Informativo

É
Bom
Saber
ABERTURA DA CF-2017 EM MAMANGUAPE

Irmãs Dominicanas

Província

Nossa
Senhora
Do Rosário

Ano III, Edição 33, 29/03/2017

A Paróquia S. Pedro e S. Paulo, em
Mamanguape-PB, fez a abertura da CF-2017
no dia 11 de maço, às 18h30min, com uma
Missa campal, na praça da Matriz, seguida de
uma rica apresentação do tema pelos diversos
grupos pastorais da Paróquia. O tema
FRATERNIDADE
E
OS
BIOMAS
BRASILEIROS, com o lema “Cultivar e
Guardar a Criação” foi apresentado com
danças, coreografias, músicas apropriadas e
seis tendas muito criativas, ornamentadas de
acordo
com
cada
bioma.
Foram
confeccionados seis banners com imagem dos
biomas: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata
Atlântica, Pantanal e Pampas. Uma visão geral do
tema foi dada deixando a cada um/a a tarefa de
aprofundar ao longo do ano esse tema tão urgente
e tão importante para a Humanidade.
(Ir. Vanda Heleusa de Resende – Mamanguape-PB)

ROSÁRIO II - 6 NOS!
Passou muito rápido! Parece que foi ontem
que o sonho se tornou realidade. Há seis anos
nasceu um espaço de acolhida, de estudo, de
valorização do ser humano. Começamos
engatinhando, e nos primeiros passos, assim como
uma criança, alguns tropeços. Mas sempre
encontramos mãos estendidas que nos
encorajavam e não nos deixavam desistir de nossa
caminhada.
Sendo assim, no dia 14 de março, com passos
mais firmes, comemoramos mais um ano de muito
trabalho prestando uma homenagem às Irmãs
Dominicanas e à direção do colégio. Gratidão significa que a energia recebida deve ser devolvida, então os alunos
demonstraram todo seu agradecimento cantando e representando uma linda história sobre esse sentimento.
(Christiane Costa – Coordenadora Pedagógica)

ENCONTRO
DE FORMAÇÃO
EM ...
GOIÂNIA
CELEBRANDO
90 ANOS
Na Fraternidade Betânia, neste mês de março de 2017, duas nonagenárias celebraram a notabilidade de sua
vida chegando aos 90 anos: Dona Maria Alves, mãe de Irmã Isolina e Irmã Iracema Caetano de Almeida.
Irmã Beatriz Manna nos fala sobre o aniversário de Dona Maria, celebrado na Betânia, no dia 13 de março:

“Celebrar 90 anos é uma graça de Deus!
Irmã Isolina lembrou que sua mãe viveu plenamente os 365 dias de cada ano, as horas, os minutos e os segundos; um
número infinito! E os viveu na graça e na dedicação, agradecendo este grande dom. A apresentação da música “Oração
ao Tempo” de Caetano Veloso, com ilustrações significativas, nos levou a recordar a caminhada de Dona Maria, nessa
trajetória de 90 anos. Estavam presentes suas irmãs que vieram de Araxá, seu filho José Roberto com a família, Irmãs da
Betânia, das várias comunidades de Uberaba e Araxá e Irmã Terezinha Fernandes. Pudemos rezar agradecendo a Deus
esta longa e abençoada vida. Irmã Isolina preparou, com carinho um lauto lanche para todos, com o bolo da festa
partilhado, quando cantamos, alegremente, os parabéns à Dona Maria”.
Irmã Doraildes Matos nos informa sobre a celebração de
Irmã Iracema:
“Ir Iracema fez 90 anos no dia 27 de fevereiro, mas
foi comemorado no dia 4 de março, em Araxá, na Chácara
São José. Estiveram presentes muitas de nossas irmãs, os
padres dominicanos Frei Helton, Frei Henrique Cristiano e
os noviços, membros da Fraternidade Leiga Dominicana de
Araxá e de Uberaba e muitos amigos e familiares. A Missa
em ação de graças, presidida pelos frades dominicanos, o
almoço festivo, o carinho e amizade de tanta gente que
celebrou esta vida fecunda, fizeram deste aniversário um
marco inesquecível. Dentre os presentes ofertados, Irmã
Iracema recebeu muitos alimentos não perecíveis para
doação no SOS da cidade, que atende inúmeras famílias
carentes”.

ANIVERSARIANTES DE ABRIL E MAIO
ABRIL
7- Ir. Célia Silva do Nascimento
19 - Ir. Catalina Rojas Martinez
27 - Ir. Choupette Arisca - Noviça
30 - Ir. Glycia Mª Barbosa da Silva

MAIO
8 - Ir. Marciana Maria T. de Mattos
10 - Ir. Silvânia da S. Souza - Juniorista
11 - Ir. Myriam Neves
12 - Ir. Virgínia Helena de Sousa
25 - Ir. Regina Lúcia Fuzisaka

VIVER A CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2017
NA BETÂNIA
Na Betânia, temos a alegria de viver de
modo especial a Campanha da Fraternidade 2017,
cujo tema é Fraternidade e Biomas brasileiros e
defesa da vida, cultivando a criação.
Em nossas reflexões, neste tempo da
quaresma, constatamos, mais uma vez, que temos
a graça de estarmos inseridas num grande jardim,
onde a natureza nos convida a cantar: “Senhor
meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar
nas obras de tuas mãos”.
Estamos inseridas no bioma “cerrado”.
Aqui se desenvolvem ipês amarelos, roxos,
paineiras, diversas árvores frutíferas, plantas as
mais variadas. Cada dia somos convidados por
Irmã Eni a admirar e contemplar uma nova flor que
desabrocha, o viveiro com plantas ornamentais
e orquídeas, onde Irmã Beatriz se dedica com amor. Irmã Rosalina se responsabilizou pelas plantas que Irmã Lizete
cuidava. As Irmãs Alzira e Cristina zelam pelos vasos de folhagem. Irmã Marilda com alegria lança sementes, as mais
variadas, preparando-as para o “Santuário ecológico”. Irmã Olinda trouxe de Palmas, com muito carinho, mudas de “flor
do deserto”. Nossos colaboradores Gilmar e Artur cultivam com cuidado especial as hortaliças. Tudo na Betânia nos
convida a louvar e agradecer a Deus pela criação, pelo cantar dos pássaros, pela água abundante, pelas angolas que
pastam pelos jardins, pelas flores, pelo empenho de todas (os) em cuidar mais e mais da vida das pessoas.
Obrigada Senhor, por este paraíso ecológico e por todas aquelas que por aqui passaram semeando flores e
amor. (Irmã Beatriz Manna – Uberaba-MG)

MISSÃO NO CARIBE
É de longa data que as irmãs missionárias na República
Dominicana e no Haiti trabalham em parceria com equipes
de voluntários dos Estados Unidos, nas áreas de medicina,
oftalmologia, construção civil, agronomia e outras. Irmã
Maria Marciano, de Vallejuelo-RD, agendou com uma
equipe médica americana um atendimento oftalmológico,
neste mês de março de 2017, em Los Cacaos – Haiti. Irmã
Charlimène pediu uma extensão do atendimento para
Thomassique, e as irmãs da comunidade se revezaram
para ajudar também em Los Cacaos.
A missão se deu nos dias 05, 06 e 07 de março em Los
Cacaos, com 300 atendimentos, e nos dias 08 e 09 em
Thomassique, com 230 pessoas atendidas. A equipe atende
de graça e fornece os óculos aos que dele necessitam. A
população ficou muito feliz e agradecida por esse gesto de
fraternidade e solidariedade. Afinal, é a SOLIDARIEDADE
entre os povos que salvará o mundo... Que Deus abençoe
esta missão e, de modo especial cada irmã e cada membro
das equipes de apoio.
A Comunidade de Thomassique recebeu também,
nos dias 18 e 19, a visita das Irmãs Marie Thérésa e Cleonice
Cardoso, juntamente com Irmã Lídia Maria Carneiro, que
chegou para compor essa comunidade de missão. Bom
trabalho, Irmã Lídia!
(Dados e fotos enviados por Irmã
Charlimène Philippe – Haiti)

SONHO QUE SE SONHA JUNTO SE TORNA REALIDADE
Aos 15 dias do mês de março de 2006 se
concretizava um sonho. Um espaço, um lugar, uma casa
onde existisse Palavra de Deus, existisse dignidade,
existisse busca do saber, da profissão, existisse busca e
luta por garantia de direitos, existisse VIDA. Foram
assim os primeiros passos já em 2004, quando um grupo
de Frades e Freiras Dominicanas e mais leigas iniciaram
as visitas às famílias da Comunidade Boqueirão - Bairro
da Saúde-Zona sul/sudeste da cidade de são Paulo. A
vontade era tamanha que em dois anos foi adquirido um
espaço físico e construído, ali mesmo dentro da
comunidade, o “Família Dominicana. Em 11 anos foram
atendidas diretamente mais de 1000 pessoas entre
crianças, adolescentes e adultos, nos mais diversos cursos como: Alfabetização de adultos, inclusão digital, artesanato, espanhol,
reforço escolar, teatro, Música (instrumentos e canto) entre tantos outros e indiretamente mais de 5000 pessoas residentes na
Comunidade. Celebrar 11 anos e ver a casa cheia de pessoas que amam este projeto social é ter a certeza de que estamos no
caminho certo, na busca de mais justiça social e de Humanidade. (Marcos Arengheri – Comunidade do Boqueirão)

ENCONTRO DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA EM UBERABA
Aula Presencial de Encerramento do Curso de Ensino Religioso - Módulo 1 - O Livro das Religiões
Nos dias 10, 11 e 12 de
março, realizou-se em Uberaba, a
Aula Presencial para encerramento
do Curso de Ensino Religioso –
Módulo 1, no Centro de Estudos
São Tomaz de Aquino. Contamos
com a presença do ilustre
Professor Doutor em Ciências
Sociais, João Décio Passos, da
PUC de São Paulo. Foi um
encontro para o aprimoramento da
fé cristã e embasamento teológico.
Ir. Cleonice Cardoso, Priora Geral
da Congregação Dominicana de
Nossa Senhora do Rosário de Monteils, Ir Teresinha Fernandes, Priora Provincial, a coreana Irmã Marie Thérésa, Conselheira Geral,
as Irmãs Mª Helena e Eulália, da Equipe de Educação, e Irmã Rejane de Paiva também estiveram em Uberaba, especialmente para
este encontro que nos proporcionou rever questões pedagógicas e fundamentações relacionadas ao Ensino Religioso.
Foram discutidos temas como os elementos comuns a todas as religiões, a espiritualidade, a religiosidade e a ética.
Em sua fala João Décio, destacou o papel da religião na sociedade, a relação entre as tendências religiosas e as
tendências culturais, reforçando a importância do resgate das tradições. Foi uma discussão muito valorosa que oportunizou a todos
a possibilidade da revisão de conceitos e práticas.
Num segundo momento, sob a coordenação da Ir. Rejane e os tutores do curso, fizemos várias reflexões em grupos sobre
o curso em si, destacando os conhecimentos adquiridos no trabalho com o livro “ O Livro das Religiões”; relacionamos as reflexões
feitas pelo prof. João Décio com nossos estudos e a aplicação destes em nossa Matriz Curricular de Ensino Religioso. Por fim,
avaliamos o curso dando a cada um a oportunidade de colocar as alegrias e dificuldades que experimentou na realização deste
trabalho.
Ainda neste dia, todos os participantes aprovados foram calorosamente aplaudidos no momento da entrega dos
certificados. Nesta ocasião, nos foi apresentado o Módulo 2 do curso, com o tema “ Religiões do Mundo”, que será realizado de abril
a setembro de 2017, para todos os interessados em prosseguir nestes estudos.
No final do encontro, fizemos uma síntese das discussões que foram apresentadas o que abriu espaço para a avaliação do
encontro, que segundo os presentes, foi excelente. Foi unânime entre todos os presentes, que tivemos dias de riquíssimas trocas de
experiências, desmistificando alguns preconceitos e ampliando nossos conhecimentos.
Encerramos no domingo, com as falas da Ir. Cleonice, Irmã Marie Thérésa e Irmã Rejane, com a certeza de que mais vez, onde se
encontra a família dominicana o estudo e a verdade são os pilares mais importantes para o crescimento de todos em suas atividades
em nossos colégios. (Cássia Mara Ferreira – Coordenadora Pedagógica EF/II – CNSD)

IRMÃ MARIE THÉRÉSA VISITA O BRASIL
Irmã Marie Thérésa, Conselheira Geral
residindo em Monteils, na França, chegou ao Brasil no
dia 26 de fevereiro para reunião do Governo Geral e
para acompanhar Irmã Cleonice Cardoso ao Caribe.
Chegando em São Paulo, onde se realizou a reunião,
foi acolhida pela comunidade N. Sra. do Rosário e pela
diretora Delma Tavares que a acompanhou em visita a
alguns pontos de referência da Capital, uma vez que
vinha pela primeira vez a S. Paulo. Aproveitando a
oportunidade, no início de março, foi a Curitiba e depois
a Uberaba e Araxá, para conhecer e também rever as
diretoras das Escolas, as quais ela acompanhou na
peregrinação na França no ano passado. Em Uberaba
participou do Encontro de alunos do Curso de Educação
Cátia, das Mídias Sociais do CNSD relata a
passagem de Irmã Marie Thérésa pelo Colégio Nossa
Senhora das Dores:
“No dia 09 de março, o Colégio Nossa Senhora das
Dores recebeu a Irmã Cleonice Cardoso – Priora
Geral da Congregação das Dominicanas de Nossa
Senhora do Rosário de Monteils e também a coreana
Irmã Marie Thérésa (Irmã Teresa) – Conselheira
Geral.
Irmã Maria Teresa foi a responsável por guiar, em
outubro do ano passado, as Diretoras dos Colégios da
Província Nossa Senhora do Rosário de Monteils:
Miriam, Ana Cristina, Delma e Marta (CNSD) que
viajaram em peregrinação pelos principais lugares na
França, onde São Domingos e Madre Anastasie
viveram.

Irmã Teresa, que mora na França, está no Brasil com a
finalidade de visitar as casas dominicanas. Durante sua visita,
ela participou de atividades com os alunos do Ensino Médio. Os
estudantes ficaram muito animados em conhecê-la
pessoalmente, já que ela faz parte da introdução da agenda
CNSD 2017, registro marcante que faz referência ao resgate da
história e do carisma dominicano.
Acompanhadas pela Direção - Marta, Márcia e Milton – as Irmãs
Dominicanas fizeram um tour pelo colégio. Logo após, em um
breve lanche mineiro, elas se encontraram com as Irmãs Maria
Helena, Eugênia e Glycia.
‘Foi uma alegria enorme acolher as Irmãs Cleonice e Teresa,
mesmo em uma visita rápida, foi especial tê-las conosco’, vibra a
Diretora Marta Beatriz. “

(Catia Flaviany de Moura – Gerente de Mídias Sociais - CNSD –
Uberaba-MG)

INFORMES
1. Novo e-mail de Ir. Valande: irmavalandeop@gmail.com;
2. E-mail correto da Comunidade N. Sra. do Perpétuo Socorro: dominicanas.thomassique@gmail.com;
3. Novo número de celular de Ir. Aparecia Lopes: (83) 9 9640-6700

