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A Universidade Marquette de Wisconsin, nos
Estados Unidos, pertencente aos Jesuítas, vai oferecer à
Irmã Maria Marciano o título de ‘Doutor em Letras Humanas’,
no dia 21 de maio próximo.
Este título é o maior que a Universidade oferece a
quem tenha prestado serviços de relevância a pessoas
carentes, ajudando-as a sair de sua condição degradante
para uma vida mais digna. A escolha da pessoa é feita por
eleição entre estudantes, professores e funcionários da
entidade. As Irmãs que conhecem o trabalho missionário da
Irmã Maria, com certeza vão considerar este reconhecimento
como justo. E as que não tiveram ocasião de ir à República
Dominicana e Haiti, podem, também, se alegrar. Somos
Comunidade, e o que uma Irmã faz, todas nós participamos.
Na carta que a Universidade enviou à Irmã Maria, entre outras considerações, diz o seguinte: “A Senhora é um
magnífico modelo para nossos graduados. Alguém que nos orgulha poder apresentar como exemplo dos
princípios de excelência moral que Marquette almeja. ”
(Ir. Glycia Maria Barbosa da Silva – Uberaba-MG)

AS CEBS E OS ENCONTROS
As Irmãs Terezinha Prado e Anita Rocha,
residentes no Bairro da Gameleira, desenvolvem um rico
trabalho de presença e de formação de lideranças,
possibilitando o crescimento e desempenho de muitos
jovens nas áreas profissional, religiosa, social e ética,
levando-os a uma consciência crítica, aberta e
esclarecida, bem como ao engajamento nas lutas da
comunidade. No momento, encaminham pessoas do
bairro à preparação para o Encontro das CEBs. Elas nos
falam desse trabalho:
‘A Igreja vem insistindo na estratégia de Formação
de Comunidades.
Ainda que fragilizadas, as CEBs - Comunidades
Eclesiais de Base - contam com pessoas de algumas
Paróquias, que vêm sustentando a linha da Teologia da
Libertação. Encontros regionais, estaduais acontecem e,
no momento, é a preparação para o 14º Encontro
Intereclesial de CEB, a se realizar em Londrina-PR, em
janeiro de 2018.
No dia 24 de abril p.p., 7 delegados e 7 suplentes de Uberaba e outros tantos de Uberlândia, viajaram para Volta
Grande-RJ a fim de se prepararem para o Encontro. Estes delegados estarão aptos a participar do 14º Encontro
Intereclesial, de 2018. (Comunidade da Abadia –Uberaba-MG)

PROJETO
OMBRO AMIGO
SE SOLIDARIZA
CELEBRANDO
90 ANOS
...
Na terça-feira, 11 de abril de 2017,
realizamos ação do Projeto Ombro Amigo, da qual
participaram 22 alunos do 6.º ano do Ensino
Fundamental ao 2º ano do Ensino Médio, sob a
coordenação da Assistente Social Juliana e de Irmã
Neusa Vicente. Realizamos uma visita à Escola
Especializada Primavera, para conhecer a realidade
da Instituição e o atendimento prestado aos alunos.
A Escola Especializada Primavera é uma instituição
filantrópica que atende pessoas com Deficiência
Intelectual, nas áreas de Educação, Saúde e
Assistência Social, a partir de 6 anos de idade.
Durante a visita, participamos da Celebração e Reflexão sobre a Páscoa. Em seguida, os alunos participaram da aula de
musicoterapia com usuários da APABB (Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência, de Funcionários do
Banco do Brasil e da Comunidade). Para encerrar a ação, ofertamos um delicioso cachorro quente com refrigerante a
todos participantes, a fim de comemorar o Dia Mundial da Conscientização do Autismo (02 de abril) e a Páscoa. A
instituição APABB, localizada nas dependências da AABB (Associação Atlética Banco do Brasil), visa tornar-se referência
no acolhimento da pessoa com deficiência e de sua família, bem como na defesa de seus direitos, contribuindo para a
inclusão social e melhoria de sua qualidade de vida. (Ir. Neusa Vicente de Souza – Rosário de Curitiba)

A ESPERANÇA TEM VOZ!
A morte e Ressurreição de Jesus traz a mensagem
da Vitória, da Vida sobre a morte, do Amor sobre o ódio, da
Esperança sobre a desesperança. A cada dia temos a
oportunidade de ensinarmos e aprendermos o Perdão, o
Amor, a Gratuidade. Foi nesta linha que meditamos e
vivemos a Páscoa com os usuários, em especial as
crianças do Serviço de Fortalecimento de Vínculos Família
Dominicana, onde cada um é importante com aquilo que
tem e É. Por meio da Acolhida, do Ensinamento e do
Empoderamento da própria Vida é que a pedra do sepulcro
rola e os raios da Esperança nos alcançam.
(Marcos Arengheri – assistente Social do Projeto do Boqueirão)

ROSÁRIO II CELEBRA MADRE ANASTASIE
Mais um momento de reflexão e
sensibilização aconteceu no dia 20 de abril no
Colégio Nossa Senhora do Rosário II. As crianças
ouviram a história de Alexandrina, menina que deu
verdadeiros exemplos de bondade, religiosidade,
educação e, sobretudo cuidado com o próximo. Com
15 anos decidiu seguir a vida religiosa e adotou o
nome de Anastasie.
As crianças perceberam que esta história não teve
fim. Afinal, nos dias de hoje, as Irmãs Dominicanas
continuam firmes
como
seguidoras
dos
ensinamentos de Madre Anastasie, dedicando-se à
educação com o olhar voltado para os doentes e os
menos favorecidos.
(Christiane da Costa – Rosário II)

O LIVRO DO JUBILEU 800 ANOS
Dia 20 de abril, realizou-se a solenidade do lançamento do Livro ”FAMÍLIA
DOMINICANA-800 anos tecendo história”, composto para celebrar a data comemorativa
dos 800 anos da criação da ORDEM, com dados da caminhada da Ordem e da
Congregação Dominicana de Nossa Senhora do Rosário de Monteils, nestes oito séculos.
O evento foi realizado no Colégio Nossa senhora das Dores - Uberaba-MG,
primeira fundação da Congregação no Brasil, e foi preparado com esmero pela direção e
demais colaboradores do Colégio. Contamos com a presença de Irmã Cleonice Cardoso,
Priora Geral da Congregação, de Irmã Rejane de Paiva, que coordenou o trabalho de
elaboração do livro e de um grande número de Irmãs. Também nos honrou com sua
presença Dom Paulo Mendes Peixoto, Arcebispo de Uberaba, e compareceram muitas
pessoas ligadas ao Colégio e às irmãs Dominicanas.

Os alunos do Colégio nos brindaram com dois lindos números musicais com flauta doce. Também os noviços
dominicanos abrilhantaram o momento com o canto do Hino do Jubileu e a Canção “ Migrantes”, de autoria do dominicano
Frei Domingos dos Santos. As famílias dos alunos ali presentes receberam um exemplar do livro, assim como autoridades
presentes.
Um delicioso coquetel foi oferecido após o lançamento do livro, oportunidade de confraternização e alegria da
Comunidade Educativa com todos que compareceram a este momento tão importante para toda a Família Dominicana.
(Irmãs Dominicanas – Uberaba-MG)

VAMOS ESTUDAR A BÍBLIA?
Queridas Irmãs, amigos e amigas!
Na biblioteca do CETA (Centro de Espiritualidade Tomás de Aquino),
em Uberaba-MG, há 50 livros do CEBI, sobretudo de Carlos Mesters e
Francisco Orofino. Estes livros estão à disposição de quem se interessar
pelo estudo. Podem fazer a ficha e levar para casa. Vale a pena um estudo
tranquilo e livre. Chegando à Biblioteca, procurem a lista e vejam o número
de exemplares de cada um. São muitos. Alguns exemplos:
l) ”Entre nós está e não o Conhecemos” - 4 exemplares;
2) ”Abraão e Sara” - 4 exemplares;
3) Apocalipse de João: Esperança, coragem e alegria” - 2 exemplares;
4) “A Bíblia na Nova Evangelização: EIS QUE FAÇO NOVA TODAS AS COISAS – 5 exemplares;
5) ”Bíblia, Livro da Aliança- ÊXODO: A CONSTITUIÇÃO DE UM POVO. ROTEIRO DE CARLOS MESTERS - 12
Exemplares;
E assim, são 50 títulos, e cada um com vários exemplares. Vocês podem escolher!
(Ir. Patrícia Maria Castanheira dos Santos – Uberaba-MG)

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA ASSEIJ
No dia 21 de abril de 2017, a Província Nossa
Senhora do Rosário - ASSEIJ, entidade civil, esteve reunida em
Uberaba, no CETA, Centro de Espiritualidade Tomas de Aquino
para realizar a Assembleia anual. Contamos com a presença de
44 associadas, incluindo Irmã Cleonice Cardoso, nossa priora
geral.
Após apresentação, esclarecimentos e aprovação do
balanço de 2016 e do plano orçamentário para o ano de 2017,
reconhecemos e agradecemos à diretoria da ASSEIJ e de suas
filiais por manterem uma gestão responsável e eficiente. A
ASSEIJ, no momento apresenta uma situação equilibrada e
adequada para a realização de nossa missão.
Para 2017, além das ações realizadas por nossas irmãs,
pelos muitos colaboradores, foram previstas melhorias, aquisição
de equipamentos e conservação do patrimônio em vista de maior
eficiência de nossos trabalhos.
Que cada vez mais possamos colocar nossos bens a serviço do Reino, da justiça e da paz, lembrando o que São
Crisóstomo, no século IV, alertou “Não fazer os pobres participar dos próprios bens é roubá-los e tirar-lhes a vida”.
Encerrando as atividades do dia, celebramos nossa fundadora Madre Anastasie, cuja festa é dia 21 de abril, com uma
liturgia rica e bem preparada pelas Irmãs da Comunidade da Abadia.
Obrigada! (Irmã Maria Aparecida Lola Ribeiro / Goiânia 2017)

ANÁLISE DE CONJUNTURA NA ÓTICA DA LAUDATO SI
A vida está em risco. “ Ai dos que fazem do direito
uma amargura e a justiça jogam no chão” Amós 5, 7.
A história se faz na caminhada e a Província Nossa
Senhora do Rosário, reunida em Uberaba, no CETA, no dia 22
de abril, dedicou esse dia a ver com mais atenção a realidade e
a fazer análise da conjuntura. Quem sabiamente nos mostrou a
realidade, como uma amostra grátis, pequena dose, foi o
professor Daniel Sediel, de Brasília. Com sua sabedoria fez a
opção de só falar após concretizar suas convicções com seu
engajamento político social junto ao povo e numa Igreja de
Jesus de Nazaré, de Francisco, e em saída. É casado, Membro
da Justiça e Paz, da CNBB, do Movimento Fé e política, do
REPAM...
Refletindo sobre as duas notas da CNBB ao povo brasileiro,
Daniel nos proporcionou um método de análise de conjuntura,
mostrando a riqueza da Laudato SI. Tudo está interligado nesta
casa comum! A reflexão envolveu as notas da CNBB em confronto com as PECs (Proposta de Emenda Constitucional). Estamos
diante de um governo golpista, ilegítimo, que está a serviço do capital, do setor financeiro. A CNBB denuncia o quanto estas
propostas são absurdas e injustas e convoca a população a reagir.
As notas da Igreja muitas vezes são instrumentos de evangelização. Temos que fazer um serviço de formiguinha, fazer ressoar a
Palavra de Deus em todos os lugares. Encontrar sempre as raízes, as causas, o retrato do momento com suas estruturas injustas.
Valorizar o que o povo tem. Reconhecer a pessoa em sua dignidade. Apoiar as organizações populares. Promover a inclusão social.
Delegar poder. Formar lideranças. Alimentar a esperança. Aprofundar a utopia.
Há saídas apesar de ser uma crise mundial, de valores, civilizatória.
Foi muito rica a dinâmica e reflexão a partir de Mc 6, 30-43, enfocando atitudes diversas assumidas pelos discípulos e por nós hoje,
diante das necessidades do povo.
Participaram desse encontro, além das irmãs reunidas para a Assembleia, nossa priora geral, Irmã Cleonice Cardoso, irmãs da CRB
local, leigas das fraternidades dominicanas de Uberaba e Uberlândia, colaboradores, pessoas ligadas às CEBs de Uberaba,
professores, noviços dominicanos e outros.
Sem espiritualidade e gratuidade não cresce a utopia e o sonho.
Obrigada! Valeu muito e mãos à obra.
(Irmã Maria Aparecida Lola Ribeiro Goiânia – GO)

PASTORAL CARCERÁRIA EM MAMANGUAPE
De 21 a 23 de abril p.p., aconteceu em Catolé do Rocha-PB, na diocese de
Cajazeiras, o XXII encontro estadual da Pastoral Carcerária, com participação de 76
agentes das cinco dioceses do Estado da Paraíba. Os temas em pauta: apresentação da
Agenda Nacional pelo Desencarceramento; Pastoral Carcerária: Discípulos e
Missionários de Jesus Cristo; palestra motivacional para a liberdade; 300 anos de
Aparecida - Mãe de Deus, Mãe da gente. De Mamanguape éramos quatro participantes,
das duas paróquias: o Sr. Valdemir, Irmã Aparecida Lopes, Srs. Célio e Edinho. Foi muito
bom o contato com outros agentes desta pastoral tão desafiadora.
Na última quinta-feira, 27 de abril, houve Celebração Pascal na Cadeia de Mamanguape,
com a participação de 53 apenados. As pastorais, grupos e movimentos da paróquia S.
Pedro e S. Paulo, onde residimos, colaboraram com animação litúrgica, doação e
distribuição de lanche. Pe. Manoel e nós Irmãs oferecemos um Evangelho de bolso,
cartão de Páscoa e trufa para cada um. Foram realizadas duas celebrações, às 14 e às
15 horas, pois o espaço era pequeno. Alguns foram profundamente tocados e choravam
todo o tempo. Todos participaram
ativamente. Foi um momento importante
para eles, para nós da Pastoral
Carcerária e para os colaboradores.
Alguns destes até mesmo se decidiram
a participar da Pastoral a partir de
então.
(Ir. Aparecida de Souza Lopes –
Mamanguape-PB)

ENCONTRO DE DIRETORES EM GOIÂNIA
Aconteceu em Goiânia, no Externato São José,
nos dias 24, 25 e 26 de março deste ano, o histórico
encontro de diretores dos Colégios, Escolas de Educação
Infantil e Projetos Sociais das Irmãs Dominicanas de
Nossa Senhora do Rosário de Monteils - das Províncias:
Nossa Senhora de Guadalupe, Madre Anastasie e Nossa
Senhora do Rosário.
Organizado pela simpática e competente equipe
de Educação, teve a coordenação de irmã Rejane de
Paiva, a acolhida dos membros da diretoria do Externato
São José e abertura de nossa Priora Geral, Irmã
Cleonice, que falou sobre a missão dominicana de formar
cidadãos conscientes para mudar o mundo.
“Criando mentalidade de transformação – num mundo mentiroso e falso – formando alunos apaixonados pela Bíblia e
conscientes do mundo. ”
As apresentações, depoimentos, reflexões e espiritualidade refletiram bastante o cuidado mantido pela referida
equipe, toda atenta à acolhida e à promoção de atividades interativas para os que ali estavam.
Foram dias de partilha e trocas, quando cada uma das diretoras apresentou um breve histórico de suas
instituições. Nesta oportunidade deu-se também o início a uma reflexão para futura revisão e reformulação dos Princípios
norteadores da Ação Educativa da Província de Nossa Senhora do Rosário, à luz da leitura deste documento e do livro
Valores da Educação Dominicana – Para o Uso Inteligente da Liberdade (Gabrielle Delly, OP/Kevin Saunders, OP).
Um encontro, enfim, destinado a lançar a fecunda semente que ponha a se pensar e projetar uma nova
mentalidade agregadora de todas as Províncias, das Irmãs Dominicanas de Monteils.
(Delma Gomes S.Tavares – Diretora do Colégio do Rosário de S. Paulo)

