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I ENCONTRO DE ASSISTENTES SOCIAIS DA
CONGREGAÇÃO NO BRASIL

Nós, os 30 participantes do I Encontro de
Assistentes Sociais da nossa Congregação, entre eles:
Assistentes Sociais (Irmãs e leigos), Irmãs da Equipe de
Ação Social, Governos Provinciais, representantes das
três
Mantenedoras,
Gerente
Administrativo,
Contadores, Diretorias, Coordenação Pedagógica e
Assessores(as) da ASSEIJ, estivemos reunidos(as) nos
dias 15 a 17 de junho, em Uberaba-MG, no salão do
Centro de Espiritualidade São Tomás de Aquino, para
conhecermo-nos, esclarecer dúvidas profissionais,
elencar e encaminhar propostas concretas de trabalho.
O encontro foi todo pautado numa boa convivência, em
momentos de Espiritualidade e partilha de experiências.

Uma parte do Encontro foi reservada para que os três assessores da ASSEIJ: duas advogadas e o contador, e uma
assistente social, convidada para integrar o grupo, esclarecessem as dúvidas quanto aos aspectos legais da filantropia,
sobretudo do processo de bolsas de estudo, realizado em cada instituição.
Quanto às propostas de trabalho foram destacadas as seguintes: a) Criação de um Grupo de Trabalho de Assistentes
Sociais da Província; b) Pelo menos um encontro anual com assessoria multiprofissional; c) Readequação do papel do(a)
assistente social nas instituições; d) Estudo da Identidade Visual da Nova Província.
Foram apresentados, em forma de partilha, os Projetos Sociais e Pastorais de oito (8) instituições presentes. O grupo
também visitou as inserções das Irmãs Dominicanas em Uberaba: Colégio Nossa Senhora das Dores – Museu da Capela
– Projeto: Encantos Dominicanos – Centro de Educação Infantil Marta Carneiro – Igreja de S. Domingos – Comunidade
São Domingos e Betânia, onde compartilhamos a companhia fraterna das Irmãs e um delicioso lanche.
Na última noite, nos confraternizamos com um jantar, onde saboreamos as comidas típicas dos vários Estados, nos
divertimos com as apresentações culturais e ouvimos boa música, com destaque para a presença de Laura Moreira e
Luiz Guilherme Silva Faria, alunos do Projeto Encantos Dominicanos, Colégio Nossa Senhora das Dores.
O Próximo Encontro de Ação Social da Província foi marcado para 14 e 15/06/2019, em Goiânia. Encerramos os
trabalhos com a entrega de um certificado a cada um(a) dos(das) participantes. Num clima de oração e fraternidade,
renovamos nosso compromisso com as ações transformadoras, visando um mundo mais humano.
Que Domingos e Anastasie nos sustentem nesta Missão! (Ir. Virgínia Helena de Souza – Uberaba-MG)

BODAS DE DIAMANTE DOS PAIS DE IRMÃ NEUSA
Em clima de festa, nossa família se reuniu no dia 14 de julho p.p. ás 19 horas na Comunidade
Nossa Senhora de Lourdes, em Nova Andradina-MS, para celebrar as Bodas de Diamante –
60 anos de matrimônio – de nossos pais, Pedro de Souza e Noêmia, na Santa Eucaristia
presidida pelo filho sacerdote, Pe. Ailton Vicente de Souza e no jantar festivo e cheio de afeto.
Estavam presentes cerca de 460 convidados, entre parentes e amigos, para louvar e
agradecer a Deus pelos dons que nos concedeu, e em especial pela vida e fidelidade do casal.
Neste dia sentimos que comemorávamos muito mais que 60 anos de matrimônio. Era um
verdadeiro amor que o casal continua vivendo, e buscando, cada dia se renovando através do
diálogo, da alegria e do testemunho, da escuta, da oração e da partilha.
Eles vivem intensamente tudo isto no dia a dia, e o passam hoje para os filhos, netos e bisnetos. Para nós é motivo de gratidão.
Que Deus os abençoe profusamente! (Neusa Vicente De Souza - Curitiba-PR)

MUSEU DA CAPELA NO VII ENCONTRO REGIONAL DE MUSEUS

Irmã Virgínia Helena de Sousa e Débora Ribeiro, colaboradoras do Museu da Capela, participaram do VII Encontro
Regional de Museus “Territórios de Desenvolvimento: Triângulo Sul e Triângulo Norte – Planejamento Museológico”, sediado pela
Universidade Federal de Uberlândia (UFU), por meio da Divisão de Museus da Diretoria de Cultura.
O evento aconteceu no dia 26 e contou com a participação de 12 municípios, os quais estavam representados por profissionais de
museus, estudantes e demais áreas afins.
Os encontros fazem parte do programa de capacitação museológica da Superintendência de Museus e Artes Visuais - SUMAV e
integram as ações do Projeto Consolidação do Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais, do edital Implantação e Fortalecimento
de Sistemas de Museus IBRAM. O objetivo principal dos Encontros é a divulgação de diretrizes para a elaboração de Planos
Museológicos, no intuito de aperfeiçoar a qualidade dos museus. (Fonte: Site Colégio Nossa Senhora das Dores – Uberaba-MG)

INTERCAMBISTA DO MÉXICO VISITA MUSEU DA CAPELA

Intercambista do Rotary, a mexicana Alejandra Herrera Astrain, matriculada na 2ª série
do Ensino Médio do Colégio Nossa Senhora das Dores até o mês de maio/2018,
incentivada pelo Professor de História Wanderson R. Ferreira, realizou uma visita ao Museu
da Capela do CNSD.
A atividade foi acompanhada pela Professora Kátia Cristina - Portal Educacional, e pela
restauradora Débora Ribeiro. Para a intercambista foi um rico momento de apreciação do
legado Dominicano-Anastasiano, interlocuções culturais, aprendizado histórico e fraternidade.
Segue o relato da aluna:
“Eu sou Alejandra Herrera Astrain, sou do México e estou fazendo um intercâmbio cultural por
intermédio do Rotary aqui em Uberaba. Tive a incrível oportunidade de conhecer o Museu da
Capela junto com a professora Kátia e a Débora. Para mim foi muito interessante e um prazer
conhecer e aprender sobre a história e origem da escola: Colégio Nossa Senhora das Dores.
Ao visitar e olhar cada uma das lembranças, fotografias e objetos que ficam lá, fiquei muito
impressionada e emocionada ao saber há quanto tempo estão guardando tudo, e a história de
cada objeto. É um Museu que sem dúvida gostei muito! Algum dia vou voltar com minha
família para mostrar-lhes a incrível e interessante história. Muito obrigada!”
(Fonte: Site Colégio Nossa Senhora das Dores – Uberaba-MG)

TIAGO DE MELO ANDRADE VISITA O COLÉGIO ROSÁRIO - CURITIBA
Os estudantes do 4º e 5º anos do Colégio Rosário fizeram um divertido
passeio pelo mundo da literatura, recebendo o autor de renome no âmbito da
Literatura Infantil e Infanto-Juvenil Brasileira, Tiago de Melo Andrade.
Mineiro, de Uberaba-MG, Tiago estudou no Colégio Nossa Senhora das Dores,
o primeiro da rede das Irmãs Dominicanas de Nossa Senhora do Rosário de
Monteils, originárias da França, a qual também pertence o Colégio Nossa
Senhora do Rosário de Curitiba. Tendo lido o livro “Tire o pé do meu direito”,
cuja temática trata dos direitos universais da criança, os estudantes tiveram a
oportunidade de compartilhar com o convidado suas dúvidas sobre o ofício do
escritor, e suas observações a partir da leitura que fizeram. Foi um excelente
momento de troca de experiências, entre antigos e contemporâneos discentes
dominicanos.
(Fonte: Fanpage do Colégio Nossa Senhora do Rosário – Curitiba-PR)

ENCONTROS QUE MARCAM!!!!
“Trabalho Voluntário não é para quem
quer mudar o mundo ou ser bem visto. Trabalho
voluntário é para quem quer mudar a si mesmo
e está disposto a aprender por meio do contato
com novos mundos” Marcia Quintella.
Foi com este espírito, que no final de
junho, as mães voluntárias do Colégio Nossa
Senhora do Rosário-SP, acompanhadas de
suas famílias, foram até a Aldeia Tenondé Porã,
não somente para entregar as doações de
agasalhos e bicicletas, mas para conhecer de
perto a realidade em que vivem nossos
irmãos(ãs) indígenas, da cidade de São Paulo.
E como já se esperava, o encontro tocou
profundamente o coração de cada participante.
Muitas questões e reflexões surgiram e
despertaram o desejo de continuar interagindo, compartilhando e estreitando as relações entre nossos mundos cultural e
afetivo. Com certeza, muitos outros encontros e aprendizados virão!!!!
(MarleteScapinelli Conte – Pastoral - Colégio Nossa Senhora do Rosário – SP)

CUIDANDO DAS PESSOAS, DA TRADIÇÃO, DA
COMPAIXÃO E DO AFETO!
No início do ano, nasceu o grupo de Mães Solidárias,
aproximadamente 10 mães de alunos (as) do Colégio Nossa Senhora do
Rosário-SP, mas ao longo do semestre, o grupo foi crescendo...
Juntamente com Ir. Célia, o grupo assumiu o desafio de desenvolver
algumas ações, no Projeto Família Dominicana, com as crianças e
também com as mães residentes na Comunidade Boqueirão.
E assim, a Comunidade Boqueirão e o Projeto Família
Dominicana foram beneficiados com variadas oficinas e workshops:
treinamento de domésticas, organização de geladeiras e armários,
dobradura de roupas e confecção de artesanato (suporte de vasos e
pirulitos de chocolate). Da mesma forma, as crianças aprenderam a
simbolizar artesanalmente a Páscoa e confeccionar
lembrancinhas para as mães.
Encerrando as atividades do semestre as
crianças ganharam uma deliciosa festa junina com: muita
comida (coisa rara na Comunidade), brincadeiras,
diversão e convivência.
Com certeza cada ação realizada foi marcada
com muito aprendizado, inesquecíveis experiências e
uma infinita gratidão!!!!
(MarleteScapinelli Conte – Pastoral - Colégio
Nossa Senhora do Rosário – SP)

CONGRESSO INTERNACIONAL CIDADES LIXO ZERO
Nos dias 5 a 7 de junho deste ano, Miriam e eu, Maria da
Penha, fomos a Brasília participar deste Congresso. Miriam, por muitos
anos, sobreviveu como catadora de reciclados e hoje é funcionária da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Araxá.
Lixo Zero é uma meta ética, econômica, eficiente e visionária
para guiar as pessoas a mudar seus modos de vida e incentivar os
ciclos naturais sustentáveis, onde todos os materiais são projetados
para permitir a sua recuperação e uso pós-consumo. O que já foi
desenvolvido e implementado pelos projetos “Cidades Lixo Zero?
No Brasil existem várias iniciativas, mas ainda não há nenhuma cidade
Lixo Zero. Florianópolis é a cidade que mais se aproxima disso.
No Congresso conhecemos experiências de vários países, inclusive entre os mais pobres, que têm uma
consciência ecológica bem significativa. O Nepal se destaca nesta caminhada por reciclar até o lixo hospitalar.
A Carta Encíclica LAUDATO SI foi mencionada pela maioria das apresentações, inclusive por pessoas que não
são cristãs. Esta convocação do Papa Francisco está sendo acolhida no mundo inteiro.
O trabalho começa com uma mudança pessoal, onde cada um (a) procura viver de maneira a não contribuir com
o modelo consumista, passa também pela organização das nossas residências que, além de não ter o excesso, pode
reaproveitar e reciclar o máximo possível. E vai até a conquista de Políticas Públicas, que fazem nossas Cidades mais
humanas, mais ecológicas e mais sustentáveis. (Ir. Maria da Penha Alves – Araxá –MG)

FIM DE SEMANA ALEGRE E FESTIVO NA FRATERNIDADE BETÂNIA
Começamos com a Celebração Eucarística, no
sábado 23 de junho, agradecendo a Deus o dom da vida
de Ir. Solange Maria. A comunidade do Santo Tomás veio
comemorar conosco. Após a celebração, com a presença
das Irmãs da Comunidade São Domingos, cantamos os
parabéns e Ir. Solange, alegre, partiu o bolo do
aniversário.
À tarde, aconteceu a animada festa Junina,
coordenada pela colaboradora Dulce Helena de Araujo,
apoiada pela enfermeira Elizmar e todas as
colaboradoras, por Ir. Olinda e Irmãs da Betânia. Quanta
alegria e animação! Dulce, com seus familiares, nossas
colaboradoras e suas crianças, animaram a festa,
dançando a quadrilha. Ir. Vera permaneceu o tempo todo
na festa, assim como D. Maria, mãe de Ir. Isolina e D. Vilma, irmã de Ir. Marilda. Toda a nossa comunidade estava
presente, juntamente com as comunidades da Abadia, São Domingos e amigos(as) que participam da nossa Capela.
Comidas típicas foram oferecidas a todos os participantes da alegre festa.
No domingo, dia 24 de junho, foi a comemoração dos 90 anos de vida de nossa querida Irmã Natália, com Missa
na Capela do Nossa Senhora das Dores, onde ela sempre rezou, nos 50 anos que viveu ali na Comunidade. Estavam
presentes na celebração, grande número de seus familiares, nós, suas Irmãs Dominicanas e amigos (as). Frei Helton, o
presidente da celebração, lembrou a caminhada de Irmã Natália,
seu testemunho de fé, de simplicidade e fidelidade durante sua
abençoada vida de 90 anos.
Após a missa, houve o almoço festivo com seus familiares,
que têm um grande carinho pela “Tia Natália”, referência para todos
eles.
À tarde, nosso irmão Dominicano Frei Maurício, veio refletir
conosco a Exaltação Apostólica do Papa Francisco- Gaudete e
Exultate, sobre o chamado à santidade no mundo atual.
Terminamos o dia, embaladas pela reflexão alegre de nosso Irmão
Africano.
(Ir. Beatriz Manna – Fraternidade Betânia – Uberaba-MG)

HOMENAGEM À QUERIDA IRMÃ NATÁLIA
Hoje, na alegria e na Ação de Graças, celebramos o dom de sua vida.
90 anos! É só louvor, bênçãos e muita gratidão.
Você está cercada pelos seus familiares, suas irmãs de Congregação, amigos e
do nosso irmão Dominicano Frei Helton, que aqui vieram para lhe demonstrar
carinho, alegria, amor.
Nesta Eucaristia, pedimos a Deus que continue derramando sobre você, suas
graças e que Ele ilumine sempre seu caminhar, sua vida. Vida que continua
sendo entrega, doação, louvor, serviço ao próximo, partilhando sua vida!
Nestes anos de vida religiosa, você, Ir. Natália, com suas palavras, seus gestos,
seu testemunho, foi força, apontou caminhos a muitos(as) que precisaram de
sua atenção, do seu carinho, de sua bondade.
Ir. Natália, neste dia da festa da sua Vida você merece infinitas graças!
Que Nossa Senhora do Rosário a envolva de coragem, fé e muito amor, para
você continuar louvando e agradecendo a Deus pela sua Vida! Amém.
(Ir. M. Helena B.Salazar da V. Pessoa – Fraternidade Betânia – Uberaba-MG)

ESPAÇO MEMÓRIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
O Espaço Memória de Conceição do Araguaia é
parceiro da Equipe de Memória da Congregação. Eis um
pouco de sua História, para nosso conhecimento:
Quem somos? Associação de membros da sociedade
civil, cidadãos, ex-alunos dominicanos, moradores e não
moradores do município de Conceição do Araguaia que
se propõem a pesquisar, coletar, estudar, organizar e
expor a história e a memória local.
Nossos objetivos: Levantar, analisar e catalogar fontes
documentais; Salvaguardar as fontes, a cultura material e
as tradições populares; promover eventos de divulgação
da história e cultural local; tornar-se espaço de estudo,
debates e socialização de pesquisa e eventos
importantes para a construção e consolidação da identidade social local: constituir-se como espaço de visitação
permanente para os que buscam conhecer a história local.
Essa caminhada teve início em dezembro de
2015, numa reflexão entre os amigos das dominicanas
e dominicanos. Agradecidos à família OP, buscavam
uma forma de celebrar em Conceição do Araguaia os
800 anos da Ordem; a este se uniu outro desejo, o de
manter viva a memória histórica desta região. História
de personagens, grupos, histórias de lutas, de
expressões culturais, de formação musical e literária...
Estes são alguns elementos herdados da família
dominicana, que serviu para a formação e identidade
deste povo.
Parte deste sonho se concretizou com a inauguração
do ESPAÇO MEMÓRIA, dia 14 de abril de 2018, data
da chegada de frei Gil Vilanova a Conceição do
Araguaia (14 de abril de 1897).

(Ir. Maria Evani da Silva Lima – Porto Nacional – TO)

COMPARTILHANDO A EXPERIÊNCIA NA ONU, MULHER
Ir. Juana Francisca Sanabria participou, de 12 a 23 de março de 2018, de um Encontro Internacional sobre
a MULHER, promovido pela ONU, em Nova York-EUA. Ela relata sua experiência:
As irmãs Dominicanas Internacionais (SDI) estiveram representadas por 12 países, dando espaço à pluriculturalidade,
diferentes línguas e costumes, o que muito enriqueceu os relatos das atividades no ambiente de trabalho e missão.
A Organização das Nações Unidas tornou-se um
espaço para tecermos redes de solidariedade e sororidade;
para partilharmos conhecimentos, experiências das
vivências com os mais pobres, dos lugares e ambientes
onde trabalhamos, onde somos presença da Igreja, por
meio do nosso estilo de vida consagrada.
Com o passar dos dias fomos aprofundando a
problemática global da mulher. O tema mais significativo
das colocações era a importância da educação das
mulheres, para um maior desenvolvimento.
A insegurança alimentar e nutricional foi outro aspecto
relevante, sendo apresentado pela Comunidade dos
Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC). Esta
situação atinge principalmente as mulheres, criando um
grande prejuízo, principalmente para as mulheres latino-americanas. Hoje, o grave problema se estende aos extremos da
desnutrição e obesidade.
A violação dos direitos humanos, também foi um
tema comum aos países e de destaque. A
delegada da Índia apresentou diversas situações
em seu país: venda de meninas, sequestros e
posterior tráfico de pessoas, o casamento
forçoso de meninas com homens adultos etc.
Houve a partilha de experiências da Nicarágua,
Honduras, Equador e Paraguai. Todos os relatos
falavam da falta de respeito aos direitos da
mulher indígena, e rural, totalmente vulneráveis
e desprotegidas.
Ante esta situação de desastre e desânimo, os
organismos internacionais sugeriram algumas
alternativas de solução, dentre elas a “Agenda
2030 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável.”
Oportunidades desse tipo não acontecem todos os dias, o nosso compromisso ao retornar para os nossos países de
origem é de levar a sério o apoio, principalmente às mulheres que sofre algum tipo de violência, principalmente a mulher
indígena e a rural. (Ir. Juana F. Sanabria – Assunção – Paraguai)

ANIVERSARIANTES DE AGOSTO
01. Ir. Danize da Mata
02. Ir. Isabel dos Santos
02. Natália J. Suárez Cocco – postulante
03. Ir. Teresi Galvão
03. Ir. Terezinha Duarte
07. Ir. Maria Dulce Ferreira
12. Ir. Odete Leal Constâncio
16. Ir. Lídia Maria C. de Resende
21. Ir. Juana Francisca Sanabria
24. Ir. Magda Lacerda
24. Ir. Domingas Pereira Gomes

Parabéns!!!

24. Ir. Verônica Ribeiro
26. Ir. M. Helena Salazar
26. Ir. Carmelita Cândida
27. Ir. Eulália Borges Vidigal
27. Ir. Maria de Jesus Ferreira
27. Ir. Maria Lenir do Prado
28. Nancy Agustina Escobar - postulante
29. Ir. Maria Eugênia R. Silveira
29. Ir. Daniele Ramos – Juniorista
31. Ir. Ramona Ayala

