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As três Províncias das Irmãs Dominicanas de Nossa 
Senhora do Rosário de Monteils, no Brasil: Nossa Senhora 
do Rosário, com sede em São Paulo-SP, Nossa Senhora de 
Guadalupe, com sede em Goiânia-GO, e Madre Anastasie, 
com sede em Brasília-DF, após cinco anos de estudo, 
reflexão, preparação e muita oração, realizaram um Capítulo 
Extraordinário nos dias 23 a 28 de julho deste ano de 2018, 
em Uberaba-MG, com o objetivo de unificar num só grupo 
todas as irmãs do Brasil. As três províncias cessantes foram 
extintas por decreto da Priora Geral, Irmã Cleonice Cardoso, 
e foi criada nova Província com o nome de Nossa Senhora 

do Rosário, em homenagem à nossa Padroeira. 

Dando continuidade ao Projeto de Capacitação 
de Lideranças para atuarem profeticamente nas 
Igrejas e na Sociedade, realizamos em 
Mamanguape-PB, de 03 a 05 de agosto de 2018, 
a segunda etapa do curso, com o tema: Direitos 
Humanos, Cidadania e Bíblia, com assessoria 
de Frei Paulo Sérgio Cantanheide Ferreira, OP. 
Éramos 32 participantes de cinco municípios da 
região, atuantes em comunidades, grupos, 
pastorais, associações, conselhos municipais, e 
estudantes.  

 
  
 

Foram dias de intenso trabalho, e foram traçadas as diretrizes e orientações para a caminhada nestes próximos 
04 anos. Todo esse processo visa o melhor atendimento e vivência da Missão a nós confiada.  

 O novo Governo Provincial, eleito no Capítulo foi: 
Priora Provincial: Irmã Solanje Tavares de Carvalho, ex-provincial da Província cessante Madre Anastasie; Vigária 

Provincial: Irmã Regina Azevedo Soares; Conselheiras: Irmã Rosângela Maria Pinto de Assis; Irmã Maria Madalena dos 
Santos e Irmã Irismar Sousa de Menezes. 

 O Capítulo transcorreu em meio a muitas luzes do Espírito, muita busca e desejo de acertar. Que o Senhor 
continue nos iluminando, Nossa Senhora do Rosário nos abençoando e São Domingos e Madre Anastasie, intercedendo 
por nós! (Ir. Vanda Heleusa de Resende – São Paulo-SP) 

CURSO SOBRE ÉTICA E CIDADANIA EM MAMANGUAPE-PB 

Fizemos memória de profetas de ontem e de hoje e estes nos acompanharam durante todo o curso. Frei Paulo, 
dinâmico e criativo, discorreu o tema a partir de Mc 6, 17-29 - ser profeta no deserto (entra quem quer, lugar de povo que 
sente fome de Deus) e Mc 6, 30-44 - ser profeta no palácio (só entra quem é convidado, lugar de autoridades que têm 
fome de dinheiro e de poder). O profeta fala nos dois ambientes, mas não goza da riqueza, não come com as 
autoridades, vai para denunciar, logo a ética passa pelo deserto e não pela ótica palacial. Hoje é urgente a profecia 
anunciando o Reino, a vida com dignidade e denunciando as tramas de morte dos palácios. Sejamos profetas! 

(Ir. Aparecida de Souza Lopes – Mamanguape-PB) 
 



  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ir. Danize e eu, Ir. Irenilda, estamos participando em Bogotá, na 
Colômbia, de 16 a 26 de agosto, na Casa de Encontro Santa Lusia, do curso 
de Formadores e Formadoras, organizado por CIDALC (Conferência 
Interprovincial Dominicana da América Latina e Caribe) e CODALC 
(Confederação das Irmãs Dominicanas da América Latina e Caribe). Temos 
irmãs e irmãos de diversos países da região latinoamericana e do Caribe, 
frades, irmãs e monjas. O clima do encontro é muito fraterno e com temas 
profundos e necessários a uma verdadeira formação dominicana. O tema 

deste curso é ‘A comunidade formadora como ecossistema formativo’. 

CURSO PARA FORMADORES EM BOGOTÁ - COLÔMBIA 

Nestes dias, estamos vivendo, como Família Dominicana, um 
grande Kairós, conhecendo e aprendendo a melhor maneira de 
trabalhar em nossas Casas de Formação inicial, sendo humildes 
buscadores da graça de Deus. Os assessores vão nos mostrando 
caminhos de como devemos viver este ecossistema formativo, com o 
protagonismo ativo das formandas, primeiras responsáveis pela sua 
formação, como um processo de internalização na formação 
dominicana. Os/as formadores/as são facilitadores/as deste projeto, 
para contribuir na formação de discípulas e discípulos de Jesus, na 

Vida Religiosa. Nossas comunidades de formação são desafiadas a  
renovar a própria vida. 

Nestes dias estou tendo a oportunidade de aprender mais sobre a nossa história dominicana e o processo de 
formação próprio da Ordem Dominicana. Sabemos que é um desafio, mas quando trabalhamos em equipe e temos a 
colaboração de nossas Irmãs tudo se torna mais fácil facilitar o processo de cada jovem. Como nos fala Frei Timothy 
"precisamos construir comunidades onde podemos florescer". Que nossa Casa de Formação possa ser este espaço de 
florescimento das nossas Irmãs.  (Ir. Irenilda Gomes Pitombeira – Bogotá) 

ENCONTRO ESTADUAL DE CEBS DA PROVÍNCIA DA PARAÍBA 

O encontro foi realizado no Santuário Padre 
Ibiapina em Santa Fé-Solânea, diocese de Guarabira, 
na Paraíba, nos dias 10 e 11 de agosto com 
participação de 39 animadores de comunidades e 
círculos bíblicos das dioceses de Patos, Cajazeiras, 
Guarabira e Campina Grande e da Arquidiocese da 
Paraíba. Celebramos alimentando nossa mística e 
espiritualidade recordando os 40 anos do 3º 
Intereclesial realizado em João Pessoa, e com 

assessoria do professor Roberto Sérgio, fizemos  

análise da conjuntura nacional e global, e em oficinas temáticas 
refletimos sobre: Igreja em saída, o papel do leigo e da leiga na Igreja, 
juventudes e seus desafios, mística e espiritualidades das CEBs, 
CEBs e leitura popular da Bíblia. 
Nossa prioridade até o próximo encontro de 2019: 
- Formação de lideranças (análise de conjuntura); 
- Romaria das CEBs; 
- Investir no trabalho com juventudes. 
Saímos convictos/as de que CEBs é nosso jeito de ser Igreja em 
saída. 

(Ir. Aparecida de Souza Lopes - Mamanguape –PB) 
 



 

Nos dias 09 a 13 de julho, no inverno de São Roque-SP, no centro Teresiano  
de Espiritualidade aconteceu o I Congresso de Psicologia e Espiritualidade com o 
Tema: Psicologia e Espiritualidade: Um possível e novo diálogo? Nós, irmãs Francisca 
Saraiva, Celia Nascimento e eu, Ir. Esther, tivemos a oportunidade de participar desse 
momento único e muito rico. Partilhamos aqui algumas reflexões que nos foram 
apresentadas durante esse congresso. Nós fomos convidadas para aprofundar, debater 
e tentar avançar sobre questões fundamentais que englobam esses dois campos: 
psicologia/psicanálise e espiritualidade. Como eles dialogam e que contribuições 
aportam um para o outro. A pessoa humana é o mesmo sujeito da experiência espiritual 
e de seu vasto mundo psíquico. Entender seus enlaces, especialmente nos tempos 
atuais, é o que desafia à interlocução entre psicologia/psicanálise e espiritualidade. 
Contamos com os seguintes conferencistas: Pe. Edênio Valle, Mário Sergio Cortella, Fr. 
Cesar Cardoso de Resende, Fr. Fritiz Kintzel, OCD, Prof. Dra. Ivonise Fernandes da 
Motta, Pe. Luis González-Quevedo, sj  Prof. Dr. Pe. Luis Correa Lima, sj, Dr. Willian 
Castilho Pereira, e uma mesa redonda com a presença de: Maria de Fátima Rolin Rosa, 
Lourdes Degrandis , Pe. Luis Quevedo e Pe. Edênio Valle, Com o tema:  Psicologia e 
Espiritualidade: enlaces possíveis.  

 
 
O importante e necessário no mundo atual é considerar a pessoa integralmente, e não por parte, por isso, o 

enfoque do congresso nos alerta e nos faz pensar sem discriminar, nem julgar, sem preconceitos a pessoa humana e 
seus dons, desafios e limites.  

Tivemos a oportunidade de ouvir desses grandes mestres nos seguintes temas:  
- Histórico dos enlaces e desenlaces entre a psicologia e a espiritualidade, no Brasil 
- Se você não existisse, que falta faria?  
- Santa Teresa e o modo como ela relaciona a experiência espiritual e a natureza humana. 
- Winnicott: a psicanálise da experiência humana em seu desenvolvimento. 
- Atividade do discernimento no pensamento do Papa Francisco. 
- Desafios pastorais e espiritualidade contemporâneos. 
- Místico louco e louco Místico. 
Saímos desse congresso com mais informações, interrogações e propostas de novas perspectivas pastorais. 

Agradecemos a Província que favoreceu nossa participação. (Irmãs Francisca, Celia e Esther Maria) 
 
 

I CONGRESSO ITA – TERESIANO DE PSICOLOGIA E ESPIRITUALIDADE 

II FEIRA CIENTÍFICO-CULTURAL DO COLÉGIO ROSÁRIO DE CURITIBA 

A II Feira Científico-Cultural do Colégio Rosário de 
Curitiba aconteceu no mês de Agosto com o tema “60 anos 
de aprendizagens: Tecnologia x Inovação x Sociedade”. 
Durante a Feira, foram expostos trabalhos desenvolvidos ao 
longo deste ano pelos alunos do Fundamental 1, 
Fundamental 2 e Ensino Médio. A Feira é uma das ações do 
Projeto Biblioaprendizagens, que tem como objetivo explorar 
a leitura em diferentes linguagens e a pesquisa como 
atividade de busca, questionamento, investigação e 
elaboração, a fim de qualificar as aprendizagens dos nossos 

estudantes.  

De acordo com a Diretora do Colégio, Miriam Cristina Ferreira Gulin, em sala de aula, os estudantes do Rosário 
são constantemente estimulados a desenvolver a criatividade e a inovação, habilidades fundamentais na atualidade. “Esta 
edição da feira apresentará trabalhos baseados nos avanços tecnológicos que auxiliaram e estão auxiliando na qualidade 
de vida das pessoas e na sustentabilidade do Planeta”, explica Miriam. 
Para criar um clima de interação entre os visitantes da Feira, todos foram incentivados a participar de uma dinâmica, para 
a qual receberam uma letra. A ideia era formar valores da Congregação Nossa Senhora do Rosário de Monteils como 
amor, alegria, paz, Deus, comunidade, ética e gratidão. O resultado foi de muita colaboração e envolvimento para formar 
esses valores que norteiam nossa vida e nosso trabalho. 
 (Daiane Lorenzato – Assist. de Relacionamento – Curitiba-PR) 

 



 

promover ações estimulantes aos alunos e à comunidade para a fomentação do desenvolvimento corporal, assim como 
dos aspectos cognitivos e afetivos. (Do site do Colégio N.Sra. das Dores – Uberaba-MG) 

IRMÃ NADIR – QUATRO ANOS NO OUTRO LADO DA VIDA 
Celebramos no dia 02 de agosto deste ano, na capela do Caminho de Emaús, 

em Goiânia-GO, uma Missa em homenagem à Irmã Nadir Rodrigues da Silva, pelo 
quarto ano de sua passagem, no décimo ano de existência do Caminho de Emaús. 
 Os padres Jaime Gibbons e Carlos Francisco de Lucena, da Congregação dos 
Oblatos de Maria Imaculada, realizaram a celebração. 
Amigos e religiosos foram convidados para a missa de Páscoa de Irmã Nadir. Os 
presentes são algumas das pessoas que a apoiaram para a criação do Caminho de 
Emaús, em 2008. Irmã Maria Aparecida observou que vários dos que deram o suporte  
 para que a irmã Nadir realizasse o sonho de criar um espaço onde as pessoas pudessem estar em contato com a 

natureza, com o outro e saciar a sede de Deus, já estão no céu. "Estão celebrando com ela, inclusive Cláudio Pastro", diz. 
Cláudio Pastro é o artista sacro que assina o projeto da nossa preciosa capela.  
Irmã Nadir foi a primeira brasileira a exercer o cargo de priora geral da Congregação de Nossa Senhora do  Rosário de 
Monteils, na França, quando atuou naquele país e no Brasil. Após deixar o generalato, sonhava com uma comunidade de 
oração, escuta e acolhida. Desse sonho nasceu a Comunidade Caminho de Emaús. 
(Nara Shynthia da Cunha - jornalista, Caminho de Emaús – Goiânia-GO) 
 

Durante toda a segunda semana de agosto de 2018, 
o Colégio Rosário homenageou os pais da família rosariana. 
Foram dias de muita alegria e encontro, momentos de 
vivência entre pais e filhos, de muita felicidade.  
  Os pais dos estudantes do Fundamental I foram 
organizados em grupos para um momento de “brincadeira” e 
partilha entre pais e filhos, cultivando assim a harmonia entre 
eles. Já os alunos do Fundamental II e Ensino Médio tiveram 
oportunidade de assistir a uma palestra proferida pelo 
professor e mestre em Educação, Dr. Marcos Meier, que 
falou sobre o papel do pai na vida da criança e do 
adolescente, visando o relacionamento entre pais e filhos no  
 

DIA DOS PAIS NO COLÉGIO ROSÁRIO DE CURITIBA 

aspecto da disciplina, apoio e limites, com a participação de uns 700 pais. Os estudantes da Educação Infantil também 
tiveram um momento de brincadeira e muita diversão com seus pais. Foi preparado um apetitoso e saudável lanche para 
saborearem juntos.  
 No sábado dia 11, às 8:00 h foi celebrada a Missa em ação de graças pelo Dia dos Pais, no Ginásio do Colégio 
Nossa Senhora do Rosário. A celebração foi presidida por Frei Marcelo Neves e focou também o dia de São Domingos. 
Frei Marcelo falou sobre os símbolos de Domingos (cães do Senhor). Na mendicância, no amor e propagação do Rosário 
da Virgem Maria, com rígida formação teológica e apologética, levava em comunidade o Véritas, ou seja, a verdade 
libertadora. (Ir. Neusa Vicente de Souza – Curitiba-PR) 
 
 CNSD DE UBERABA DÁ SHOW DE SOLIDARIEDADE 

Mais de 1800 litros de leite foram arrecadados durante a 
Olimpíada Dominicana 2018 CNSD durante a “Etapa Social”. 
A “Etapa Social” faz parte da programação do evento e tem 
como objetivo reforçar a importância dos valores dominicanos, 
como o ato de ajudar o outro, e despertar para o vínculo social. 
Neste ano, várias instituições da cidade foram beneficiadas: 
•Casa de Renovação: Organização não governamental 
•Associação dos Voluntários do Hospital das Clínicas – AVHC – 
UFTM 
•Anjos do bem - Instituição de longa permanência para idosos 
•Casa de Apoio São Pio 

A 22ª Olimpíada Dominicana do Colégio Nossa Senhora 
das Dores aconteceu no período de 29/06 a 13/07 e objetivou  
 



 
 
 

CENTRO EDUCACIONAL MARIA DE NAZARE CELEBRA 

ANIVERSÁRIO E FESTA AGOSTINA 
No amanhecer do dia 05 de agosto, em pleno 

inverno de Ribeirão Preto, com temperatura mínima de 10 
graus e máxima de 33, O centro Educacional Infantil Maria 
de Nazaré, fundado em 1985, completou mais uma 
primavera. Agora, já são 33 anos de presença Dominicana 
no Bairro Adelino Simione. No dia 08 de agosto tivemos a 
Missa festiva com a presença dos pais, professoras e 
colaboradores, celebrando nessa mesma oportunidade a 
Festa de São Domingos nosso Padroeiro. No dia 03, sexta-
feira, tivemos o lanche festivo com as crianças, uma tarde de 
homenagens e muita alegria. Com essas manifestações 
rendemos graças ao Deus da Vida que nos sustenta em 
nossa missão, durante todos esses anos. E o nosso “muito  
 obrigada” às nossa queridas irmãs fundadoras, Irmã Ângela  

Maria da Silva – in memoriam, e Irmã Maria Eugênia 
Miranda Cardoso.  

 No dia 11 de agosto, realizamos nossa tradicional 
Festa “Junina” que desde o ano anterior passou a ser Festa 
“Agostina”, por acontecer em agosto. Muitas atrações: 
danças típicas regionais, Cowntery e etc, barracas diversas 
com deliciosos quitutes típicos e também pescaria, 
escorregador inflável e pula-pula para as crianças, que 
fizeram uma grande festa, aproveitando o espaço, e as 
brincadeiras e danças. Encerramos com o show de prêmios 
valores em dinheiro e uma linda bicicleta. Agradecemos a 
colaboração das irmãs que contribuíram para que o show de 
prêmios acontecesse. Nossa festa é um momento de 
confraternização das famílias e amigos do CEI MARIA DE 
NAZARE, a quem muito agradecemos. Nosso empenho é 
para que esse momento seja cada vez melhor e mais 
participativo com a presença de cada uma das famílias e 
das irmãs dominicanas que muito nos alegram com sua 
presença e animação. Abraços e muito obrigada.   

(Ir. Eulália Borges e Ir. Esther Maria -  Ribeirão 
Preto-SP , 20 de agosto de 2018) 
 
 

ANIVERSARINTES DE SETEMBRO 

04. Ir. Irma Rosalía Saucedo  
11. Ir. Elza Coimbra  
28. Ir. Aparecida de Souza Lopes  
28. Ir. Francinette Rodrigues Carneiro  
29. Ir. Ana Rita Lopes 

Parabéns!!! 


