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LÁ NA PARAÍBA...

Inseridas na cidade de Mamanguape-PB, desde
fevereiro deste ano, as irmãs Marilda Del Papa,
Vírgínia Helena de Sousa e Silvânia da Silva Souza
vão tomando conhecimento da realidade local e
atendendo às solicitações das Paróquias para a
formação do povo. Nesse período já se realizaram
alguns encontros significativos, sobretudo com os
jovens, e receberam a visita do Governo Provincial.

RETIRO PARA CRISMANDOS
O retiro dos jovens crismandos de 14 comunidades
da região, aconteceu no dia 23 de agosto, na Paróquia
Senhor Bom Jesus, em Barra de Camaratuba-PB. Estavam
presentes 190 jovens, que se preparavam para a Crisma, a
qual se realizou no dia 30 de agosto. Contando com a
participação do grupo “Anjos da Consolação” e da equipe de
serviço, houve o total de 250 participantes. O Retiro, com o
tema “Como Falar com Deus”, foi assessorado por Irmã
Silvânia Souza, op, convidada pelo Pe. Daniel Barreto.
Encontro de profundidade e solidão com o Senhor, realizado
com louvores ao Espírito Santo, em forma de orações, cantos
de animação, partilha das experiências e dos alimentos,
adoração ao Santíssimo Sacramento, meditação da Sagrada
Escritura e finalmente a Sagrada Eucaristia. Uma jornada
espiritual valiosa.

ENCONTRO DE JOVENS

De 5 a 7 de Setembro, outro encontro se
realizou na Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Professor Luiz Aprígio, em
Mamanguape-PB. Desta vez foi o retiro da
Independência dos jovens do Vale do
Mamanguape. Estavam presentes, em média, 100
jovens e refletiram o tema “Espera no Senhor e
sê forte. Fortifique o teu coração e espera no
Senhor” (Sl 26,14). Irmã Silvânia ajudou na
assessoria do dia 06, no período da tarde, com o
tema “Vocação”, a convite do Grupo de Oração
Pão Nosso, da paróquia São Pedro e São Paulo
de Mamanguape. Palestra cheia de expectativa
pelos jovens, ansiosos por saber o que, realmente
é vocação e como ouvir a Deus.

MISSÃO JOVEM EM MAMANGUAPE

Atendendo ao chamado de Cristo e da Igreja, o
Conselho Regional de Juventude do Vale do Mamanguape,
fez o convite a todos os jovens do Vale para viverem o
segundo ano da Missão Jovem, com o tema: Jovem, Fé e
Vida. No final de semana, 15 e 16 de agosto, a Paróquia São
Pedro e São Paulo acolheu a MISSÃO JOVEM REGIONAL
2015, oportunizando a participação de 300 jovens
missionários de Cuité de Mamanguape, Baía da Traição, Rio
Tinto, Jacaraú, Pedro Régis, Mataraca e Mamanguape.
A Missão Jovem visa despertar a vivência da
vocação missionária na convivência, conhecimento da
realidade, aprendizado e troca de experiências junto às
comunidades.

Com sensibilidade profética, essa missão foi abraçada pelas comissões responsáveis, pelos jovens, pela Paróquia e
por toda a cidade de Mamanguape.

VISITA À COMUNIDADE IRMÃ GERTRUDES
MAMANGUAPE - PB
No período de 07 a 11 de agosto, a Comunidade Irmã
Gertrudes, de Mamanguape, recebeu a visita de Irmã Terezinha
Fernandes e Irmã Nadir Barros. Foram dias de alegria, com passeios,
encontros, avaliação comunitária, conhecimento do povo e das terras
paraibanas. Já no primeiro dia, sexta-feira, visitaram a comunidade
rural Nossa Senhora da Abadia, na distante Imbiribeira, que estava em
pleno festejo. No dia seguinte um belo passeio turístico em João
Pessoa-PB.

São Domingos foi comemorado com a Missa, no
sábado, e com um almoço festivo, no domingo, em
companhia das Irmãs Dominicanas Tucumanas, os dois
párocos de Mamanguape, Padre Severino e Padre Hélio,
Dona Edna (mãe de Ir. Silvânia) e Dona Irismar. No
domingo, as Irmãs puderam conhecer a comunidade de
Pindobal (zona rural), que encerrava a festa dedicada ao
Sagrado Coração de Jesus. À noite, as irmãs se reuniram
com Padre Severino, para melhor conhecimento da
realidade da Arquidiocese, por parte das irmãs visitantes, e
para avaliação da presença e trabalho das Irmãs da comunidade na Paróquia de São Pedro e São Paulo. Segunda-feira,
foi a vez de conhecerem as obras sociais das Irmãs Dominicanas Tucumanas: “Casa dos Sonhos” e o “Centro de
Terapias Holísticas Santa Catarina de Sena”. Visitaram ainda, os familiares de Irmã Silvânia.

As Irmãs tiveram momentos fortes de reflexão sobre
a vida comunitária. A Comunidade sentiu-se apoiada pelas
irmãs visitantes e agradeceu sua presença alegre e
esperançosa. Animadas pela visita, continuam a Missão,
sempre na perspectiva de G. Rosa: “Rezar muito e ter fé,
porque as coisas estão todas amarradinhas em Deus.”

5º SEMINÁRIO DE JUSTIÇA
E PAZ DA FAMÍLIA
DOMINICANA DO CONE SUL
Encontro
de
Jovens
26º ENCONTRO DE JUSTIÇA E PAZ DA FAMÍLIA DOMINICANA DO BRASIL
Nos dias 03 a 06 de setembro, realizou-se, em Brasília-DF, o encontro da Família Dominicana do Cone Sul.
A partir da memória e do desafio em torno da luta pelos direitos humanos, 100 membros da Família Dominicana,
representantes dos países: Chile, Argentina,Paraguai,
Uruguai e Brasil, envolvidos nos temas da educação,
da terra, da migração, da mulher e das relações de
gênero, partilharam suas experiências. Fortalecendo
os laços e os processos de luta de nossos povos e
celebrando os 800 anos da Ordem Dominicana no
mundo, o grupo destacou o profetismo vivido ontem e
hoje, no anúncio da Verdade e denúncia das
Injustiças. Foi um momento propício também para o
lançamento e divulgação da Agenda Latino Americana
Mundial.

DO ESPÍRITO HUMORÍSTICO DE IRMÃ LORETO...
O escrito abaixo foi encontrado nos pertences de Irmã Maria de Loreto, após seu falecimento. Não se tem
referência quanto ao tempo em que foi escrito, nem mesmo o destinatário, no entanto, revela seu espírito jocoso e sua
arte de brincar para tornar a vida mais alegre:
“Minha querida amiga invisível – visível – de ontem – de amanhã – e principalmente de hoje,
Tendo tirado a sorte grande de ser sua amiga invisível, logo pensei que o melhor presente a lhe dar seria uma
série de 12 relíquias dos seus santos preferidos. Comecei a procurá-las, e já tinha encontrado muitas: de Santa
Escolástica, de São Damião de Cristo, de São Tomé das Letras, de São Charbel Makmluph e de Santa Virgínia dos
Inconsoláveis. Mas... infelizmente, fiquei sabendo que, neste ano, você não quer nada de santos. Então eu guardei as
relíquias santificadas para o ano que vem; e, neste ano, vou lhe dar algumas relíquias de homens que, pelo menos nesta
última encarnação, foram o contrário de santos! Agiram como demônios vivos!
Assim, você encontrará neste pacote, relíquias de:
Nero, que matou tantos cristãos. Relíquia: Um pedaço do seu manto imperial.
Hitler, o criminoso e inveterado racista. Relíquia: uma caixa de sabonete que ele encomendou no Oriente, para
lavar as mãos, como Pilatos, querendo mostrar para a humanidade que não era criminoso, mas fazia o que achava certo:
matar, matar, matar!
Pinochet, presidente do Chile, homem sem consciência, que condenava à morte todos os cidadãos influentes da
política contrária. Relíquia: Um CD de guarânias de sua coleção particular. Ele gostava muito de música, principalmente
da guarânia composta por seu grande amigo Mário Palmério.
Saddam Hussein, iraquiano genocida, que sacrificou tribos inteiras de seus irmãos iraquianos. Relíquia: um
cacho de sua barba.
Bin Laden, terrorista recalcitrante que mata seres humanos inocentes, destrói obras humanas e a Natureza.
Relíquia: Caneta que ele encomendou no Oriente para assinar a ordem da destruição das torres neworkianas.
Busch, Lúcifer do século 21 que ser maior do que Deus. Relíquia: Lenço encomendado por Busch na Merco Sul
do Paraguai, quando pegou um resfriado numa corrente de ar dos corredores da Casa Branca.
Penso, minha cara amiga e irmã, que você vai vibrar com este presente porque está totalmente de seu gosto!
Sua amiga que muito a ama e valoriza.”

ANIVERSARIANTES
SETEMBRO
4 - Ir. Irma Rosalía Saucedo González
28 - Ir. Aparecida de Souza Lopes

OUTUBRO
1 -Ir. Maria Eugênia Miranda Cardoso
7 -Ir. Cleonice Cardoso - Priora Geral
9 -Ir. Celia Saucedo González
14 - Ir. Irene Nunes Álvares
18 - Ir. Tânia Goreti dos Santos

21 - Ir. Neusa Vicente de Souza
26 - Ir. Maria Vera Costa Siqueira
26 - Ir. Maria Lucrécia Ramalho Silva
30 - Ir. Amélia Resende Teixeira

ROSÁRIO DE CURITIBA EM AÇÃO
O Colégio Nossa Senhora do Rosário, de Curitiba, vem
exercendo suas atividades, tendo sempre em vista o BEM e
a FELICIDADE das pessoas. Pessoa amada é pessoa feliz, e
pessoa feliz promove a felicidade do outro.
Nesta perspectiva, o Colégio promoveu, através dos
alunos participantes do Projeto “Ombro Amigo”, atividades
recreativas, de reforço escolar e festividades na Escola
Municipal Coronel João Cândido de Oliveira, no município de
Almirante Tamandaré, durante um ano e meio,
proporcionando aos alunos o conhecimento de outras
realidades sociais e a oportunidade de criar momentos
felizes para as crianças atendidas. Na tarde de 14 de agosto
os alunos do Projeto, juntamente com Irmã Neusa Vicente e Juliana, Assistente Social, receberam uma homenagem
prestada pela Escola Municipal aos colaboradores e voluntários, pela contribuição oferecida nestes últimos 04 anos. O
Projeto Ombro Amigo traz um compromisso com a responsabilidade social, transformando realidades.
Para celebrar São Domingos de Gusmão, a equipe de
Pastoral do Colégio organizou um espaço de exposição, onde foram
apresentadas a vida e obra do fundador da Ordem dos Pregadores.
A “sala São Domingos” foi montada próxima à recepção,
permanecendo aberta à visitação. De 08 a 15 de agosto, os alunos,
professores, colaboradores e pais puderam conhecer detalhes da
vida desse grande santo. Do seu nascimento à canonização, os
visitantes o seguiram, pela linha do tempo, acompanhando os
períodos importantes da história de São Domingos. A exposição
encerrou-se com um vídeo e imagens de alguns santos
dominicanos.

Reconhecendo o dedicado trabalho dos e das
catequistas, que assumem com esmero a evangelização no
Colégio, colaborando com a educação cristã dos alunos, foi
celebrado, antecipadamente, o Dia do Catequista, no dia 14
de agosto. A celebração litúrgica, na capela da Escola,
seguida da confraternização comemorativa foi uma forma de
render graças e louvores a Deus por esse trabalho e
parabenizar os catequistas.

ESPAÇO FAMÍLIA DOMINICANA E ROSÁRIO UNIDADEII
Para comemorar o dia de são Domingos, fundador
da Ordem dos Dominicanos, professores e alunos do
Colégio Nossa Senhora do Rosário - unidade II,
participaram de uma singela celebração no dia 07/08. Irmã
Cleonice brindou-nos com sua presença e sob os olhares
atentos dos alunos, contou um pouco sobre a vida deste
grande homem.
Em seguida assistiram a uma breve representação de
sua história e finalizaram cantando o Hino a São
Domingos, juntamente com o grupo do Espaço Família
Dominicana, regido pelo Prof. Sidnei.
Após a celebração, ainda em clima de partilha, um lanche, batizado carinhosamente de piquenique
Dominicano, foi oferecido a todos.

ACONTECEU NO HAITI!
AGORA, NOVIÇAS...

Após um tempo de experiência com as Irmãs da Comunidade
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Thomassique, Haiti, as jovens
postulantes, Valande Onezaire e Choupette Arisca, foram acolhidas por
Irmã Cleonice Cardoso, Priora Geral, como noviças da Província Nossa
Senhora do Rosário. O acontecimento foi no dia 16 de agosto de 2015, às
7 horas da manhã, na Paróquia Santo Tomaz de Aquino, durante a Missa
solene presidida por Pe. Ilrick Louis Jeune. Além da acolhida das jovens
ao Noviciado, a Paróquia celebrou os 40 anos de atuação do grupo
“Grandes Missionários” que desenvolve um belo trabalho missionário na
Diocese. Cercadas por amigos e familiares, as Irmãs da comunidade:
Aparecida de Souza Lopes, Terezinha de Sousa, Mathilde Nelson e
Charlimène Philippe ofereceram um delicioso almoço com frutas típicas
do país.
As Irmãs Valande e Choupette permanecerão nesta comunidade
até o mês de fevereiro, quando virão integrar o Noviciado em Porto
Nacional-TO, com a nova equipe formadora, que está sendo constituída.
Nestes seis meses, em terra haitiana, elas serão acompanhadas pela
Irmã Aparecida Lopes. Vamos acompanhá-las com nossas orações.
Sabemos que elas contam com isso.
Sob a proteção de Nossa Mãe Maria, Domingos e Anastasie, elas
têm entusiasmo, alegria e coragem para se fazerem dominicanasanastasianas, em nossos dias.

Realizou-se nos dias 28 a 30 de agosto em
Thomassique, por iniciativa das Irmãs Dominicanas, e contou
com a participação de 10 jovens vocacionadas, vindas de
várias cidades do País, como: Cayes (sul), Port de Paix
(Norte), Petite Riviere de L’Artibonite, Hinche e Thomassique.
Refletindo sobre Vocação, com diversas palestras, dinâmicas,
animação, foi também apresentada a história da Congregação
e o seu carisma. O Encontro foi bom, proveitoso, e
proporcionou a todas uma convivência alegre esperançosa.

ENCONTRO VOCACIONAL...

DISPENSÁRIO
O Dispensário Nossa Senhora do Rosário (Posto de
Saúde), em Thomassique, é um sonho das Irmãs da
Comunidade, que se tornou realidade no dia 06 de julho deste
ano. O objetivo é oferecer melhorias na qualidade de vida e
na saúde da população. Irmã Charlimène, que concluiu o
curso de Enfermagem em Uberlândia-MG, coordena o
Dispensário. Ela atende as consultas, faz a acolhida das
pessoas, prepara o dossiê e outras atividades necessárias.
Irmã Mathilde atende com massagens, às segundas-feiras, e Irmã
Choupette, na Farmácia, onde os medicamentos são vendidos a
preço acessível à população. O Dispensário funciona das sete às
13:30 horas, em casa alugada com os recursos oriundos do
próprio trabalho ali realizado. São atendidas de 40 a 50 pessoas,
em média, num atendimento humanizado, considerando-os na
sua integralidade e respeitando a sua dignidade. O Dispensário já
é uma referência na cidade e o povo o procura para consultas,
orientação, aquisição de medicamentos, formação, ou simplesmente para sanar dúvidas. Os equipamentos, ainda deficitários, vão
sendo adquiridos aos poucos, à medida em que o trabalho flui. Todo serviço dedicado ao menor de nossos irmãos é ao próprio Deus
que o prestamos.

IRMÃ MARIA BERNARD CANTALOUBE - In Memoriam
Há datas que nos fazem lembrar, de modo especial, de nossa querida Irmã Maria Bernard
Cantaloube, como 20 de agosto, dia de seu onomástico e 11 de setembro, seu aniversário natalício.
Irmã Bernard, uma das sucessoras de Madre Anastasie, era ainda jovem em 1946,
quando, logo após sua profissão perpétua, veio para a missão no Brasil. Aqui viveu 25 anos, a maior
parte de sua vida religiosa. Morou em Uberaba, Rio de Janeiro, Araxá e São Paulo. Foi professora
de francês, inglês e formação religiosa em nossos colégios, priora em várias comunidades e Mestra
das Jovens Professas, exercendo essas funções com equilíbrio, humildade e grande amor à
verdade.
Aberta a tudo e a todos (as), Irmã Bernard aprendeu logo o português, língua que ela
dominou com muita facilidade.
No ano de 1983, foi eleita Priora Geral da Congregação e em 1989 foi reeleita para um segundo mandato até 1995. Conduziu
a Congregação, juntamente com as Conselheiras, num clima de muita abertura, “convidando todas as Irmãs a uma forte tomada de consciência de
nossa diversidade e das riquezas que elas podem representar para a Congregação e sua missão, se soubermos acolhê-las e fazer delas a
ocasião de uma comunhão profunda e exigente num mesmo serviço do Senhor e de nossos irmãos” (Declaração do XXV Capítulo Geral).
Após seu 2º mandato, Irmã Bernard continuou residindo na França, e nos deu a alegria de sua volta ao Brasil em 2001, ficando entre
nós por alguns meses.
Já com a saúde fragilizada, ficou por um tempo numa clínica em Tolosa, na França, vindo a falecer a 18 de maio de 2008, com 85 anos
de idade e 67 de profissão religiosa. Partiu para a casa do Pai, aquela que deixou para todas nós o testemunho de uma Dominicana orante, terna,
compassiva, misericordiosa e firme.
Sua vida deixou marcas profundas em nossos corações, pela transparência de sua vida religiosa e pela beleza e fecundidade de sua
existência.
(Irmã Maria Beatriz Manna)
,

EQUIPE DE FORMAÇÃO PROMOVE CURSO
Foi nos dias 05, 06 e 07 de setembro, em Uberaba-MG, que se realizou
mais um curso de formação permanente, promovido pela Equipe de Formação
da Província. O tema ‘VIDA FRATERNA’ foi trabalhado por Padre Jaldemir
Vitório, sj, com a presença de 37 irmãs das três Províncias. Padre Vitório reside
em Belo Horizonte-MG e trabalha na formação de seminaristas diocesanos,
vindos de diversas Dioceses do Brasil para estudos teológicos. Ele vive, na
prática com os estudantes, a teoria que ensina e na qual acredita. Sua pessoa
revela um alto grau de integração e equilíbrio, enquanto mantém um aspecto
alegre e sereno, próprio de quem está bem com a Vida e feliz por estar onde
está e fazer o que faz. Sua fala muito nos ajudou na reflexão sobre a
Comunidade humanizada e humanizadora, bem como a Vida Religiosa
Consagrada, como espaço de Missão. Padre Vitório diz realizar este trabalho
como um serviço aos pobres que são atendidos pelas comunidades

religiosas.

VISITA A MONTE FORMOSO – VALE DO JEQUITINHONHA
As Irmãs Terezinha Fernandes e Nadir Barros estiveram em visita à
Comunidade Irmã Filomena, em Monte Formoso-MG, no Vale do
Jequitinhonha. Irmã Nadir nos relata sua experiência:
“ “O que os olhos não veem, o coração não sente.”
Irmã Terezinha e eu, fomos a Monte Formoso, e permanecemos ali de 10 a
15 de setembro. Que lindo trabalho de nossas irmãs Dalva e Maria Amélia!
É mesmo uma liderança servidora. Dedicam todo o seu tempo aos mais
carentes. O Projeto “Passo à Frente”, que proporciona o reforço escolar
aos alunos de outras escolas da comunidade, faz a diferença. Os alunos
nos apresentaram coreografia, cantos bem expressivos, numa acolhida
amiga e sincera.
A Horta Comunitária, um encanto! Ao lado da paisagem árida e
montanhosa estão lá as hortaliças bem verdinhas. Que bênção!... As pessoas
ligadas aos Projetos são bem comprometidas.
E o que dizer do povo? Simples, acolhedor, alegre.
Que Deus continue a abençoar esta inserção, dando coragem e
saúde para nossas irmãs. Fiquei encantada e muito feliz por “ver” o que eu só
“ouvia” dizer de Monte Formoso. (Ir. Nadir Barros Freire)

