Preto, vivenciou a celebração do Jubileu dos 800 anos
da Ordem dos Pregadores com muito respeito, admiração e orgulho.
Desde as Irmãs Dominicanas, aqui atuantes, até os colaboradores e
pais de alunos foi possível notar o envolvimento em cada
descoberta e aprendizado desta linda história, da vida real, iniciada
por Domingos de Gusmão, a qual provocou uma reflexão acerca do
serviço e amor ao próximo.
Através de uma pesquisa, realizada pelas professoras
Renata Ferreira e Sandra Passareli, solicitada pela Coordenadora
Luiza, então apresentada no dia 01 de Agosto de 2016, a família do
CEI Maria de Nazaré pode saber o significado da celebração do
Jubileu dos 800 anos, conhecendo as raízes dessa árvore cheia
de ramos que tem gerado frutos em diversos lugares do mundo e após tantos anos permanece frutífera.
Fomos encorajados pelo legado de São Domingos a valorizar os estudos como um meio de alcançarmos
mudanças e buscar a Palavra de Deus, que nos revela a verdade em nossa prática religiosa.

Realizamos um ato simbólico onde cada um dos
presentes pode relatar sua afeição e gratidão pela nossa
escola, com uma tela, uma agulha e lã, íamos tecendo o
número 800 expressando de que forma contribuiríamos com
crescimento do CEI Maria de Nazaré, que tem marcado
gerações desde que instalada no presente Bairro. Ficamos
encantados pelo belíssimo livro que nos foi entregue pelas
mãos das irmãs Eulália e Ester, devidamente autografados
por elas, com uma caneta a qual seus nomes estavam
gravados e foram oferecidas pela equipe de colaboradores
em gratidão a tudo que tem sido feito através de suas vidas.
Confraternizamos com um delicioso café da manhã que nos
foi oferecido, surpreendendo-nos mais uma vez por tamanho
carinho.
Fazer parte dessa família é uma benção
inestimável, estar próxima a pessoas com ideais tão fortes,
íntegros e transformadores nos motiva, nos traz esperança
de dias melhores, de um País mais justo e fraterno. A nós,
cabe a responsabilidade de semearmos as boas sementes no
coração dessas crianças, para que a árvore frutífera da
Família Dominicana nunca morra.
Com o coração preenchido de gratidão,

Professora: Sandra Passareli

