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A Priora Geral Irmã Cleonice Cardoso esteve em Roma nos 

dias 2 a 14 de maio, participando de encontros e palestras 

direcionados aos Superiores Maiores das Congregações. Dois dias 

foram dedicados ao tema do Direito Canônico e seguiram cinco dias 

com a UISG (União Internacional dos Superiores Gerais). Segundo 

ela, os encontros foram de grande riqueza, com depoimentos de 

muito valor. O dia 8, domingo, era folga, e ela o passou em 

companhia de Laura, sobrinha de Irmã Esther, que ali reside. 

 Bom retorno, Irmã Cleonice, e que Deus a abençoe e proteja! 

 

As cinco Paróquias de Araxá-MG prepararam uma 
ação conjunta para celebrar Corpus Christi neste ano de 2016. 
Durante o mês de maio os diversos grupos pastorais 
apresentaram, no ofertório das missas, doações de roupas e 
alimentos não perecíveis. No dia 26 de maio, os paroquianos 
se reuniram no Ginásio Esportivo do Colégio Dom Bosco para 
a Celebração Eucarística, saindo depois em procissão com o 
Santíssimo Sacramento pelas ruas do centro da cidade. Cada 
paróquia se responsabilizou pela ornamentação de uma rua 
do percurso definido e o fizeram com as doações recolhidas 
durante o mês.  

 
 

FESTA DE CORPUS CHRISTI EM ARAXÁ 

As doações que compuseram a ornamentação das ruas foram 
recolhidas e cada paróquia destinou a sua parte para uma 
instituição beneficente.  
A Eucaristia é fonte de unidade, e um passo significativo foi 
dado no sentido da união da Igreja na cidade. Jesus, Pão da 
Vida, saciai a nossa fome de amor, de justiça e de paz! 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MJD EM CURITIBA 

PRIMEIRA EUARISTIA NO ROSÁRIO DE SÃO PAULO 

No dia 14 de maio de 2016 o Colégio Nossa Senhora 
das Dores promoveu mais uma edição da “Feira das Nações”, 
desta vez com a temática “Olimpíadas Rio 2016”, visando 
motivar o desenvolvimento de diversas etnias e culturas dos 

países envolvidos, além das competências curriculares. 

Nos dias 13 e 14 de maio de 2016, realizou-se 
em Curitiba, no Colégio Nossa Senhora do Rosário, a 
Semana de Formação e acantonamento de novos 
monitores do MJD (Movimento Juvenil Dominicano). 
Entre os dias de formação, os jovens que tinham 
interesse em ingressar como monitores do MJD em 
2016 participaram de vários momentos formativos e 
partilhas sobre temáticas pertinentes ao protagonismo e 
liderança juvenis. Esse momento foi encerrado com um 
acantonamento, onde nossos jovens assumiram 
livremente o compromisso de atuarem como monitores 
do Movimento Juvenil Dominicano em nossa escola. O 
monitor do MJD atua como liderança dos grupos do 
Fundamental (7° ao 9° ano), desenvolvendo dinâmicas 
e outras atividades em grupo, no qual o próprio jovem 
evangeliza outro jovem. 

 
 FEIRA DAS NAÇÕES NO COLÉGIO NOSSA SENHORA DAS DORES 

 

Um passo mais na caminhada de fé destas famílias. Que este seja o primeiro de muitos passos rumo ao verdadeiro 

conhecimento de Jesus Cristo e ao seu seguimento na fé e no amor. 

Foi no dia 15 de maio, quando o fogo 
de Pentecostes aquecia os corações e trazia à 
Humanidade as Luzes do Espírito de Deus, que 
67 alunos do Colégio N. Sra. do Rosário de 
São Paulo fizeram sua Primeira Eucaristia. Pe. 
Cireneu Kuhn presidiu duas Missas, uma às 9 
horas e outra às 11 da manhã, onde as 
crianças e pré-adolescentes participaram 
ativamente deste Sacramento, recebendo pela 
primeira vez Jesus Eucarístico. O catequista 
José Messias Lustosa Mascarenhas e a 
coordenadora Marlete Scapinelli estiveram 
presentes durante a etapa de preparação dos 
alunos, e com eles organizaram a Celebração.  
 

Avante, MJD! Deus abençoe sua missão! 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

No entardecer do dia 26 de maio de 2016, 
festa de Corpus Christi, fomos acolhidas na 
comunidade do CETA, Centro de Espiritualidade 
Santo Tomás de Aquino, para o Encontro de 
Formação Permanente, com o tema MISSÃO. 
Chegamos com grande ardor missiorário, depois 
de participar da grande festa Eucaristica em 
nossas comunidades. 

Viemos do sul, do centro oeste e do 
sudeste, e éramos 30 participantes, das diversas 
comunidades da nossa Província. Sentimos a 
ausência das irmãs das comunidades Irmã 

Gertrudes, Irmã Filomena e São Domingos  

ENCONTRO DE FORMAÇÃO PERMANENTE 

(Hospital), que justificaram, mas  grande falta fizeram para a maior integração e partilha missionária.  
      Contamos com a presença de Irmã Maria Marciano, da República Dominicana. Os momentos de oração foram ricos e 
profundos, ajudando-nos a rezar nosso engajamento missionário, a rever nossa atuação nas diversas comunidades e a 
fazer um compromisso pessoal e comunitário para cada vez mais nos tormarmos missionárias do Reino pelo nosso 
chamado na Congregação. 
 O estudo foi baseado no texto de Dom Pedro Brito Guimaraes, “A missão presbiteral para uma Igreja em Saída e 
a superação da autorreferencialidade eclesial”,  enviado previamente às comunidades. Texto escrito para os presbíteros, 
mas muito nos ajudou na reflexão, na partilha e no entedimento de que missão não é o fazer e sim o Ser. Vale a pena 
retomar o texto nas comunidades, a partir do título “Encantamento: o segredo da vocação missionaria”.  Se não há 
encantamento, não há fidelidade por muito tempo, ao projeto missionário assumido. 

Com a criatividade de Irmã Isolina, com suas diversas 
dinâmicas, tivemos a oportunidade de aprofundar o tema Missão. As 
motivaçoes trazidas por ela fizeram com que assumíssemos 
concretamente nossa missão hoje.  Tudo num clima orante e celebrativo, 
desde a Leitura Orante, na abertura do encontro, até o momento final, no 
qual ela nos convidou a escrever, num cartão, duas atitudes, e sairmos 
do salão 2 a 2 colocando o cartão num balão. E assim, num sentido de 
oblação a Deus que nos chama à missão, oferecermos nossas atitudes, 
soltando o balão. Momento muito bonito e de grande compromisso com 
a Missão da Congregação.  

Termimamos o encontro no dia 28, com um almoço festivo em 
comunhão com nossas irmãs Isolina e Maria Marciano,  aniversariantes 
do início do mês de junho. 

Que o Deus da Vida,  que nos chamou, confirme em nós, hoje e 
sempre, nossa vocação missionária de filhas de Domingos e Anastasie. 
(Irmã Esther Maria Silva Beghelli) 

 COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO ROSÁRIO SP- UNIDADE II 

Maio, mês das mães, mês de Maria 
A Coroação de Nossa Senhora é uma 

homenagem para louvar Maria, Mãe da Igreja, portanto 
Nossa Mãe.  
Mesmo sabendo de toda pompa que este momento 
merece, no dia 30 de maio, nossas crianças participaram 
de um singelo momento, mas de profundo respeito, tal 
qual esta cerimônia exige.  
Reflexão e música tocaram os corações de todos que 
estavam ali presentes.  
Para encerrar, Irmã Aida, representando as Irmãs 
Dominicanas fez uma pequena oração pedindo proteção 
para todas as famílias, especialmente às mães. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

No dizer de D. Benedito de Ulhôa Vieira, as Irmãs Dominicanas levaram a Igreja de Uberaba para a periferia. 
 

 
 

 

1885 - 15 de junho: Chegam a UBERABA seis Irmãs francesas que se alojam na Santa 
Casa de Misericórdia.   
1885 - 26 de outubro: Iniciam aulas e o cuidado dos doentes numa ala da Santa Casa. 
1895 - Inauguração do prédio do Colégio Nossa Senhora das Dores. 
1930 - Inauguração da Capela do Colégio. 
1935 - Início do Orfanato Santo Eduardo, que funcionou anexo ao Colégio até 1945. 
1947 - Inauguração do Externato gratuito SÃO JOSÉ que funcionou até 1980. 
1948 - Início da Escola de Enfermagem Frei Eugênio, que vai até 1980. 
1949 - Início da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras “Santo Tomás de Aquino” que 
vai até 1980. 
1960 - Inauguração do Hospital São Domingos. 
1970 - Início da Fraternidade “Betânia”. 
1970 - Início da Comunidade SINAL – Santo Tomás de Aquino. 
1975 - Inserção Popular Comunidade da ABADIA -  Creche Marta Carneiro, Projeto dos 
Meninos. 
1976 - Início da Comunidade do Bairro Tutunas que vai finalizar em 1995. 
1977 - Comunidade de Emaús, que se encerra no ano 2000. 
1982 - 1983 Comunidade N.S. da Esperança. 
1982 - Comunidade N.S. de Nazaré, no Conjunto Cartafina, que funcionou até 1993. 
1984 - 1988 Comunidade Madre Anastasie, no Jardim Induberaba. 
2000 - Comunidade Maria Madalena, Bairro Tutunas – até 2008. 
2004 - Início dos “Encantos Dominicanos” anexo ao Colégio N. Senhora das Dores. 

 

A Missão no Vale do Mamanguape continua no ritmo de 
grande demanda e pouca oferta. Irmã Silvânia Souza e Irmã 
Vanda Resende atuam, na medida do possível, em três 
paróquias. Na Paróquia São Pedro e São Paulo, em 
Mamanguape, foram celebradas as 40 horas de louvor e 
adoração em preparação à festa de Corpus Christi. O início foi 
na terça-feira, às 20 horas, com uma palestra de abertura e a 
celebração da Eucaristia. A partir de então o Santíssimo 
Sacramento ficou exposto para a adoração até a noite de 
quinta-feira, com a Missa de encerramento após a procissão 
pelas ruas da cidade. Nesse período de 40 horas houve sete 
missas, 4 palestras e várias bênçãos do Santíssimo. 

 

No dia 22 de maio Irmã Silvânia assessorou um curso bíblico, Visão 
Geral da Bíblia, na paróquia de Mataraca, a uns 40 km de Mamanguape, 
enquanto Irmã Vanda assessorou, em Mamanguape, um retiro para os Ministros 
da Comunhão e Eucaristia. O povo busca mais conhecimentos para melhor viver 
e celebrar a fé. O mês de maio foi bem celebrado em todas as comunidades, 
encerrando-se com a coroação de Nossa Senhora, e em muitas delas já se inicia 
a trezena de Santo Antônio. O povo da região é muito orante. 
 

 
 

 

PRESENÇA DAS IRMÃS DOMINICANAS EM UBERABA DESDE 1885 

MISSÃO NA PARAÍBA 

 

 
 

14 - Ir. Esther Maria Silva Beghelli 
17 - Ir. Alzira Velósa Pereira 
23 - Ir. Nadir Barros Freire 
23 - Ir. Lorenza Insfrán Mendoza 
30 - Ir. Olinda da Rocha Silva 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

CARIBE - A MISSÃO CONTINUA... 
A missão no Caribe 

continua árdua e frutífera, 
graças à garra de nossas 
irmãs que lá mantêm o 
trabalho de evangelização 
concretizado nas ações 
sociais. Em Vallejuelo, na 
República Dominicana, 
ultimamente Irmã Maria 
Marciano é a única irmã 
dominica (como dizem na 
região) a residir ali. Isto pela  
 grande carência de irmãs 
para a missão, não só a  

 
 

 

‘missão ad gentes’, como também no Brasil. O trabalho é de grande porte, 
envolvendo iniciativas ousadas. O Centro Semilla de Vida continua sendo uma 
referência para a região, atendendo a um grande número de agricultores, e 
também o trabalho de entreajuda no Haiti, com a captação de água, construção 
de moradias, de escolas e tantas outras frentes, fazem a diferença. 

As Irmãs de Thomassique, no Haiti, fazem um trabalho conjunto com o 
Centro Semilla de Vida, desde 2014. Elas vão a Vallejuelo uma semana em cada 
mês, com o objetivo de manter intercâmbio fraterno com Irmã Maria; aprender 
sobre agricultura; ser presença junto aos trabalhadores, principalmente as 
mulheres e os haitianos que, em grupos massivos, migram para lá. Os produtos 
já são cultivados com mercado garantido. Saem do campo diretamente para a 
capital Santo Domingo. Ultimamente tem-se cultivado batatinha, pimentão e 
tomate. As irmãs se beneficiam bem do que lá é cultivado, como limão, mamão, 

feijão, café, batatinha, pimentão e tomate. 

Neste mês de maio, até o leite elas puderam levar, pois o Centro tem uma vaca com bezerrinho. As irmãs participam de 
todas as atividades do dia e também de oficinas de formação, oferecidas por técnicos de diferentes Instituições, voltadas 
para o meio agrícola. Irmã Maria é sempre muito generosa para com todos. A experiência é gratificante, trabalhar a Terra 
é maravilhoso, ver a transformação das pessoas e da realidade é motivador, um incentivo! 
 Em Thomassique, Irmã Charlimène continua seu trabalho de atendimento no Dispensário Nossa Senhora do 
Rosário, cuidando da saúde da população e orientando-a para uma vida saudável. A jovem aspirante Merlande a auxilia 
no atendimento da Farmácia. 

Parabéns, irmãs! Vivamos a missão com a graça de Deus! 


