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UM POUCO DE IRMÃ MARIA VERA SIQUEIRA
Irmã Maria Vera Siqueira (nome civil Elzita Costa Siqueira)
nasceu no dia 26 de outubro de 1935, em Guiratinga-MT. Seus pais,
José Costa Siqueira e Euclídia Rosa Costa. Fez os cursos primário e
secundário em sua cidade natal. No ano de 1960 foi admitida ao
postulantado e noviciado no Colégio Nossa Senhora das Dores,
fazendo, no ano de 1963, a 1ª profissão na Congregação das Irmãs
Dominicanas.
Foi em São Paulo, no Colégio do Rosário, que Irmã Vera
iniciou seu trabalho profissional. Residiu ali de 1963 a 1968, quando
fez a profissão perpétua.
Dedicou-se ainda ao ensino no Ginásio Imaculada Conceição,
em Cambará do Sul-RS, no Colégio Nossa Senhora do Rosário em
Curitiba-PR, no Centro Educacional São Domingos, em Torres-RS, em
Ribeirão Preto-SP e no Colégio Nossa Senhora das Dores, em
Uberaba-MG.
Fez o curso de História e Pedagogia na Faculdade de Ciências e Letras Santo Tomás de Aquino em Uberaba.
Irmã Vera se dedicou de modo especial, por 17 anos, nas inserções populares em Mundo Novo-MS e em Guarantã
do Norte-MT. Junto do povo, nas comunidades, sempre foi muito estimada, por sua amizade, bondade e seu amor aos
mais carentes.
Irmã Vera dizia: temos um compromisso muito grande com aqueles com os quais trabalhamos e não podemos,
sem motivo justo, deixar uma comunidade onde estamos inseridas.
A partir de 2003, Irmã Vera se inseriu em Uberaba, nas Comunidades: Colégio Nossa Senhora das Dores, Maria
Madalena – Tutunas e Santo Tomás de Aquino.
No ano de 2012 com a saúde debilitada, veio para a Comunidade da Betânia, dando-nos, a todas, o testemunho
de aceitação da vontade de Deus, sempre muito humilde, bondosa e fraterna.
(Ir. Maria Beatriz Manna – Uberaba-MG)

QUEM É IRMÃ VERA PARA MIM
Depoimento de Irmã Glycia sobre Irmã Vera:
Irmã Vera é uma pessoa que encanta a todos que a conhecem de verdade. Ela tem qualidades muito especiais
que a fazem especial. Tem certa maneira de ver as coisas, as pessoas e os acontecimentos de um ângulo muito original.
E consegue ser simples, clara, profunda e verdadeira. É por isso que uma conversa com ela é sempre um lucro, um
aprendizado, uma bênção. A gente sai leve, com vontade de ser melhor. Vera tem o dom de nos levantar, de fazer acordar
o que há de bom em nós. De nos pacificar.
Quando perguntam como está de saúde, é sempre a mesma resposta: “estou ótima!”. E sabemos que sua saúde é muito
delicada. Mas ela não mente. Está ótima porque se sente livre. Livre até da doença. Já se encontra noutro nível, acima
da dor e do sofrimento. Está intimamente unida a Jesus, a quem se entregou de corpo e alma desde a juventude. E sua
fidelidade é sem ruptura, sem mancha. Daí decorre esta tranquilidade que nos encanta. Pedimos a Deus que a conserve
assim até o dia do encontro definitivo com Aquele a quem consagrou sua vida. Vera, muito obrigada por você ser o que
é!
(Ir. Glycia Maria Barbosa de Silva – Uberaba-MG)

ENCONTRO DE FORMAÇÃO EM GOIÂNIA

Nos dias 17 e 18 de fevereiro p.p., reuniram-se em Goiânia, no Externato São José, 30 irmãs das três Províncias
do Brasil, membros dos Governos Provinciais e Equipes de Formação das Províncias. Foram dois dias de intensa vivência
com curso assessorado pelo Irmão Márcio Henrique F. Costa, Marista, e o tema “Animação Vocacional, desafios e
perspectivas na alegria da Vida Consagrada” - Planejamento e Itinerário Vocacional. O assessor desenvolveu o tema
apontando quatro estágios da Animação Vocacional: 1. Etapa do Despertar, apontando as dimensões humana, cristã e
eclesial da vocação; 2. Etapa do Discernir, verificando se os sinais são mesmo indicadores de um verdadeiro chamado
da Trindade; 3. Etapa do Cultivar, confirmando a vocação, etapa que demanda um tempo para “alimentar” esses sinais;
4. O Acompanhamento por parte do animador vocacional, durante as três etapas, ajudando o/a vocacionado/a na
opção vocacional consciente e livre. Na sala de reunião foi montado um cenário com símbolos e palavras-chaves,
colocados pelas participantes, e o cenário foi construído paulatinamente ao longo do curso, expressando a compreensão
do estudo feito. Que o Senhor ilumine a cada Equipe neste trabalho tão importante da vida das Províncias. (Ir. Vanda
Heleusa de Resende – informações de Ir. Terezinha Fernandes)

COMUNIDADE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN ACOLHE
SEUS NOVOS MEMBROS
No sábado, 18 de fevereiro, às 07 horas da manhã, na Comunidade Santo de
Guzman - Loma Pyta, houve uma Missa em ação de graças pelo ingresso na comunidade, da
aspirante Natalia Jazmin Suárez Cocco, que chegou com a sua família, pais, irmãos e avó.
Também foram dadas as boas-vindas a Ir. Sofia Torres Rodriguez, que terminou o Noviciado
e proferiu sua primeira profissão aos 08 de janeiro deste ano, e fará parte da Comunidade.
Foi acompanhada por seus pais e irmã. Estavam presentes as Irmãs das três
comunidades e também
Miriam Simon, leiga
dominicana espanhola
que
vive
em
comunidade com as
irmãs de Santa Tereza.
A
missa
foi
celebrada pelo Padre
Antonio Romero Jara,
que durante a homilia
ressaltou que a vida
religiosa não é uma carreira sem preocupações, mas um processo no qual todos os dias devemos pegar a nossa cruz e continuar.
Incentivou as jovens a estudar, pois é o estudo que nos dá as estratégias para melhor realizar nossa missão. Após a homilia, Ir.
Lorenza, fazendo a entrega da cruz a Natalia, falou lhe que esse foi o maior signo do amor de Jesus pela Humanidade.
A Ir. Sofia entregou uma vela Dominicana em nome da Ordem, incentivando-a a manter sempre acesa a chama do primeiro amor, e
desejando que essa Luz seja seu guia na caminhada. Terminada a Missa, foi partilhado um saboroso café da manhã.
(Irmãs do Paraguai).

IRMÃ NEUSA SE COMPROMETE COM O MJD
O movimento Juvenil Dominicano (MJD),
oficializado no Brasil no dia 12 de dezembro de 2009, é
formado por jovens comprometidos com os valores da
vida. O carisma dominicano é a base desse
comprometimento. Motivados pelos valores da oração,
estudo, fraternidade e pregação, pilares da vida
dominicana, o jovem se compromete a propagar, entre a
juventude, o evangelho de Cristo.
Como dominicana, eu, Irmã Neusa Vicente de
Souza, assumo o compromisso de ajudar na assessoria e
articulação dos encontros do MJD. Aceitei, após um
tempo de reflexão, a missão de caminhar lado a lado com
essa juventude. Inspirada pelo comprometimento de
jovens que conheci no meu percurso de vida religiosa,
respondo prontamente ao chamado de apoiar o movimento da juventude dominicana. Com o apoio da minha provincial,
aceitei, em nome de todas as irmãs dominicanas, o convite com o compromisso de servir, com o meu carisma e experiência,
a essa juventude comprometida com a vida.
Acompanho o MJD desde 2010 e acredito nesses jovens. Dedicados ao cristianismo e motivados pelo carisma de
São Domingos eles revelam a preocupação de uma geração que não aprendeu a contemplar. Alimentados pelos pilares
dominicanos, eles vivenciam os valores com o objetivo de propagar a outros jovens a essência contemplativa da missão
dominicana. Na contemplação, o jovem dominicano compreende o valor da oração, do estudo e da vida comunitária.
Vejo nesta juventude, muito claro, a sede e o amor que eles e elas têm pela Ordem Dominicana. Comprometendo-me com
eles, afirmo que juntos vamos falar de Deus, na vida e pela vida. Um Ser que nos acolhe sem diferença, pois nos ama
incondicionalmente e sempre nos leva em direção ao próximo. Contem com a minha colaboração.
(Ir. Neusa Vicente de Souza – Curitiba-PR)

MARIA MOTA SE DESPEDE...
Quem não conhece Maria Mota? Pelo menos quem já passou pela
Casa Provincial, em São Paulo, por estes 15 anos, sabe de quem estamos
falando. Maria é colaboradora da residência das Irmãs. Baiana “arretada”!
É corajosa, responsável, e de um enorme coração. Ficou viúva com poucos
anos de casada, com um filho de apenas 2 anos e meio, e malgrado seu
sofrimento, não se abateu. Abraçou o seu destino com garra e
determinação, assumindo o papel de pai e mãe, e contando com a força e
a proteção do Alto, firme na fé e confiante no Senhor, reconstruiu sua
história na alegria e na dedicação, sempre de cabeça erguida. Reside
distante do Colégio, tomando mais de uma condução, lotada, como é em
São Paulo, e mesmo assim sempre pontual. Fez o curso de Nutricionista
para melhor desenvolver seu trabalho. Maria “adotou” cada irmã que
residiu nesta comunidade do Rosário. O amor e o carinho sempre foram
seus principais temperos. Pessoas que passaram rapidamente pela casa,
por vezes elogiaram as refeições preparadas por ela. No preparo das
refeições, no tempero suave e saboroso, na limpeza e na ordem das
coisas, Maria sempre brilhou. E mais que uma funcionária, é grande amiga!
Mas chegou o momento de tomar novo rumo em sua vida... Agora
aposentada, o filho Daniel se casa em março, e Maria voltará para a Bahia,
onde cuidará de seus pais, idosos e necessitados. Obrigada, Maria, por
todo o seu trabalho, sua dedicação e sua amizade. Que Deus a abençoe e
à sua família, nesta nova etapa de seu viver, e a recompense por tudo.
Nossa eterna gratidão!
(Ir. Vanda Heleusa de Resende – S. Paulo)

NOTÍCIAS DO COLÉGIO NOSSA SENHORA DAS DORES
COLÉGIO NOSSA SENHORA DAS DORES
FORTALECENDO A EDUCAÇÃO

O Colégio NSD tem trabalhado intensamente, porque
acredita na Educação e prioriza a pessoa no seu processo de
formação. Do Infantil ao Ensino Médio, e também nos Encantos
Dominicanos, os alunos são o alvo de todo empenho da
comunidade educativa.
“Sala de aula não pode ser apenas um buscador igual
aos da Internet. No CNSD, a Educação leva o aluno a
transformar a si mesmo. Do sistema Montessori nas séries
iniciais até o sistema Bernoulli no Ensino Médio,
desenvolvimento e aprendizagem andam juntos e com
excelentes resultados. Isso é legal demais!”
(Fonte: Heitor Atila Fernandes - Site do Colégio)

APROVADOS NA FUVEST

Dia 1º de fevereiro, os estudantes do CNSD foram acolhidos
por toda a equipe, liderada pela diretora geral, Marta Fabri, e pela Irmã
Maria Helena Salazar. Em seus pronunciamentos, fizeram questão de
reforçar valores como amizade, solidariedade, amor, paciência,
verdade e respeito. E o ano começou coma a boa notícia: cinco alunos
da 2ª série do Ensino Médio foram aprovados na primeira fase da
FUVEST.
(Fonte: Heitor Atila Fernandes - Site do Colégio)

Encantos Dominicanos

O Centro Social Encantos Dominicanos, mantido pelo
CNSD iniciou no dia 1º de fevereiro, o ano letivo do Curso Técnico
em Administração. (...) “O curso habilita técnicos que podem atuar
como auxiliares dos Administradores e destina-se àqueles que
comprovaram não ter condições de arcar com os custos e que, ao
mesmo tempo, tenham vocação para o setor de Administração”,
informa o Coordenador Administrativo do Centro Social Encantos
Dominicanos, Heitor Atila Fernandes.
(...) “O Centro Social Encantos Dominicanos, além da estrutura
pedagógica, oferta também trabalho profissional de assistência
social que atende aos alunos, seus familiares e atua com os
parceiros sociais. O CNSD arca com todas as despesas de
infraestrutura e de equipes. Conta com apoio da Prefeitura
Municipal, Agência P&A, Rotary Clube de Uberaba Portal do
Cerrado, CCAA Uberaba e Grupo Positivo”.
(Fonte: Heitor Atila Fernandes – site do Colégio)

ANIVERSARIANTES DE MARÇO
6 - Ir. Sofia B. T. Rodríguez - Juniorista
12 - Ir. Romi Raupp Behenck
12 - Ir. Irismar Sousa de Menezes
17 - Ir. Patrícia Mª Castanheira dos Santos
23 - Ir. Rejane de Paiva

PROJETO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
FAMÍLIA DOMINICANA
Há exatamente 11 anos na Comunidade Boqueirão, Jardim da Saúde, Zona
sul da cidade de São Paulo, nascia o Serviço de Fortalecimento de Vínculos Família
Dominicana. Serviço que atende crianças a partir dos seis anos e adolescentes
oferecendo oficinas de Teoria Musical, Instrumentos (violão, cavaquinho, ukulelê,
teclado), Inclusão digital, e a oficina “Abrindo Portas” que consiste no apoio e
incentivo a leitura, contação de histórias, criação de brinquedos aproveitando
materiais reciclados. Aos que tem mais de 15 anos, adultos e idosos são oferecidos
cursos de inclusão digital, cursos profissionalizantes como auxiliar de escritório,
auxiliar de vendas e cabeleireiro. O Serviço de Fortalecimento de Vínculos Família
Dominicana conta com a parceria de um hospital particular que atende as crianças
com até 12 anos.

Também oferece um trabalho de orientação às famílias sobre direitos sociais, saúde, saneamento básico e atua
junto na luta pela garantia de direitos ao lado dos menos favorecidos na promoção e em favor da vida. O Projeto conta com
uma boa equipe que garante o trabalho eficiente e sério: José Ivanildo Oliveira – Professor cabelereiro; Lucas Duque Lima
– Monitor de Informática; Marcos Arengheri – Assisstente Social; Pâmela Cristine Sales Laercio – Recreacionista;
Rosângela Lopes da Silva – Servente; Sidnei Pinto Medeiros – Professor de Música.
(Marcos Arengheri – Comunidade do Boqueirão)

ROSÁRIO II RETOMA AS ATIVIDADES
Um novo ano começou, e nós da Equipe do Colégio Nossa
Senhora do Rosário - Unidade II preparamos para as crianças, um
período de adaptação recheado de dinâmicas e atividades
acolhedoras. Afinal, nova professora, novos amigos e nova rotina
geram naturalmente um “tiquinho” de insegurança nos nossos
pequenos. Para finalizar esse período, todos caíram na folia no nosso
baile de carnaval, onde cada um à sua maneira demonstrou a alegria
de fazer parte do novo grupo.
Aos que já estavam conosco e aos que chegaram agora,
BEM-VINDOS AO NOSSO COLÉGIO E UM FELIZ 2017!
(Christiane Costa – Coordenadora Pedagógica)

Comunidades da Província Nossa Senhora do Rosário em
Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba e Tocantins
 Mato Grosso do Sul - Comunidade Mundo Novo

1977-1985

 Mato Grosso – Guarantã do Norte – Comunidade N.Sra.do Rosário
Comunidade São Domingos

1981-2005
1990-1993

 Goiás –

1978-2002
1980-1985
1981-1988
1982-1984
1989-2002
1997-2007
2008 ---

Comunidade de Santa Fé
Comunidade de Itapirapuã
Comunidade Novo Brasil
Comunidade Uruana
Comunidade de Britânia
Goiânia – Noviciado
Goiânia – Comunidade de Emaús

 Tocantins Porto Nacional – Casa de Formação Interprovincial

2016 ---

 Maranhão Comunidade de Cidelândia – Coquelândia
Cassó – Comunidade Primeira Cruz
Imperatriz – Comunidade de Imperatriz
Pequiá – Comunidade de Açailândia

1976-1982
1981
1982-1997
1989-1997

 Paraíba

2015 ---

Mamanguape – Comunidade Irmã Gertrudes

Comunidades da Província Nossa Senhora do Rosário – Além Fronteiras
 Rwanda – África
Comunidade de Byumba – Participação na Congregação Autóctone. 1983-1994.
Comunidade de Nyawimana 1990-1994.
 República Dominicana - Comunidade S. Domingos - Vallejuelo
Haiti – Comunidade de Desdunes Comunidade de Gonaïves  Haiti – Comunidade Intercongregacional de Los Cacaos
Comunidade Thomassique -

1994 --2002-2006.
2006-2010
2012
2013 ---

 Paraguai – Fusão das Hermanas Dominicas de Anunciacion com las Hermanas Dominicas de Santo Rosário de
Monteils – Decreto 1865/2004 de 10 de julho de 2004.
Assunção - Comunidade Santo Domingo de Guzmán.
Assunção – Comunidade Santa Teresa.
Caacupé – Comunidade Nossa Senhora de Caacupé.

