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Aconteceu em Uberaba-MG, no CETA,
nos dias 18,19 e 20 de agosto a XXVIª
Assembleia da Federação Dominicana.
Teve como tema: Análise de conjuntura
da Mulher hoje e de nós Mulheres Dominicanas.
Nossa assessora, Irmã Rejane de Paiva, deu
continuidade a esse tema iniciado na
Assembleia anterior, em 2016.
Participaram Irmãs das Congregações
Dominicanas de Santa Catarina, de São José de
Ilanz, de Melegnano, da Anunciata, da Beata
Imelda e de Monteils (as três provinciais) e
outras. Éramos 22 participantes.
No dia 19, Irmã Rejane, que com sua metodologia nos cativa e nos faz refletir, iniciou com o texto da Homilia do
Papa Francisco (21 de fevereiro de 2017): Ser feliz. Começa nos dizendo: Ser feliz não é ter um céu sem tempestade,
uma estrada sem acidentes, trabalho sem cansaço e relações sem decepções.
Num segundo momento, o texto: Mudar, mudar-se – entremeado com cânticos de liberdade.
Finalmente refletimos uma mensagem de Pierre de Chardin: Religião e Espiritualidade.
Momentos de oração, celebração eucarística da Festa da Assunção presidida por Frei Helton Barbosa Damiani,
OP. Comemoramos também o dia da Religiosa. Noite de lazer – bingo, confraternização.
No dia 20 pela manhã, sendo Assembleia eletiva, a diretoria atual fez a prestação de contas da caminhada dos
dois últimos anos, deixando-se ver o trabalho atuante da Confederação.
Finalizando, houve a eleição da Coordenação da
Federação para os dois próximos anos que ficou assim
constituída:
Presidente: Irmã Izide Santina Vecchi – (Dominicana de Sta.
Catarina de Sena)
Vice-presidente: Irmã Tânia Goreti dos Santos – (Dominicana
de Monteils)
Tesoureira:Irmã Irene Scarpim – (Dominicana da Beata Imelda)
Secretária: Irmã Vera Ferreira – (Dominicana de São José).
Foram momentos de muita alegria, partilha e fraternidade.
(Irmã Maria Beatriz Manna – Uberaba-MG)

ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO
01. Ir. Maria Eugênia Miranda – R
02. Ir. Úrsula Bandeira – MA
06. Ir. Nilce Velozo – MA
07. Ir. Cleonice Cardoso – R
09. Ir. Celia Saucedo González – R
12. Ir. Maria Madalena Faria – G
14. Ir. Irene Nunes Álvares – R
14. Merlande Alexandre – Postulante - R

15. Ir. Maria Efigênia Coelho – MA
18. Ir. Tânia Goreti dos Santos – R
18. Ir. Irenilda Gomes Pitombeira – G
19. Ir. Sandra Camilo Ede – G
21. Ir. Neusa Vicente de Souza – R
26. Ir. Maria Vera Costa Siqueira – R
26. Ir. M. Lucrécia Ramalho – R
30. Ir. Amélia Rezende Teixeira – R

ROSÁRIO DE CURITIBA CELEBRA SÃO DOMINGOS
No dia 08 de agosto celebramos dia de São
Domingos de Gusmão.
Recebemos a missão de formar uma
comunidade diferente, uma comunidade educativa, pois
a ideia básica do que é uma comunidade não se reduz
apenas à noção de pessoas que vivem sob o mesmo
teto. Pelo contrário, a vida em comunidade define-se
por meio da vontade de compartilhar a vida.
Recordamo-nos hoje com os professores e
estudantes do Infantil, Fundamental e Médio, São
Domingos de Gusmão, cuja memória celebramos com
ainda mais devoção neste Ano Jubilar Mariano. Foi um
dos mais eminentes apóstolos do Santo Rosário. De acordo com a crônica do beato Alano de la Roche, Nossa Senhora
confiou o Rosário a São Domingos. É ressaltada precisamente esta característica fundamental do testemunho de
Domingos: “Ele falava sempre com Deus e de Deus. Ele carregava no coração o cheiro do perfume e das flores”. “Viviam
aspergindo encantos, exalando perfumes. Apagando as dores. Acrescentando cores e brilho no olho de tanta gente que
encontravam no caminho. Seu coração cheio de bondade e partilha exalava amor puro e verdadeiro”.
Comovido pela extrema situação dos pobres, entregou tudo o que possuía e, quando já não tinha o que repartir,
não hesitou em vender os seus livros de pergaminho, escritos por seu próprio punho. Quando seus mestres e
companheiros tentaram impedi-lo, Domingos respondeu: “Não quero estudar com peles mortas, enquanto os homens
morrem de fome”.
Compartilhando amor, tornou especial a nossa vida, pelo simples fato de fazer parte dela. Domingos também
rezava pelos doentes, que se sentiam melhores logo que ele rezava por eles. Todos comentavam como chorava
enquanto fazia oração. Tinha o costume de andar a pé. Deixando Paris, a pé, como de costume, Domingos tomou o
caminho mais curto para Itália.
Finalmente Deus envia-lhe, para iniciá-lo aos mistérios do seu século, um homem de rija têmpera, que vem mais
tarde a ser o seu amigo, seu bispo e seu introdutor, como veremos, em França e Roma. Estes fatos, pouco numerosos,
mas seguidos e profundos, entretecem-se lentamente em um círculo de trinta e quatro anos e formado por eles
Domingos chega, sem mácula, a mais formosa virilidade que um homem temente a Deus pode ambicionar. (Irmã Neusa
Vicente de Souza – citando “O Santo que me Encantou”, de Irmã Domitila Borges)
Referencias Bibliográficas
BORGES, Domitila Ribeiro, irmã. O santo que me encantou: narrada aos jovens e adolescentes. Uberaba, MG, 2004.
BENTO XVI. Audiência Geral: São Domingos de Gusmão. 03/02/2010. Disponível em: https://w2.vatican.va/content/benedictxvi/pt/audiences/2010/documents/hf_ben-xvi_aud_20100203.html>

PROJETO OMBRO AMIGO
Na terça-feira, 22 de agosto de 2017, realizou-se
mais uma ação do Projeto Ombro Amigo, da qual
participaram 17 estudantes do 8.º ano do Ensino
Fundamental ao 2.º ano do Ensino Médio, sob
coordenação da Assistente Social Juliana e da Irmã
Neusa. Os estudantes do COLÉGIO ROSÁRIO foram até
a Escola Especializada Primavera prestigiar a Semana da
Pessoa com Deficiência e realizaram apresentações para
os alunos PcD. Em seguida, na APABB, os alunos
auxiliaram os usuários PcD do bingo promovido pela
Instituição. Foi oferecido um lanche com cachorro-quente
e refrigerante para todos participantes. A instituição
APABB, localizada nas dependências da AABB
(Associação Atlética Banco do Brasil), visa tornar-se referência no acolhimento da pessoa com deficiência e de sua
família, bem como na defesa de seus direitos, contribuindo para a inclusão social e melhoria de sua qualidade de vida.
Sua missão é realizar ações, desenvolver projetos, estabelecer parcerias, captar recursos, garantir a visibilidade e a
credibilidade da organização, em prol das pessoas com deficiência. (Ir. Neusa Vicente de Souza – Curitiba-PR)

ROSÁRIO DE CURITIBA REALIZA FEIRA CIENTÍFICO-CULTURAL
O Colégio N. Sra. do Rosário de Curitiba
realizou sua 1ª Feira Científico-Cultural com a
participação dos alunos da Educação Infantil ao 1º
ano do Ensino Fundamental, no dia 1º de julho de
2017, das 9h30min às 12h 30min, e no dia 19 de
agosto, das 10h às 16h30min. O objetivo da Feira
foi ajudar os estudantes a colocar em prática o
conteúdo pedagógico desenvolvido em sala de
aula, e sobretudo, fazê-los protagonistas de todo o
processo de ensino e aprendizagem, de forma que
também os pais e a comunidade Rosariana
pudessem conhecer o conteúdo adquirido” e
trabalhado na sala de aula e laboratório. A Feira
Cientifico-Cultural tem uma proposta lúdica de
aprendizagem. Através da experimentação e da investigação o
conteúdo é assimilado com mais facilidade e de forma mais
prazerosa. Neste ano, o projeto explorou diferentes gêneros
textuais, literários e não literários, a fim de qualificar, cada vez
mais, a capacidade de produzir sentido para os diferentes
textos e linguagens que circulam em nossa sociedade
desenvolvida. O objetivo é, por meio da leitura, da prática
investigativa e da reflexão gerada, estimular a criticidade, a
reflexão sobre temas contemporâneos ligados à vida, à
sustentabilidade, ao respeito ao outro, e à diferença, e a
participação e responsabilidade social de todos.
(Irmã Neusa Vicente de Souza-PR)

ENCONTRO REGIONAL DO MJD EM CURITIBA
No último feriado, nos dias 7 a 9 de setembro,
aconteceu o Encontro Regional Sul para jovens de
espiritualidade dominicana no Colégio Nossa Senhora do
Rosário em Curitiba-PR, com o tema: ''Projeto de Vida: Maria e
o nosso lugar no mundo''.
O evento, primeiramente organizado para acolher
apenas jovens da região sul do país, mudou de formato e
recebeu a fraterna participação de jovens do MJD Paraguay
(MJD Asunción e MJD Luque) e MJD España, aos quais
agradecemos muito pela disposição, abertura e alegria
compartilhadas.
Também agradecemos ao Colégio Nossa Senhora do
Rosário por, mais uma vez, acolher e acreditar na missão do
MJD Brasil. Nossa assessora Irmã Neusa Vicente e a diretora
Miriam não mediram esforços para proporcionar o melhor
espaço possível para que o encontro acontecesse.
Nossa gratidão se estende à Província dos Frades Dominicanos do Brasil que, por meio de nossos amigos Frei
Claudemir Rodrigues, OP, e Frei Mariano Foralosso, OP, proporcionaram o apoio e a parceria necessários para
oferecermos mais um evento de formação, integração e oração para a juventude dominicana.
Jovens dominicanos: Nosso Claustro é o Mundo! Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva a Santa Virgem de
Caacupé!
(Jovens dominicanos da MJD – Curitiba-PR)

CELEBRANDO O FOLCLORE- ROSÁRIO II SÃO PAULO
Nos dias 26 de agosto e 02 de
setembro deste ano, os sacis invadiram o
Colégio Nossa Senhora do Rosário Unidade II. As duas mostras de trabalhos
que finalizaram o mês de agosto, levaram
as famílias a vivenciarem um pouco do
nosso rico folclore.
Ouvir lendas, brincar de escravos
de Jó, recitar parlendas, tudo do jeitinho
que fazemos com os alunos, deixou essas
duas manhãs de sábado bem divertidas
para as famílias que vieram nos prestigiar.
Para encerrar, além das apresentações
musicais das crianças, foi oferecido um pedaço de bolo (receita da tia Anastácia), para deixar um gostinho de quero mais.
Nem tudo é diversão, momentos solenes também
fazem parte de nossa rotina. No dia 6 de setembro ao som
do Hino Nacional, alunos e funcionários demonstraram
todo seu patriotismo e amor a este rico País. Viva o Brasil!!!
(Christiane Costa – Coord. Pedagógica – Rosário II – S. Paulo)

PROJETO FAMILIA DOMINICANA – SÃO PAULO
Construindo Parcerias
O Serviço de Fortalecimento de Vínculos Família Dominica
fechou mais uma parceria com o Grupo Pão de Açúcar. A
rede entrou em contato conosco para oferecer um curso de
operador de caixa com possibilidade de efetivação de cargo
para as famílias que moram na Comunidade Boqueirão, no
bairro da Saúde-SP. O projeto teve inicio em junho de 2017
e desde então já foram encaminhadas cerca de 20
pessoas. O curso tem duração de 30 horas e certificação. A
parceria vem ao encontro dos princípios da ASSEIJ que é
de dar autonomia e o resgate humanizado a todos os
usuários atendidos pelos projetos.
Construindo o Futuro
No último dia 28 de agosto foram entregues os certificados de
conclusão de curso para a segunda turma de cabeleireiro,
curso este oferecido no Família Dominicana à família moradora
da Comunidade Boqueirão no bairro da Saúde-SP O curso foi
sugestão dos próprios moradores e a ASSEIJ ouviu e foi
preparar a sala, os equipamentos e produtos necessários para
que o curso fosse oferecido na própria comunidade. Alguns dos
formandos já estão atuando na área. Na ocasião estiveram
presentes Irmã Irismar, Irmã Célia e o professor Ivan que foi
quem ministrou o curso. Toda Família Dominicana se alegra
com mais esta conquista!
Marcos Arengheri – Assistente Social

TERCEIRA ASSEMBLEIA INTERPROVINCIAL
A III Assembleia Interprovincial das Províncias do Brasil, das
Irmãs Dominicanas de Monteils, reuniu em Goiânia-GO, no Instituto
São Francisco de Assis, 82 irmãs, incluindo o Governo Geral e a
assessora Irmã Virma Barion, CCV, nos dias 07 a 10 de setembro
p.p. O objetivo da Assembleia foi dar continuidade ao processo de
Reestruturação das Províncias, iniciado em 2014. Passos
importantes foram dados e a convivência entre as irmãs foi marcada
pela fraternidade e pela alegria do reencontro.
A liturgia, preparada com antecedência pela equipe responsável, foi
de grande riqueza e envolveu vários símbolos significativos como
uma porção de terra de cada lugar onde as irmãs estão inseridas,
inclusive de Bor, Monteils e Paris. A luz, o vinho da alegria, imagens
da Virgem Maria e dos fundadores, cartazes, também foram
símbolos muito presentes nas celebrações.
As terras reunidas e misturadas numa vasilha evocaram a memória de muita
vida doada e muito trabalho pela missão. A ornamentação do ambiente,
apresentando vários painéis das comunidades e da história da Congregação e
Ordem, levou-nos a fazer a memória destes anos sagrados, do trabalho profícuo de
tantas pessoas, e da presença marcante do Divino em nossa caminhada. Que Deus
nos abençoe e abençoe os nossos trabalhos.
(Ir. Vanda H. Resende – Mamanguape-PB)

ENCONTRO REGIONAL DAS PEQUENAS
COMUNIDADES INSERIDAS (PCIs)
Reunimo-nos mais ou menos 75 religiosas, religiosos e leigas consagradas,
de Pernambuco e Paraíba, em Cabedelo-PB de 01 a 03 de setembro, para analisar
a conjuntura, nos debruçando de forma mais contundente à questão do meio
ambiente. Nosso assessor foi Ivo Poletto do Fórum de Mudanças Climáticas.
A motivação para o encontro foi fundamentada no profeta Amós 5,24, “Quero ver o direito brotar como fonte e
correr a justiça qual riacho que não seca”, com a convicção de que ao longo de nossa história sempre nos posicionamos
em defesa da vida, lutando como o povo para conquistar a dignidade e o direito. Hoje, vemos tudo o que foi conquistado
com empenho e luta se esvaindo pela ganância de poucos. Vivemos um contexto político-social muito difícil, além do
descuido e mau uso dos recursos naturais dados a nós por graça de Deus. Faz-se urgente e necessário que reflitamos
sobre essas questões e as tenhamos como integrantes de nossa vida e missão.
As celebrações foram momentos fortes de
tomada de consciências e revigoramento de nosso
protagonismo cristão-cidadão. O assessor nos alertou
para a necessidade de desconstruir conceitos históricos
como, por exemplo, “Ordem e Progresso”. Ensinam-nos
a história dos vencedores, dos conquistadores, e é
urgente e necessário reaprender, reler a história que não
é linear. Ideologias da colonização nos massacram
desde 1500, gente é transformada em mercadoria.
Acordos, golpes foram realizados para manter o
domínio. Porém, nós sabemos que todo poder tem pés
de barro e que há muito a ser feito e profetizado:
abrir caminhos diferentes de formas de cooperação, ver a vida como centro, querer o suficiente, construir uma relação
harmoniosa com a terra, crescer na consciência que quem nos evangeliza hoje são os indígenas que respeitam os biomas
e mantêm valores de convivência com a Mãe-Terra, reinventar a esperança do verbo esperançar.
Houve noite festiva caracteristicamente nordestina. Quanta alegria e entusiasmo!
Recebemos visita de representante da CRB da arquidiocese de João Pessoa e do arcebispo D. Fr. Manoel Delson
que celebrou a Eucaristia de envio recordando-nos que como o profeta Jeremias, vivemos num tempo difícil e pagamos o
preço da fidelidade, da perseverança e teimosia em estar com os mais fracos, os preferidos de Deus.
(Ir. Aparecida de Souza Lopes, Mamanguape-PB)

SANTUÁRIO ECOLÓGICO EM ARAXÁ
Todas nós estamos cientes de que nossa chácara de Araxá
está sendo transformada num SANTUÁRIO ECOLÓGICO a partir
do que foi resolvido na nossa Assembleia de janeiro de 2017
“visando dar oportunidade às gerações futuras para que conheçam
e recuperem o verdadeiro sentido de uma ecologia integral, vivida
na busca do equilíbrio planetário...”
A partir de então, foram tomadas algumas providências
para que o projeto comece a se transformar no sonho que
idealizamos. Na primeira reunião, em fins de janeiro, fizemos a
divisão de tarefas entre os sete membros da equipe responsável
(Irmãs Maria Marciano, Iris, Marilda e Doraildes e os três
representantes do Colégio São Domingos: Ana Cristina, Fátima e
Flávio). Neste início, algumas tarefas foram realizadas: análise do
solo e das águas (são algumas nascentes); aquisição de mudas e sementes, levadas de Uberaba (através de Irmã
Matilde); fotogrametria do terreno para organização de curvas de nível, em vista da definição dos tipos de árvores.
Fato interessante acontecido neste
início: alunos do Colégio São Domingos foram
conhecer o local, aprendendo a reconhecer
algumas espécies de plantas já existentes no
local. Fizeram a experiência de plantar mudas.
Foram dois dias de muito entusiasmo.
Irmã Maria Marciano chegou em julho
e, a partir de reuniões, fomos nos inteirando
das necessidades bem como das ações a
serem realizadas para que o Santuário se
torne realidade. Com a sua formação e
conhecimento, Irmã Maria clareou os objetivos
a que nos propusemos, “levando em conta a
justiça para com os desfavorecidos e o compromisso com uma sociedade que anseia pela paz na casa comum”. Aos
poucos poderemos entender como o local há de levar-nos a aprofundar nossa comunicação com o Criador.
Além desta equipe central, temos assessorias com empresas e/ou pessoas que nos orientam nos processos
ambientais, relacionados à chácara, pois existem alguns dados que devem ser corrigidos. Nossas Irmãs, muito nos têm
ajudado.
A limpeza geral do terreno já foi realizada. Foram locados uma retroescavadeira e um trator para diversas
atividades: arar a terra, fazer curva de nível, abrir covas para plantação de árvores, cuidados com as cercas.
Estas são notícias rápidas para mostrar que muita coisa já foi feita, mas muito ainda temos que trabalhar, para
que o sonho vá se concretizando. Um convite: olhem bem longe, no tempo e no espaço e vejam a pequena, mas grande
floresta, que podemos vislumbrar na bela Araxá.
(Ir. Marilda Del Papa – Uberaba-MG)

CELEBRANDO O MÊS DA BÍBLIA
Fé, Amor e Esperança
É com a certeza de que Deus é Fé, Amor e Esperança que
Paulo escreve a Primeira Carta aos Tessalonicenses.
Ele a escreve desde Corinto, por volta dos anos 50-51. Os estudos
mostram que esta Carta foi o primeiro documento escrito do Novo
Testamento e do Cristianismo.
Neste mês de setembro, mês dedicado à Bíblia, nos
encontramos, estudamos, refletimos e celebramos com o Apóstolo Paulo
e a Comunidade de Tessalônica.
(Comunidade N. Sra. do Rosário - S. Paulo)

