
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROVÍNCIA MADRE 

ANASTASIE 
Irmãs Dominicanas de Nossa 

Senhora do Rosário de Monteils 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O essencial de nossa 

vida é que fique em 

algum lugar o fruto de 

nossa bondade.” 

  O E L O 

                    Partilhando, Participando, Informando  

Edição: Julho, Agosto e Setembro. 

 

Boletim Informativo da Província Madre Anastasie  
Ano/2016 

 

❖ ENCONTRO 

INTERNACIONAL DO MJD 

❖ RENOVAÇÃO DE 

COMPROMISSO 

❖ DESPERTAR VOCACIONAL 

❖ RETIRO 

INTERCOMUNITÁRIO 

❖ 112 ANOS DO COLÉGIO 

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

❖ INAUGURAÇÃO DO 

COMPLEXO EXPORTIVO E JIC´S 

❖ ROMARIA DO SENHOR DO 

BONFIM 

❖ MÃE DO SALVADOR 

 

  

 

 



MJD BRASIL PARTICIPA DO ENCONTRO INTERNACIONAL DO 
MOVIMENTO JUVENIL DOMINICANO 

 
Do dia 16 a 21 de julho, em Toulouse/França, aconteceu o Encontro Internacional do 

Movimento Juvenil Dominicano (MJD), reunindo jovens dominicanas e dominicanos de todo 
o mundo. O Encontro marcou, também, a participação da juventude na celebração dos 800 
anos da Ordem dos Pregadores. 
 

O evento, organizado pela equipe de trabalho da Coordenação Internacional do MJD, 
conhecida como International Dominican Youth Movement (IDYM), contou com atividades 
formativas, culturais e de espiritualidade. Ao fim da programação foi realizada a Assembleia 
Eletiva que definiu, democraticamente, os integrantes da próxima Equipe de Coordenação 
do IDYM. 
 

O Brasil foi representado, oficialmente, por Lívia Alfonsi, que mora em São Bernardo 
do Campo e integra o MJD em São Paulo. Também participaram do evento os brasileiros 
Leonardo De Laquila, Promotor Internacional de Missão e Caridade do IDYM, e Frei Mariano 
Foralossso, OP, Assessor Nacional do MJD no Brasil. 
 

O MJD Brasil se integrou, muito bem, com nossas Irmãs e Irmãos dominicanos 
reunidos na França para o Encontro Internacional. 
 

    Leonardo – Lívia – Frei Mariano 

 

  



JOVENS DE PORTO 

NACIONAL-TO RENOVAM 

COMPROMISSO COM O 

MOVIMENTO JUVENIL 

DOMINICANO 

No primeiro domingo do 

mês de agosto, dia 03, nossos 

irmãos do grupo de Porto 

Nacional-TO realizaram a 

renovação de seus votos de 

compromisso de caminhada no 

Movimento Juvenil Dominicano do Brasil (MJD-BR). Luciana, Salomão e Giovanna, que já 

faziam parte do grupo, e as Irmãs Dominicanas de Monteils, Luana, Daniele e Danize, que, 

carinhosamente, os acompanham, acolheram uma nova integrante, Laídes.  

"O MJD tem me ajudado a ser uma pessoa melhor. Conheci o grupo e notei algo 

diferente. As pessoas buscam e querem estar mais próximas de Deus. Vejo a preocupação 

dos jovens em viver no amor, na oração e no empenho de levar o Evangelho de Jesus ao 

mundo, em especial às pessoas que perderam suas esperanças, que estão desacreditadas. 

Não podemos desviar o olhar dos que mais precisam, dos que sofrem e que têm sede de 

Deus. Tenho vivenciado isso no MJD e estou adorando participar, agora como postulante" – 

nos conta Laídes.  

Agradecemos a Deus por mais este momento e pedimos que Ele continue 

fortalecendo nossa missão! “Tamo junto”, MJD Porto! 

. 

Quer saber mais sobre o MJD 

no Brasil? Então acesse 

www.facebook.com/mjdbrasil e 

www.juventudedominicana.wordpress.

com. 
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DESPERTAR VOCACIONAL 

Nos dias 03 e 04 de 
Setembro aconteceu, em Porto 
Nacional, um Encontro de 
Despertar Vocacional para 
jovens.  

O Encontro misto reuniu 
jovens de Aliança, Paranã, 
Gurupi, Alvorada e Porto 
Nacional. 

O tema foi: Jesus te chama a 
deixar a sua marca na história. 

O Encontro foi 
dinamizado pela Equipe de 

Animação Vocacional local com o apoio do nosso irmão Padre Edisley.  

Agradecemos imensamente a 
Província pelo investimento neste trabalho 
vocacional, as nossas Irmãs das 
Comunidades de Porto Nacional, e as 
Paróquias que ajudaram os seus jovens 
virem ao Despertar. Temos certeza de 
que ajudar os jovens na descoberta da 
sua vocação, seja ela qual for, é ajudá- los 
a serem mais felizes e a fazer os outros 
felizes. 

Neste Despertar Vocacional, 
usamos alguns testemunhos para ajudar 
no discernimento dos jovens: testemunho de um Padre Diocesano, de uma Religiosa 

Consagrada Dominicana, de uma 
Leiga Consagrada à Família 
Esperança e de uma Família.  

Querid@s jovens, continuemos 
colaborando na construção deste 
mundo, dando o nosso melhor para 
ajudar Jesus na construção do seu 
Reino.  

O nosso próximo Despertar 
Vocacional será em Monte Alegre de 
Goiás, 12 e 13 de novembro de 2016. 

#DespertemosOmundo 

 

Vamos ler um destes 
depoimentos: 

 

 



FAMÍLIA DE RUBENS, SIMONE, DAVI E 

ISABEL 

 

Olá, Povo de Deus, tudo bem com 

vocês? Rogamos a Deus que sim! 

Quando nos propuseram falar sobre 

a nossa marca na história, ficamos meio 

confusos sobre o que falar, pois marca só 

se deixa quando as pessoas que estão ao redor, ou que fizeram parte de um contexto se 

lembram daquela pessoa, daquele casal, daquela atuação. 

Desde que somos namorados, participamos das coisas sempre juntos e isso, na 

verdade, facilita a nossa marca de casal e consequentemente de família.  

A nossa vida cristã, enquanto casal, se iniciou quando começamos a namorar há 20 

anos atrás. Nessa época, participamos do grupo de jovens, junto às Irmãs Dominicanas, na 

pessoa de Ir. Solanje e das queridas catequistas Ir. Alice e Ir. Nilce, que nos catequizaram 

na preparação da 1ª Eucaristia e Crisma. Consideramos esse o início da nossa vida cristã 

como casal. 

 A partir daí, foram 7 anos de namoro até chegar ao casamento. Desde o namoro, 

estamos sempre presentes na vida da Igreja; onde um está, o outro também. Sabe, aquela 

coisa de casal adolescente, de querer ficar juntinho, toda hora... então, acabávamos unindo 

o útil ao agradável. Procurando sempre partilhar a Palavra de Deus, participamos de vários 

movimentos promovidos pela Pastoral Familiar, podendo contribuir para muitos encontros de 

pessoas, para a formação de muitas famílias cristãs. 

Somos casados há quase 14 anos, com 2 filhos maravilhosos: Davi e Isabel, que 

também são educados na fé cristã católica e na espiritualidade dominicana. Rezamos 

sempre entre famílias. Temos um grupo de famílias que rezam semanalmente na casa umas 

das outras, desde 2005.  

E para tudo isso dar certo, o principal ingrediente se chama: presença de Deus, em 

tudo e pra tudo, e a certeza de que nossa Mãe do céu está sempre rogando por nós! 

Acreditamos também que a persistência nos caminhos de Deus nos permite 

alcançar as “coisas do alto”.  

Somos uma família muito feliz e abençoada por Deus, e sem muita pretensão... Uma 

família sagrada de Deus e em construção! 

E você... já pensou no que vai deixar como “marca na história”? 

 



RETIRO INTERCOMUNITÁRIO 

PREGADORES DA MISERICÓRDIA 

Foi com muita alegria, unidade e um ambiente simples e orante que foi realizado o 

Retiro Intercomunitário na 

Comunidade São Domingos em 

Palmas, com a presença de todas 

as Irmãs de Porto Nacional.  

No início, foi feita acolhida 

de todas as Irmãs e um ponto 

muito importante foi ressaltado, 

que tudo que a gente se proponha  

fazer ou participar, que possamos 

tirar algo de diferente para nossa 

vida para sairmos melhores do 

que antes de nossa participação e isso para demonstrar que não era só mais um retiro, mas 

um momento de nos fortalecermos, de nos apoiarmos, de pararmos um pouquinho, e fazer 

daquele momento algo profundo, místico e orante.   

Recordamos um pouquinho sobre São 

Domingos e a misericórdia, da importância da 

pregação na Ordem, refletindo o Evangelho 

de Mt 13,1-9 e a parábola do semeador.  

A Ordem Dominicana tem oitocentos 

anos de muitos frutos colhidos, além da 

semente que continua sendo plantada dia 

após dia. Somos parte desta história. 

Estamos dando continuidade ao grande 

legado que São Domingos, Madre Anastasie, Padre Gavalda e tantos outros santos 

dominicanos testemunharam com sua vida e doação ao Projeto de Deus.  

Que sigamos seus passos e que possamos, como Domingos ir moldando nossa vida 

à imagem de Cristo e nos tornando assim verdadeiras seguidoras do Mestre! O seguimento 

de Cristo foi o exemplo mais importante que Domingos de Gusmão nos deixou. E depois de 

oito séculos, o seu espírito e o seu carisma apostólico estão vivos e operantes na vida e no 

trabalho apostólico de seus filhos espirituais: a Família Dominicana.   

Contemos com a graça da Santíssima Trindade 

que nos habita, com a intercessão de Domingos e 

Anastasie que nos ajudem e acompanhem em nossa 

pregação e que sejamos fortalecidas na nossa 

caminhada. 

Ir. Patrícia, op  



COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – 

112 ANOS 

O Colégio Sagrado Coração de Jesus 

completou, nesta quinta-feira, dia 15 de setembro, 

seus 112 anos.  

Os alunos participaram de um momento cívico 

nos turnos matutino e vespertino e no fim do dia, os 

colaboradores, alunos e pais participaram de uma 

passeata, acompanhados pelo som da “Fanfarra 

Dengosa”, composta por alunos e regida pelo 

Professor Gleybs, saindo do Colégio até a Catedral, 

para participarem da Celebração da Santa Missa de 

abertura ao Festejo em louvor a Nossa 

Senhora das Mercês, padroeira da cidade 

de Porto Nacional.  

 

 

 

 

 

 

 



C.S.C.J.: 112 ANOS EDUCANDO COM EXCELÊNCIA! 

INAUGURAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO “IRMÂ TERESI GALVÃO DE 

OLIVEIRA” E ABERTURA DOS JOGOS INTERNOS DO COLÉGIO SAGRADO 

CORAÇÃO DE JESUS - JIC´S 

 

 No dia 1º de setembro/2016, as portas do Colégio Sagrado Coração de Jesus, “casa 
centenária de educação de qualidade”, abriram-se para a inauguração do Complexo 
Esportivo “Irmã Teresi Galvão de Oliveira” e abertura dos JIC´s (Jogos Internos do Colégio 
Sagrado Coração de Jesus). 

O momento foi organizado em grande estilo e à altura do magnífico C.S.C.J. 
Esperado por muitos anos, a Equipe Educativa do Colégio recebe um grande presente – o 
espaço com estrutura para grandes eventos esportivos e atividades da Escola, um sonho 
realizado. 

  A inauguração do Complexo Esportivo aconteceu em dois momentos inesquecíveis: 

- O primeiro momento com uma linda 
homenagem às Irmãs Dominicanas, na pessoa da 
Ir.Teresi Galvão de Oliveira que recebeu a placa de 
honra com o seu nome no espaço esportivo. Aqui, 
devemos ressaltar a presença de ilustres 
convidados, ex funcionários, ex professores, pais e 
alunos do CSCJ, que não mediram esforços para 
estarem presentes e homenagearem a nossa 
ilustre convidada. Como eles disseram: “Ir. Teresi, 
uma mestra e grande educadora dominicana”, que 
por mais de 27 anos conduziu a educação de 
qualidade do CSCJ. 

 

- O segundo momento foi 
abrilhantado com a solenidade de 
abertura oficial dos Jogos internos do 
Colégio, JIC’s/2016, em estilo de mini 
olimpíada. Com entrada solene dos 
atletas acompanhados da criatividade e 
elegância da Fanfarra Dengosa, 
apresentação artística das alunas da 



Atividade Extracurricular/Balé e Ritmos, 
entrada das bandeiras oficiais do Brasil, 
Tocantins, Porto Nacional e do Colégio, 
canto do Hino Nacional e do Colégio, 
entrada do fogo simbólico - tocha, 
acendimento da pira, juramento dos 
atletas e o chute inicial dado por um aluno 
do Ensino Fundamental I. Tudo bem 
organizado pela comunidade educativa da 

Escola. 

  O CSCJ, com os seus 112 anos de 
existência, continua sendo uma Instituição 
de sucesso e por tudo isso merecedor dos 
nossos aplausos! 

 

“Grandes realizações são possíveis 

quando se dá importância aos pequenos 

começos”. (Lao-Tse) 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

                   Albanita Barreira 

Coordenadora de Projetos 



ROMARIA DO SENHOR DO 

BONFIM - POVOADO PRÓXIMO A 

NATIVIDADE-TO 

A participação da Casa de 

Formação Madre Anastasie, na 

Romaria do Senhor do Bonfim, 

significou, ao mesmo tempo, um 

momento de descobertas, pois apesar 

desta Romaria ser muito divulgada em 

nossa região, muitas de nós ainda não 

tínhamos participado deste evento popular.  Também representou uma experiência única 

que nos unia à multidão, que se reunia durante as celebrações eucarísticas, mesmo sob o 

alto calor, ou que, pacientemente, esperava, em longas filas, para levar pessoalmente ao 

Senhor do Bonfim seu pedido ou seu agradecimento.  

  Compreendemos ali a expressão 

mais forte e pura do Povo de Deus, que 

permitia muitos pés cansados peregrinarem 

com fé os 24km entre Natividade e o 

povoado do Bonfim. Assim como muitos 

que saíam do conforto de suas casas e 

cidades para reunirem a família, amigos e 

conhecidos em acampamentos simples, na 

busca de momentos de espiritualidade.  

Quanto a mim, pessoalmente, vi 

crescer a esperança nos olhos de um povo sofrido que 

encontrou na fé instrumento para ultrapassar as dores do dia 

a dia. Ensinaram-me as diferentes formas, talvez até mais 

sinceras, de rezar através da devoção popular; no se colocar 

a serviço dos que, a duras penas, sentem a necessidade de 

estarem ali mesmo com saúde bastante fragilizada, no ato de 

fé que vê a manifestação de Deus nos pequenos gestos e 

objetos. Ficando em mim o sentimento de alegria em saber 

que o Povo de Deus não se intimida diante das "mudanças 

de época"; pelo contrário, mantém a fé e a esperança vivas, 

impulsionando-os a continuarem sempre a caminho rumo à 

Boa-Nova de Cristo.  

 

 

 

Verônica Miranda, Postulante 



MARIA, MÃE DO SALVADOR, DÓCIL AO 

ESPÍRITO SANTO 

Em Lucas 1,26-31, medito a respeito do 
diálogo humilde, porém, cheio de amor entre o 
Anjo Gabriel e a Virgem Maria: intervenção do 
Anjo junto a Maria, reação de Maria frente a esta 
notícia e a explicação do Anjo sobre a divindade 
do Filho concebido. 

Sou uma pessoa comum, não tenho 

graduação em Teologia, não sou exegeta nem 

tão pouco uma grande estudiosa da Palavra 

Sagrada. No entanto, do meu jeito simples, digo 

que me sinto atraída pelas Sagradas Escrituras 

e de uma forma bem popular também medito a 

Palavra e tiro algumas conclusões que me 

chamam atenção sobre a leitura feita. 

Na narração desse acontecido em 

Nazaré, o Evangelista deixa claro que o Anjo 

Gabriel ao se dirigir a Maria, cumpria um 

mandato do próprio Deus. "... Foi enviado por 

Deus..." e, em nome do Senhor, ele saúda a Virgem com as palavras "Alegra-te, cheia de 

graça, o Senhor está contigo!".  

Pela definição da palavra "está", ser presente, significa marcar presença, 
partilhar a mesma habitação. Dessa forma, o Anjo Gabriel certifica que Deus está presente 
na vida de Maria e de forma mais profunda, o Senhor mesmo está presente naquele diálogo 
e é Ele que, pelo Anjo, dirige o chamado a Maria. 

Ante a declaração que o Senhor partilha a mesma habitação que Maria, significa que 
Ele a conhece, entende seus sentimentos, sua fé, é íntimo da sua vida, Maria perturbou-se, 
por alguns momentos. No entanto, o Anjo, vendo seu embaraço momentâneo, afirma: “Não 
tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus”.  

Maria sentiu um medo, talvez, um medo do novo, pois ainda não compreendia o 

conteúdo daquela notícia inusitada. Aquele medo que fazia ao mesmo tempo, o Anjo dirigir 

mais palavras a Maria, clareando aquele anúncio, capacitando-a para a Missão.  

Gabriel continua dando a notícia, falando coisas misteriosas sobre o Menino: "... Eis 

que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e 

será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu Pai; Ele 

reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim..." 

Antes do Sim, Maria intervém com a pergunta: “Como é que vai ser isso, se eu não 

conheço homem algum?” 

As palavras da Virgem fazem brotar do Anjo mais uma explicação desconhecida, até 

então, para aqueles ouvidos dóceis: "... O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo 

vai te cobrir com a sua sombra; por isso, o Santo que nascer será chamado Filho de Deus..." 



O Anjo Gabriel ensinou a 

Maria a liberdade que a alma deve 

ter: Não tenha medo daquilo que 

vem do Espírito Santo. Não tenha 

medo da obra que parte do Espírito 

Santo. 

Maria compreendeu a 

mensagem do Anjo, acolheu-a em 

seu coração e em outras palavras, 

estava dizendo: Agora, eu me sinto 

fortalecida, encorajada para realizar 

a vontade do Senhor. Assim 

assume a missão de “encarnar” o 

Verbo e responde: “Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra...". 

Maria abriu-se para o mistério sem reservas, não olhou para trás para refletir a 

realidade de sua época. Compreendeu que o que o Senhor Deus lhe acabara de confiar era 

capaz de contornar todas as situações desafiantes da época e do futuro desejado pelos 

seus contemporâneos. 

Que, como Maria, tenhamos humildade, coração aberto, simples e generoso para 

acolher Cristo que vem todos os dias a nós para confiar segredos de amor que só podem 

ser concebidos por meio de uma real abertura e docilidade ao Espírito Santo. 

Que o Espírito Santo continue chamando homens e mulheres simples, jovens, adultos 

e idosos abertos como Marias para que Cristo seja tudo em todos e por essa adesão ao seu 

dom de amor possamos contemplar o reinado da paz e da unidade, justiça e verdade. 

Irmã Amanda Leite, Noviça 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicação – O ELO 

      Equipe de Comunicação: Ir. Ana Lúcia C. Ferreira / Ir. Daniele Pereira Ramos  / Ir. Luana de S. Reis / Ir. Nilce Velozo de 

Oliveira/ Ir. Patrícia Lopes Monteiro  

 
  Contatos da Equipe: departamentodecomunicacao@gmail.com /   anaferreira.op@gmail.com /  dramosmjd@gmail.com / 

luana.op7@gmail.com / ir.nilceop@gmail.com /  patriciatexs@yahoo.com.br  
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