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No dia 15 de Abril, graças à eficiência da Equipe que 
preparou, com criatividade e carinho, motivando a toda(o)s 
para a participação, para o momento tão importante, 
celebrarmos, com Madre Anastasie, os 185 anos do seu 
nascimento e os 140 de sua Ressurreição. 

 Neste dia, Comunidades de Uberaba, irmãs de 
outras comunidades, leigas dominicanas, os Padres e 
Noviços dominicanos, representantes dos Colégios Na. Sra. 
das Dores e São Domingos, do Centro de Educação Infantil 
Marta Carneiro e amigos, reuniram-se no salão da 
Comunidade Santo Tomás de Aquino. 

Após a celebração, os participantes foram convidados a dar continuidade ao clima de fraternidade com um 
almoço. Este foi simples, saboroso, aconchegante, pleno de encontros.  Durante todo o dia o clima foi muito orante, 
alegre, fraterno. Uma celebração para ser lembrada o ano todo!  

 

(Ir. Maria Helena B.Salazar da V. Pessoa – Uberaba-MG) 

Iniciamos nosso encontro celebrativo com a acolhida de 
Ir. Terezinha Fernandes, Priora Provincial, que expressou sua 
alegria em celebrar este momento, agradecendo à Equipe e a 
todos os presentes. A coordenação foi feita por Ir. Irismar Sousa 
de Menezes, trazendo seu jeito agradável e fraterno de ser. A 
celebração prosseguiu com a apresentação do que as 
comunidades trouxeram como contribuição de sua criatividade, 
de maneira orante e diferenciada. 

 Um momento emocionante foi quando Beatriz, aluna de 
Ribeirão Preto, com apenas oito anos, contou com graça e 
espontaneidade, a história de Madre Anastasie. Foi um momento 
lindo! A celebração foi alegre, cantante, dinâmica, histórica, 
participativa. Todos manifestavam as suas reações, seus 
agradecimentos pelo momento que estavam vivenciando. 



   
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aconteceu no Colégio São Domingos, em Araxá, 
de 12 a 14 de abril, o Encontro de Diretoras das Escolas 
Dominicanas, sob a coordenação de Ir. Rejane de Paiva, 
Conselheira Geral. Estiveram presentes as diretoras dos 
Colégios de Curitiba, São Paulo, Goiânia, Porto Nacional, 
Ribeirão Preto, Uberaba e Araxá. Participaram, também, Ir. 
Solanje Carvalho, Provincial da Província Madre Anastasie, 
Ir. Doraildes Matos, Coordenadora de Inclusão do CSD e Ir. 
Madalena Santos, representante da Mantenedora da 
Província Nossa Senhora de Guadalupe. O objetivo do 
encontro foi refletir sobre os Princípios Norteadores da 
Educação Dominicana. Durante os três dias, aconteceram 
momentos de estudo, oração e espiritualidade.  

ENCONTRO DE DIRETORAS DAS ESCOLAS  
DOMINICANAS NO CSD 

Os alunos dominicanos e convidados participaram com 
apresentações artísticas e musicais. 
(Luciana Sant’ana – Assessora de Comunicação do CSD – Araxá-MG) 

CELEBRANDO 100 ANOS DE NASCIMENTO DE IR. LORETO 
Há pessoas imorredouras. Mesmo partindo para o outro lado da Vida, continuam vivas em nosso meio. É o caso 

de Irmã Loreto Gebrim. 
(Ir. Vanda Heleusa de Resende – São Paulo) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Empolgadas com as celebrações de nossa fundadora, 185 anos do seu nascimento de e 140 de sua Ressurreição, as Irmãs da 
Fraternidade Betânia nos dão as dicas para leitura, meditação e pesquisa sobre a vida e obra de Madre Anastasie, disponíveis na 
Biblioteca da Comunidade. Que riqueza! Vamos enumerá-los: 
 

 Documents sur La vie e l’oeuvre de Mère Anastasie Conduché. (6 volumes- a partir de 1833, sendo o primeiro volume traduzido em 
português, por um grupo de Irmãs) 2010 

 La Mère Anastasie - Père Etienne Bernadot O.P.1916 

 OP - La Prieure de Bor, Père Etienne Lageunie O.P. 1939  

 Madre Maria Anastasie- Bernadot, em Português- traduzido em 1936. 

 Madre Maria Anastasie-Bernador, 2ª edição em Português, 2016. 

 A Priora de Bor, traduzida para o Português, em 1993. 

 Volta às fontes, de Catherine Mounier, traduzido em 1992. 

 Le miracle de Bor - Père Lageunie. O.P. 

 Le Saint bon sens- Mgr. Nobert Calmels - 1970. 

 A Grande Pequenina- Ir. Domitila Ribeiro Borges- 1ª edição 1951; 2ª Edição -2006. 

 Caminhemos para as fontes- Um grupo de Irmãs. 

 Vida e Obras de Madre Anastasie- Ir. Nívea Padin - O.P. 1989. 

 Uma História Verdadeira: Madre Anastasie Ir.Anísia Lobo - O.P. 1993. 

 Novena- Madre Anastasie chama que não amortece - Um grupo de irmãs. 

 Dia a Dia com Madre Anastasie - Dom Luiz Palha O.P - 1ª Edição: 1944- 2ª Edição 2010. 

 Cadernos Anastasianos - Organizados por Ir. Nívea Padin. 

 Anastasie, Rastro de Luz - Ir. Domitila Ribeiro Borges 2003. 

 A Menina Iluminada - Helena de Castro Cury Abud- ilustrado por Ir. Tereza de Lisieux. O.P. 
Procuremos, com alegria, conhecer ainda mais a vida de nossa Santa Fundadora Madre Anastasie. Nossa Biblioteca está à 
disposição. 

“A ALEGRIA DO SEMBLANTE DEVE SER O REFLEXO DA ALEGRIA INTERIOR” M. ANASTASIE.” 
 

(Ir. M. Beatriz Manna – Comunidade da Betânia- Uberaba-MG) 
 

BIBLIOTECA DA BETÂNIA À DISPOSIÇÃO 

BEM-VINDA À CASA DE FORMAÇÃO 
Na manhã de 06 de fevereiro, na casa de Formação Madre Anastasie, em 

Porto Nacional, Tocantins, aconteceu a celebração de Boas- Vindas e a Acolhida 
das jovens Merlande Bazard (noviça do primeiro ano, Haitiana) e Natália Jazmin 
Suárez Cocco (postulante, Paraguaia). O momento foi marcado pela reza do “Pai 
Nosso” e “Ave Maria” nos idiomas Crioulo, Guarani, Francês e Português. As Jovens 
expressaram e confirmaram sua decisão de realizar sua formação para a Vida 
Religiosa, contando com a ajuda de Deus e apoio das Irmãs da comunidade. Irmã 
Regina Azevedo entregou as cruzes dominicanas para ambas, o que foi seguido de 
um afetuoso abraço de “boas-vindas”. A cerimônia também contou com a presença 
das Irmãs da comunidade do Colégio Sagrado Coração. 
 

(Natália Jazmin Suárez Cocco, Casa de Formação Madre Anastasie, Porto Nacional, 
Tocantins) 

 

ANIVERSARIANTES DE JUNHO E JULHO 

 3 - Ir. Isolina Auxiliadora Alves 
 6 - Ir. Maria Marciano 
15 - Ir. Maria Anita Rocha 
15 - Ir. Sílvia Rodrigues 
18 - Ir. Solange Maria de Souza 
22 - Ir. Maria Natália Barbosa 
27 - Ir. Aida Noelia R. Lezcano  

14 - Ir. Esther Maria Silva Beghelli 
17 - Ir. Alzira Velósa Pereira 
18 - Jessica Paul - aspirante 
23 - Ir. Nadir Barros Freire 
23 - Ir. Lorenza Insfrán Mendoza 

30 - Ir. Olinda da Rocha Silva 



 
  

ASSEMBLEIA DA ASSEIJ 
Amanheceu, surgindo um sol brilhante com horizonte 

limpo pela chuva da noite. O clima era bem agradável. Um bom 
grupo de Irmãs vindo de todos os cantos, se encontrando e 
transmitindo grande alegria. Neste clima, no dia 14 de abril 
realizou-se a Assembleia da ASSEIJ (Associação Educadora da 
Infância e Juventude). Sr. Gilberto Andrade, contador da 
mantenedora, nos apresentou, com seu jeito especial e toda 
habilidade, o balanço contábil, avaliando o ano de 2017 e abrindo 
perspectivas para 2018. 

Irmãs Terezinha Fernandes, Irismar Menezes e Nadir Barros 

 também apresentaram a situação financeira da Sede da mantenedora. 
À tarde deste mesmo dia, a Assembleia prestou homenagem à Irmã Nívea Padin, com 
o lançamento do livro “Memórias Araguaianas”, onde conta a história de sua missão em 
Conceição do Araguaia-PA, salvando vidas naquelas regiões inóspitas, nos anos 60-70. 
Ao mesmo tempo a mesma festa aconteceu em Xinguara e Conceição do Araguaia. 
Foram entregues às comunidades mais dois livros: “Madre Anastasie”, escrito pelo 
frade dominicano Pe. Marie Vincent Bernadot, em sua segunda edição e “Vida e Obra 
de Madre Anastasie”: Percursos de Amor e Bondade”, um relato da viagem das 
diretoras dos colégios de nossa Província, à França. 
No final da tarde foi realizada a eleição para a diretoria da Mantenedora para os 
próximos quatro anos, ficando assim constituída: 
Presidente: Ir. Terezinha Fernandes de Oliveira 
Vice-Presidente: Ir. Regina de Azevedo Soares 
Secretária: Ir. Virgínia Helena de Sousa 
1ª Tesoureira: Ir. Irismar Sousa de Menezes 
2ª Tesoureira: Ir. Célia Silva do Nascimento 
 

ROSÁRIO SÃO PAULO-UNIDADE II CELEBRANDO ANASTASIE 

 Conselho Fiscal: Ir. Tânia Goreti dos Santos, Ir. Maria Eni de Oliveira, Ir. Dalva Aparecida de Andrade Oliveira. 
Suplentes do Conselho Fiscal: Ir. Nadir Barros Freire, Ir. Maria Augusta de Almeida e Ir. Doraildes da Silva Matos. 
Confiando na graça divina, na força da comunhão e no ardor de nosso trabalho seguimos para mais uma etapa de nossa 
Missão Dominicana-Anastasiana. 
(Ir. Romi Raupp Behenck – São Paulo-SP) 
 
 

Durante uma semana, assim que chegavam à 
escola, os alunos do CNS Rosário – Unidade II eram 
recepcionados pelas nossas “contadoras de histórias”. De 
seu baú mágico saíam personagem e objetos que 
pareciam familiares... 

Sim, era a história da pequena Alexandrina, 
menina de origem humilde, que é um grande exemplo de 
fé, bondade e dedicação ao próximo. 

Posteriormente, as crianças recriaram cenários 
dos momentos mais significativos da trajetória de Madre 
Anastasie, para uma manhã de reflexão e sensibilização,  
 

onde também contamos com a presença dos alunos do espaço 
Família Dominicana, que cantaram e fizeram uma linda 
homenagem à Irmã Célia que representa as irmãs dominicanas. 
(Christiane costa – Coordenadora Pedagógica) 
 



que constitui a alegria e felicidade que só o amor de Deus produz. A caridade, a união dos corações, o verdadeiro 
suporte mútuo decorre também desta doce paz e a conservam. Além disso, em suas relações entre si, entre as pessoas, 
entre a natureza, não negligenciem nada, a fim de que a caridade faça de vocês todas e todos uma só alma e um só 
coração. Suplico-lhes que cada uma e cada um de vocês não hesitem em se sacrificar para destruir a violência e o que 
poderia ser ou parecer desagradável às pessoas, à natureza e a Deus.” 
Essas são para nós, Palavras de madre Anastasie.  (Ir. Célia Silva Nascimento – São Paulo) 
                                                 
 

  
 

  
 

 

vida. O passo seguinte foi a realização de oficinas que juntaram consciência do próprio trabalho, gratidão e homenagem à fundadora. 
Alunos do 5º ano C conferem a exposição do produto dessas oficinas, durante suas atividades de Ensino Religioso. 

(Site:Colégio Rosário São Paulo)  

HORA DE DAR E RECEBER PARABÉNS 
  A maior alegria do Colégio Nossa Senhora do Rosário é não apenas ver, 
mas participar ativamente das conquistas, de sonhos realizados, de metas 
atingidas, de tudo, enfim, em que seus alunos sejam felizes protagonistas. 
Por três anos consecutivos, o Colégio Nossa Senhora o Rosário é escolhido e 
premiado como o de melhor desempenho, pelos bons resultados de seus alunos no 
SISU e vestibulares. 
Na última premiação, realizada na noite de domingo (6/5), durante a Convenção 
Anglo 2018, estiveram representando esta Escola a profª. drª. Ângela Moreira e o 
prof. Rodrigo Conceição. 
 Equipe de trabalho que somos, é preciso distribuir os aplausos entre alunos, 
famílias, direção, professores, coordenadores e orientadores, funcionários. É assim  

 

SEMANA ANASTASIANA – ROSÁRIO SÃO PAULO 

ALUNOS DA CATEQUESE CELEBRAM ANASTASIE 

Irmã Cleonice fez a abertura do encontro de professores 
da Escola, situando os participantes num contexto em que, tal 
qual Marie-Anastasie, todos pudessem ser anunciadores da 
bondade, da ousadia e compromisso com sua missão. 
Como dominicana, Irmã Cleonice abençoou-os, e assim partiram 
para espalhar a obra com alunos, familiares, funcionários, amigos, 
ex-alunos. 
Os diferentes grupos passaram por momentos de conhecimento 
histórico a respeito de época, local, em que viveu Anastasie e, 

acima de tudo, as principais ações inéditas à que ela dedicou sua  

  No dia 22 de abril de 2018 celebramos na 
Capela do Colégio Rosário, como de costume a cada 
mês, a missa com os catequizandos. Ir Irismar falou 
um pouco para as famílias sobre o ano de 
celebrações que viveremos, 185 anos de nascimento 
e 140 de morte de Anastasie onde eles puderam 
aprofundar o conhecimento e viver conosco como 
comunidade educativa. 
  No final de sua fala ela deixou como 
mensagem para as famílias a carta de Anastasie. 
“Queridas irmãs e queridos irmãos, 
         “Desejo-lhes a paz, tal como nosso Divino 

Salvador a deixou para seus discípulos. Esta paz 

 que se pode oferecer educação significativa, de qualidade: um trabalho conjunto, uma honra conjunta. 
(Site:Colégio Rosário São Paulo)  

 
 



 
 

 

 

 

 
 
 

  

DEUS NOS DÁ MAIS QUE MERECEMOS.  

CADA DIA UM POUCO MAIS. 
 Foi com este pensamento de nossa Fundadora no coração, que abrimos oficialmente o “Ano Anastasiano” em 
nossa Província. A energia amorosa de nossa Madre contagiou nossas Irmãs, leigos e leigas. Várias manifestações 
celebrativas vieram da Coréia, França, Haiti, Paraguai, República Dominicana, além de vários lugares do Brasil. O nosso 
carisma não se enfraquece, ele se transforma. Deus seja Louvado! 

(Ir. Virgínia Helena – Uberaba – MG) 

SEMINÁRIO NACIONAL PARA A VRC EM APARECIDA 

  Nos dias 5 a 8 de maio de 2018 estivemos em Aparecida 
participando do II Seminário Nacional para a VRC, com o Tema: 
“Mística e Profecia na missão comunitária”.  
Éramos cerca de 600 religiosos onde pudemos renovar nossa 
missão e nos enriquecer com tantos testemunhos de doação a 
serviço da vida para com os mais empobrecidos.  Sob o Lema: 
“Saiamos, às pressas, com Maria, aonde clama a vida” queremos 
mais uma vez renovar nosso sim e com Maria e ir ao encontro 
daqueles que o Pai nos confiou. Como o Papa Francisco nos 
convida queremos como família dominicana ser uma igreja em 
saída. 
(Ir. Célia Silva Nascimento – São Paulo) 

 


