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PALAVRA DA PROVINCIAL

INICIANDO AS ATIVIDADES DE 2016

É comum ouvirmos dizer que o ano, no Brasil, só se inicia após o Carnaval; para
nós, o início do ano de atividades coincide com o ano do calendário. Vejamos o que já
realizamos em 2016: Celebração de Jubileu e Renovação de Votos, Curso de Bíblia,
Assembleia Provincial, Assembleia Interprovincial; já recebemos circulares da Priora
Geral e da Provincial; a Equipe de Formação já se movimenta para o Encontro
Interprovincial que, neste ano, é de responsabilidade da Província Nossa senhora do
Rosário; nossas instituições já estão em pleno funcionamento e, ainda, cada uma de nós,
que pôde, encontrou um tempo para refazer as forças, seja cuidando da saúde, visitando
familiares e parentes ou simplesmente descansando! Ah, e a Casa de Formação
Interprovincial, já está organizada para receber as jovens, Postulantes e Noviças. Dia 05
de março, numa cerimônia, na capela do Colégio Sagrado Coração de Jesus, em Porto
Nacional, será feita a sua abertura oficial, recebendo sete jovens: duas postulantes e
cinco noviças.
Nossas três noviças já estão chegando: Sofia, do Paraguai, e Choupette e Valande, do Haiti. Que essas jovens
se sintam bem acolhidas e que Deus abençoe o grupo - formadoras e formandas - para que correspondam, na alegria, a
mais esse passo significativo de suas vidas e da vida da Congregação.
O segundo momento de nossas atividades anuais, inicia-se com o tempo da Quaresma. A Campanha da
Fraternidade Ecumênica nos convoca a assumir a responsabilidade de ajudar a salvar a Vida no Planeta. Planeta, aqui,
no sentido mais amplo, não somente a Ecologia. O refrão do hino oficial da Campanha dá a amplitude desta convocação:
“Quero ver, como fonte, o direito, a brotar, a gestar tempo novo. E a justiça, qual rio, em seu leito, dar mais vida
pra vida do Povo”. O estudo proposto pelo Governo Geral para este ano, sobre a Ecologia, vem de encontro com o tema
da Campanha. O Papa Francisco nos fornece vários subsídios. Além da encíclica Laudato Si, propõe, para a quaresma,
pequenos gestos de caridade, que declara como manifestações concretas do amor. Sobre o jejum, menciona um elenco
de atos que diz ser “o melhor jejum”. Podemos nos inteirar destas sugestões e tentar pô-las em prática! Convertendo-nos,
cada dia um pouco, poderemos viver plenamente a festa da Páscoa.
(Ir. Terezinha Fernandes de Oliveira)

ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO E MARÇO
1 - Ir. Terezinha Prado de Azevedo
3 - Ir. Bridelia Benitez Ledezma
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

6 - Ir. Sofia Belen Torres Rodriguez - Noviça
12 - Ir. Romi Raupp Behenck
12 - Ir. Irismar Souza de Menezes
17 - Ir. Patrícia Maria Castanheira dos Santos
23 - Ir. Rejane de Paiva
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PROVICIAL-2016
A 47ª Assembleia Provincial da Província Nossa
Senhora do Rosário, realizou-se, como de costume, no Centro
São Tomás de Aquino, em Uberaba, de 03 a 08 de janeiro
deste ano. O tema do estudo bíblico que antecede a
Assembleia foi a ALIANÇA, com o lema: “Amem-se umas às
outras, assim como eu amei vocês!” Uma riqueza! Tendo as
comunidades feito o estudo durante o ano, coube nesse
momento, socializar e celebrar o estudo feito. Irmã Rejane, que
assessorou o curso, idealizou esta partilha com sete “altares”
montados, criativamente pelas irmãs, nos diversos espaços do
Centro São Tomás de Aquino, o qual, por si só, convida à
oração, ao silêncio e à comunhão com o Criador. Os altares,
cada qual acompanhado por um banner bem bolado e significativo, seguiram a temática das sete alianças bíblicas: da
Criação, de Noé, de Abraão, de Moisés, de Josué, do Coração (Profetas) e de Jesus Cristo, em João. Ao longo dos dois
dias foram celebradas essas alianças, fazendo-se a caminhada, de um para outro ambiente, enquanto se cantava uma
canção própria, adaptada por Irmã Glycia, na melodia ‘O Povo de Deus’. Como diz o ditado: Foi de tirar o chapéu!
Os trabalhos da Assembleia foram preparados desde outubro,
primeiramente com a reunião das equipes com o Governo Provincial e
outras irmãs que se fizeram presentes, e depois pela equipe de
coordenação, definida em outubro. A boa preparação garantiu o bom
desempenho. A Assembleia teve como tema: “Aliança e Interpretação
dos novos sinais dos tempos”, e o lema: “Vida Fraterna, sinal de
nossa saída em Missão”. Em 10 grupos, as irmãs trabalharam nas
oficinas: Missão Hoje, Formação em vista da Missão e a Casa de
Pregação (Comunidade), com alguns textos de apoio. Nessas oficinas
foram elaborados textos de orientação para a vida da Província. A partilha
das experiências, dos saberes, das esperanças e das conquistas, num
encontro fraterno e comprometido, nos ajuda a viver com alegria a nossa
missão e vocação de consagradas a serviço do Reino.
Nesta Assembleia foram celebrados os 50 anos de
consagração das Irmãs Patrícia Castanheira e Olinda Rocha, e as
jovens Aida Noelia Rodriguez e Silvânia da Silva Souza renovaram seus
votos na Congregação. Isto na Celebração Eucarística do dia 03 de
janeiro, festa da Epifania.

SORTEIO DAS RIFAS
Irmã Cristina de Faria, com todo o seu empenho e compromisso com a causa
das Missões, coordena uma roda de terapia ocupacional na Betânia, com trabalhos
manuais, e a cada Assembleia Provincial, apresenta alguns trabalhos confeccionados
pelas irmãs com ação entre amigos, para que as participantes da Assembleia também
colaborem com a causa.
Como o total dos números só foram vendidos após a Assembleia, ela enviou o
resultado dos sorteios para que o divulgássemos. Eis as contempladas:
Colcha de retalhos – uma leiga dominicana da Fraternidade Santa Rosa de Lima, em
Uberaba; Blusa de Crochê – Ir. Maria Eugênia Miranda;
Caminho de Mesa – Ir. Maria Vera Siqueira.
Obrigada, Ir. Cristina, pelo empenho e espírito missionário; obrigada, colaboradores que contribuíram para esta obra
social. Esta também é uma forma de trabalhar pelas Missões.

IRMÃS TRANSFERIDAS
“Devo florir onde Deus me plantou!”
A cada ano, algumas mudanças são necessárias na
composição das comunidades, em vista do melhor desempenho da
Missão nos diversos setores. Deste modo, houve as seguintes
transferências das Irmãs:
. Ir. Mª Helena B. Salazar da V. Pessoa – da Com. S. Domingos, Uberaba para a Betânia;

. Ir. Maria Aparecida Ribeiro – de Vallejuelo-RD para S. Tomás de Aquino, Uberaba;
. Ir. Maria Augusta de Almeida – da Com. Uberlândia para S. Paulo (para tratamento);
. Ir. Maria Beatriz Manna – da Com. Caminho de Emaús, Goiânia para a Betânia;
. Ir. Marilda Del Papa – da Com. Mamanguape-PB para Caminho de Emaús, Goiânia;
. Ir. Olinda da Rocha Silva – da Com. S. Domingos, Uberaba para a Betânia;
. Ir. Patrícia Maria Castanheira – da Com. S. Tomás de Aquino – Uberaba para Ribeirão Preto;
. Ir. Regina Azevedo Soares – da Com. Betânia para o Noviciado em Porto Nacional;
. Ir. Rosalina Moreira da Silva – da Com. de Uberlândia para a Betânia;
. Ir. Silvia Rodrigues – da Com. de Uberlândia para Monte Formoso;
. Ir. Vanda Heleusa de Resende – da Casa Provincial-SP para Mamanguape-PB;
. Ir. Virgínia Helena de Sousa – da Com. Mamanguape para S. Domingos, Uberaba;
. Ir. Sofia Belen Torres Rodríguez – da Com. Caacupé para o Noviciado em Porto nacional;
. Ir. Choupette Arisca – da Com. de Thomassique-Haiti para o Noviciado em Porto Nacional;
. Ir. Valande Onezaire – da Com. de Thomassique-Haiti para o Noviciado em Porto Nacional.

HAITI – CARNAVAL DE JOVENS COM JESUS
Irmã Aparecida Lopes nos relata a experiência do encontro
dos jovens da Diocese de Hinche, realizado em Thomassique:
O CAJJ (Carnaval de Jovens com Jesus) foi realizado aqui em Thomassique, de
05 a 10 de fevereiro de 2016, com presença de 19 das 32 paróquias da Diocese. Jovens
de todas as idades, super animados. Vários temas foram desenvolvidos nesses dias:
1. Comentários e adaptação da "Laudato Si Mi Signore"; 2. “Saúde dos jovens";
3. “Cooperativa social e solidária" 4. “Acolher @ outr@ como irmão e estar atento a el@” esse tema foi desenvolvido pela Ir. Charlimène e a noviça Valande; 5. "Aquecimento
global, seu efeito e precauções a serem tomadas"; 6. "Quaresma, tempo para rever a
saúde espiritual". Houve noite cultural animadíssima e concurso de música sobre o tema
do Cajj. "Jovens confiemos na misericórdia de Deus para termos misericórdia com o
próximo e com o meio ambiente!"
O secretário-geral da PJ esteve presente, bem como vários outros sacerdotes
diocesanos. O coordenador diocesano da PJ esteve todo o tempo com os jovens.

À tarde de terça-feira foi o carnaval nas ruas. Concluiu
-se as atividades com a celebração de Cinzas, no dia
10, às 6h30.
Os jovens foram acolhidos pelas famílias,
apesar da escassez de água, o povo é solidário e
acolhedor (Aqui em casa por exemplo desde dezembro
não vem água). O tema da misericórdia é presente em
quase todas as atividades religiosas.

IRMÃ SOFIA
Irmã Sofia, paraguaia, é noviça do 2º ano, e veio para o Brasil, para concluir seus
estudos de preparação para a profissão religiosa, no próximo ano. Ela nos conta
como foi sua caminhada na Congregação até o momento:
Ingressei-me na Congregação aos 16 anos, e nela tenho três anos de permanência.
No primeiro ano fiz o aspirantado na Comunidade de São Domingos de Gusmão – Loma
Pyta, em Assunção. Nesse mesmo ano culminei meus estudos de Ensino Médio e ministrei
aulas de Crisma para os jovens do Colégio.
No segundo ano, morando ainda em Loma Pyta, iniciei meus estudos de português
no CEB (Centro de Estudos Brasileiros), em Assunção, e no IVR (Instituto de Vida Religiosa)
assistindo as aulas de Mistério Cristão, Metodologia de Estudo e Desenvolvimento Pessoal e
Sócio-Afetivo (relações interpessoais). Também colaborei nas aulas de Primeira Eucaristia do
Colégio das Irmãs.
No terceiro ano, o primeiro do noviciado, o fiz na cidade de Caacupé, na Comunidade
Nossa Senhora de Caacupé. Continuei estudando no IVR (Instituto de Vida Religiosa), em
Assunção, os cursos de ‘Introdução ao Antigo e Novo Testamento’ e ‘Liturgia e
Espiritualidade da Vida Religiosa’. Também, como trabalho pastoral, visitei as famílias carentes da comunidade levando
a Palavra de Deus, partilhando com elas a mensagem e rezando o terço.
Para mim, este estilo de vida é maravilhoso. Estou muito feliz e me sinto completamente realizada. Sentir o
chamado de Deus, que me dá a coragem para respondê-lo, é uma das melhores coisas que me tem acontecido.
Sofia Belén Torres Rodriguez - Noviça 2º ano

ASSEMBLEIA INTERPROVINCIAL
Após a Assembleia Provincial, em Uberaba, realizou-se,
também a segunda Assembleia Interprovincial das Províncias Madre
Anastasie, N. Senhora de Guadalupe e N. Senhora do Rosário, em
Goiânia. A tônica da Assembleia foi a Reestruturação e, também
teve, nos dois primeiros dias, o estudo bíblico sobre a Aliança,
assessorado por Irmã Rejane de Paiva. Houve a participação de 64
irmãs e Irmã Cleonice Cardoso, Priora Geral, nos brindou com sua
presença amiga.
Encerrando o segundo dia, uma confraternização,
descontraída e alegre, marcada pelo tom fraterno e amigo do
encontro. Enquanto o grupo saboreava os famosos empadões
goianos e pamonhas, tão típicos do lugar. A roda das piadas e dos
“causos” engraçados, dos sorteios de prendas, se estendeu pela
noite, favorecendo as relações grupais e interpessoais, e dando
qualidade ao lazer.
No terceiro dia o estudo girou em torno
da Reestruturação, tendo como referência o
texto “Reflexão sobre a Missão”, enviado por
Irmã Virma Barion, assessora do Processo de
Reestruturação. Um texto de grande riqueza e
profundidade. Na parte da tarde, Maria da
Conceição Rodrigues dos Santos (Ceiça), Leiga
Dominicana Consagrada, integrada à Província
Nossa Senhora de Guadalupe, fez uma
explanação sobre o tema ‘Cosmovisão
Ecológica e Ciências Contemporâneas’, com
sua influência em nossas práticas.

