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XLVIIIª ASSEMBLEIA PROVINCIAL EM UBERABA
Realizou-se em Uberaba-MG, de 03 a 08 de
janeiro pp. a 48ª Assembleia Provincial da Província
Nossa Senhora do Rosário, com a presença de 62 irmãs.
Os dois primeiros dias foram dedicados ao estudo bíblico,
sob a assessoria das Irmãs Rejane de Paiva e Maria
Augusta de Almeida. Um rico aprofundamento sobre os
livros sapienciais de Rute, Jonas, Eclesiastes e Cântico
dos Cânticos. De 05 a 07 foram os trabalhos da
Assembleia relativos à vida da Província, com dinâmicas
muito criativas, a ornamentação do ambiente, de grande
beleza, voltada para a o cuidado e a sustentabilidade,
enfocando a Laudato Si, também estudado na
Assembleia, e com o tema:
“Nossa atuação profética, segundo o Projeto de Jesus de Nazaré, na perspectiva da Religião da Criação”, e o lema:
“Praticar a Justiça, amar a misericórdia e caminhar humildemente, com seu Deus”.
Encerrados os trabalhos da Assembleia,
foi celebrada, no dia 8 de janeiro, a Santa
Eucaristia com a primeira profissão de Irmã Sofia
Belén Torres Rodríguez, a renovação dos votos
de Irmã Aida Noelia Rodríguez Lezcano e Irmã
Silvânia da Silva Souza (que os renovou na
Paraíba), o jubileu de ouro (50 anos de
consagração) das Irmãs Rejane de Paiva e Doraci
Pereira Costa e jubileu de platina (70 anos) de
Irmã Conceição Jacintho da Silva. A Eucaristia,
presidida por Dom Paulo Mendes Peixoto,
arcebispo de Ubraba e concelebrada por Frei Luiz
Antônio Alves, dominicano, com a presença,
também dos noviços dominicanos,
celebrou a disponibilidade e confiança das jovens
que entregam sua juventude a serviço do Mestre
Jesus e seu Reino, e a fidelidade das jubilares que
mantêm o SIM pronunciado na sua juventude.
Muita alegria e gratidão foram a tônica desta
celebração. À Celebração seguiu o almoço no
pátio do Colégio Nossa Senhora das Dores.
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. Irmã Terezinha de Sousa – Do Haiti para Monte Formoso-MG
. Irmã Aparecida de Souza Lopes – Do Haiti para Mamanguape-PB
. Irmã Patrícia Ma. Castanheira – de Ribeirão Preto para S. Tomás de Aquino,
Uberaba-MG
. Irmã Maria Aparecida Ribeiro – S. Tomás de Aquino para Caminho de Emaús,
Goiânia-GO
. Irmã Leônia Maria Motta – de Araxá-MG para S. Tomás de Aquino, Uberaba-MG
. Irmã Iracema Caetano de Almeida – de Araxá-MG para a Betânia, Uberaba-MG
. Irmã Isolina Auxiliadora Alves – de Araxá para a Betânia, Uberaba-MG
. Irmã Marilda Del Papa – do Caminho de Emaús para a Betânia, Uberaba-MG
. Irmã Lidia Resende (Prov. N.S.Guadalupe) – de Goiânia para o Haiti
. Irmã Sofia Belén Torres Rodríguez – da Casa de Formação para Santo Domingo, Assunção-PY
. Nancy – de Caacupé-PY para a Casa de Formação, Porto Nacional-TO
(Ir. Vanda Heleusa de Resende – Uberaba-MG)

ENCONTRO DE JUNIORISTAS
No segundo dia do ano de 2017, em Uberaba-MG,
na alegria do reencontro, reuniram-se Ir. Doraci Pereira
Costa, responsável pela formação das junioristas, e as irmãs
Aída Noelia Rodríguez Lezcano e Silvânia da Silva Souza.
Foi um momento de partilha e revisão do vivenciado
neste tempo de juniorato, de avaliação e programação a
partir do Plano Global de Formação. Começou com a reflexão
do evangelho do dia, Jo 1,19-28, onde João Batista ressalta
a importância de Jesus. Levantando o questionamento:
Quem é esse Jesus para nós religiosas, hoje?
Como estamos seguindo Jesus de Nazaré? Ir. Doraci relatou sua experiência e sua alegria em completar 50 anos de vida
religiosa, de entrega da sua vida a Deus no serviço aos irmãos e irmãs em vista do Reino. Falou da importância da família
e da vida comunitária, do valor do perdão e da escuta, da oração e da confiança em nós mesmas, da importância da
humildade que reconhece a grandeza e a misericórdia do nosso Deus.
Apesar de este ano prometer ser muito corrido devido aos compromissos universitários, ficou marcada a próxima
reunião para o mês de julho, em Uberaba, aproveitando o tempo de retiro, para seguir com as propostas do Plano de
Formação. (Ir. Aida Noelia Rodríguez Lezcano – Uberaba-MG)

IRMÃ BERNADETTE NO BRASIL
IRMÃ MARIE BERNADETTE DÕ THI ANH THU’ é vietnamita nascida na cidade
de Dõng Nai – Vietnam, a 1º de janeiro de 1988, e está no Brasil desde meados
de dezembro de 2016 com o objetivo de aprender a Língua Portuguesa e,
posteriormente, fazer o estudo de Bíblia, para transmiti-lo em seu país. É uma
pessoa fisicamente franzina, inteligente e graciosa. Sem conhecer a língua
portuguesa e com um mínimo de conhecimento do francês, enfrentou sozinha a
viagem do Vietnam ao Brasil e, malgrado toda a dificuldade que deve estar
sentindo para se comunicar e se situar, não desanima e dedica todo esforço
possível no aprendizado. Com a ajuda de algumas irmãs vai aprendendo rápido
e vencendo os obstáculos.
Bem-vinda, Irmã Bernadette! Sua presença é para nós uma lição de vida!
(Ir. Vanda Heleusa de Resende – Ubraba-MG)

NOTÍCIAS DO COLÉGIO
NOSSA SENHORA DAS DORES-UBERABA

Em anos de muitas vitórias da escola de esportes do CNSD, diretora Marta Fabri e professor Karel recebem do
secretário de Esportes, Luiz Alberto Medina, o troféu de vice-campeão geral do Jeura.
ESPORTE É VIDA
Em 2016, o Colégio Nossa Senhora das Dores deu show nas
competições do Jesura, Torneio Uberaba de Natação, Circuito
Mineiro de Badminton, Copa Sesc, Liga meta é aumentar a
Triangulina de Handebol, Copa Acevale e no Festival Professor
Afrânio de Judô. Medalhas de bronze, prata e ouro revelaram
talentos e formaram lideranças na Escola de Esportes. Em 2017
a meta é aumentar o brilho da escola.
(Jornal da Manhã Online de Uberaba)

PROJETO PEDAGÓGICO:
HAITI – AJUDA SEM FRONTEIRAS

Como a ação aconteceu:

- A sensibilização dos alunos começou durante as
aulas de Ensino Religioso do dia 09/11, quarta-feira.
- Na aula do dia 16/11, os alunos confeccionaram
cartazes para sensibilizar e incentivar a comunidade
dominicana para doar R$ 1,00 para a campanha
“HAITI – Além das fronteiras”.
- Além disso, os alunos gravaram um vídeo e
colocaram no Educacional. Assim, usou-se mais de
um recurso para sensibilizar os alunos e suas
famílias.
- A sensibilização nas outras salas de aula aconteceu durante as aulas de ensino religioso e foi realizada pela professora
Maria Lígia nas turmas de 2º, 3º e 5º anos.
- No dia 31/11, os alunos dos 4ºs anos foram às turmas de 2º e 3º anos para agradecer a participação dos alunos no
projeto. As alunas Valentina (4º ano B) e Ana Clara (4º ano A) foram à Administração agradecer as doações e convidar
para a missa do dia 04/12.o
- O encerramento da campanha aconteceu no dia 04/12, às 9h, com a leitura de uma carta de agradecimento.
- A culminância ocorreu no dia 07/12, na sala A08, com a participação de todos os alunos dos 4ºs anos e visita da ir.
Beatriz. O momento contou com uma fala da irmã sobre a realidade do Haiti e entrega da carta e do valor arrecadado na
Campanha.

ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO
1 - Ir. Terezinha Prado de Azevedo
3 - Valande Onezaire - Noviça
6 - Ir. Neuza Roque Luiz
10 - Ir. Doraildes da Silva Matos
10 - Ir. Maria Amélia Abranches
12 - Ir. Maria Cristina de Faria

14 - Ir. Maria Eni de Oliveira
14 - Ir. Terezinha de Sousa
23 - Ir. Dalva Aparecida de A.Oliveira
27 - Ir. Iracema Caetano de Almeida

MISSA DE NATAL NA PENITENCIÁRIA DE MAMANGUAPE
A Pastoral Carcerária de Mamanguape, juntamente com a direção da Unidade Penitenciária e o Pároco Padre
Manoel Alves Neto, promoveu a Missa de Natal para os detentos desta cidade, no dia 26 de dezembro de 2016. A
Penitenciária aloja cerca de 75 detentos e o convite para a Missa foi livre. Grande número compareceu à celebração
que se realizou na área destinada ao banho sol. Ministras da Eucaristia, bem como pessoas de outras pastorais e o
grupo de canto animaram a celebração, e Pe. Manoel dirigiu palavras de esperança ao grupo ali presente. Após a Missa
foi servido um lanche para os participantes. (Ir. Vanda H. Resende)

ENCERRANDO O JUBILELU DOS 800 ANOS DA
ORDEM DOMINICANA
A Ordem dos Pregadores, os Dominicanos, realizou, em Roma, de 17
a 21 de janeiro p.p., um “Congresso Internacional para a Missão da Ordem
Dominicana”, encerrando o ano de jubileu dos 800 anos de fundação da
Ordem, ricamente celebrado e vivenciado desde novembro de 2015, pela
família dominicana, em todo o mundo. O Congresso reuniu 612 participantes
de 82 países, que chegaram a Roma sob montanhas de neve e uma
temperatura de alguns graus negativos. Entre os participantes, mencionamos
os frades José Fernandes Alves e João Xerri, Irmã Irenilda Gomes Pitombeira,
da Província Guadalupe, que representou a Comissão de Justiça e Paz OPBrasil e Irmã Charlimène Philippe, da Província Rosário, a convite da CIDALC
(Conferência Interprovincial dos Dominicanos da América Latina e Caribe). A
Missa de encerramento do Congresso, no dia 21, foi presidida pelo Papa
Francisco. Parabéns à Família Dominicana!
(Ir. Vanda Heleusa de Resende)

