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A menos de 01 mês e já estaremos em Assembleias! Iniciaremos o ano de 2015, celebrando 
nossa Assembleia Provincial e, em seguida, a 1ª grande Assembleia Interprovincial. É grande o desafio 
que iremos enfrentar na busca de novas formas de responder às necessidades e desafios da realidade, 
hoje. Podemos dizer que estamos no Advento de mais um momento histórico de nossa Congregação no 
Brasil. Esperamos que estas duas assembleias alcancem seus objetivos. 
Sabemos que o sucesso de um evento depende, em grande parte, de sua preparação. Cada 

Comunidade e cada Irmã já temos conhecimento dos compromissos a cumprir, mas é bom lembrar: 

ADVENTO: A ESPERA DA GRANDE ESPERANÇA 

viver a alegria e a esperança de sua vinda. É, pois, urgente que a preparemos com maior disposição para a oração e o 
mergulho na Palavra. 

                             (Ir. Doraci P. Costa) 

 

         A menos de um mês do Natal, estamos vivenciando o tempo do Advento, nos 
preparando para viver a alegria do nascimento de Jesus. O Advento é um tempo de 
expectativa, no qual a felicidade é aguardada. 
         Esse tempo de espera nos impulsiona a rever os valores cristãos essenciais, como a 
alegria, a esperança, a pobreza, a conversão. Deus é fiel a sua promessa: O Salvador virá! 
Daí a alegria, que deve, nesse tempo, ser vivida, não apenas lembrada. A VIDA que 
esperamos virá alimentar a nossa esperança. 
O tempo do advento é tempo de esperança porque o Menino Jesus é a certeza de que o Amor 
habitará nosso coração. 
O advento é tempo propício à conversão. Sem o retorno de todo ser a Cristo, não há como  
 
        

 

- Estudo dos Provérbios (cartas de Irmã Rejane); 
- Carta da Comissão preparatória à Assembleia Provincial - atenção à leitura do  Evangelii Gaudium;  
- Carta da Equipe responsável pela Orientação do Estudo de Reestruturação das Províncias; 
- Síntese das 3 fichas das Províncias (ler, discutir e levá-las para a assembleia); 
- Questões da Equipe de Formação; 
- Projeto de abertura de uma Comunidade no Nordeste. 
Como Jesus veio ao Mundo trazendo Luz, Esperança e Vida Nova para cada pessoa, que a realização destas 

assembleias faça renascer em nós, a Esperança, o Entusiasmo pelo Reino e a Sabedoria que orientará nossos passos 
na caminhada.                   
          (Ir. Terezinha Fernandes de Oliveira) 

 

CELEBRAÇÃO DE BODAS, VOTOS PERPÉTUOS, JUBILARES,  

ENTRADA PARA NOVICIADO E RENOVAÇÃO DE VOTOS  

60 ANOS                     50 anos  25 anos    Profissão Perpétua  Renovação de Votos 
Ir. Maria Beatriz          Ir. Matilde  Ir. Esher Maria   Ir. Célia Nascimento  Ir. Aida Noelia  
Ir. Maria Eni       Ir. Charlimène Philippe  Ir. Mathilde Nelson 
Ir. Maria Irene            Ir. Silvânia Souza 
      Entrada para o Noviciado 

     Ir. Sofia Belen Torres 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

descanso, um grupo que se denomina Conexão,e pelo momento, estamos com quatro noviços redentoristas e seu 
pregador. Eles se preparam para fazer sua profissão. No dia 20 deste mês de dezembro haverá um encontro festivo com 
os “amigos de Emaús” promovido pelo Senhor Nestor e família (grandes amigos de Ir. Nadir). A agenda do próximo ano 
está bem carregada, graças a Deus. Mas mesmo assim estamos nos preparando, com alegria, para estarmos presentes 
na assembleia de janeiro. Desejamos a todas um Natal bem próximo de Jesus e um ano inteiramente dedicado a Ele. 
Comunicamos o novo endereço para correspondência: Cx. Postal 24434 - Agência Garavelo - 74930-970  

Aparecida de Goiânia-GO. 
 

 (Irmãs Glycia Barbosa da Silva, Maria Beatriz Manna e Maria Gilda Ferreira) 
 

COMUNIDADE CAMINHO DE EMAÚS, UM NOVO MOMENTO 
 

A pequena Comunidade do Caminho de Emaús somente na segunda 
quinzena de outubro conseguiu se recompor com a presença das três Irmãs: 
Beatriz, Glycia e Gilda. Cada uma de nós se colocou, com responsabilidade, 
nas funções que nos foram indicadas. Estamos dispostas a levar adiante o 
sonho de Irmã Nadir. É compreensível que, com sua enfermidade, algumas 
coisas saíram um pouco dos eixos. Mas, com paciência, tudo vai chegando 
aos seus devidos lugares. A administradora Salete pediu demissão e houve 
remanejamento de alguns funcionários e funcionárias.  

Os eventos, as visitas, continuam normalmente. Recebemos as irmãs de 

Jesus Crucificado para retiro, Irmãs Cônegas de Santo Agostinho para dia de  

                      Com meses e meses de desejo manifestado por muitos, um grupo de “jovens“ preparou o “ENCONTRO 
dos JOVENS de l970 e l980, da PARÓQUIA SÃO JOSÉ“, de Uberaba. Realmente, foram momentos felizes de 
preparação, com reuniões semanais, durante cinco meses. Foi muito trabalhoso lembrar nomes e obter endereços para 
os convites.  

A Equipe responsável se esmerou e conseguiu contatar os 70 ou mais, jovens das décadas de 70 e 80. No 
Encontro realizado no dia 12 de outubro p.p., no salão da Paróquia, contamos com a presença de 90% do grupo, agora 
dignos esposos, esposas, pais, mães, avós, unidos pelo ideal de construir uma sociedade equilibrada.                                                                                                             
Às 8h começaram a chegar de Brasília, Goiânia, Mato Grosso, Norte de Minas e, na sua grande maioria, de Uberaba. A 
alegria marcava o rosto de todos. Que felicidade reconhecer os antigos colegas, as antigas amigas e suas famílias! No 
decorrer do dia, foram revividos os acontecimentos do passado, os namorinhos, o futebol, as serestas para as mães, 
etc. Contamos com a presença de Irmãs que atuaram conosco no passado: Ir. Loreto, Ir. Anita, Ir. Terezinha Prado, Ir. 
Sílvia, Ir. Doraildes, e, também, com Socorro Silvestre, Angela Santos, Marilene Gualberto e, ainda com Ir. Marilda Del 
Papa, que nos prestigiou no Encontro. Houve espaço para lanches e almoço saborosos, dinâmicas, cantos, distribuição 
de lembranças e, na grande roda, assuntos políticos tiveram sua vez. A palestra de Pe. Rogério, pároco local, sobre o 
amor, a família, foi um dos pontos altos.                                                                            
 Ficamos felizes em constatar que, após tantos anos e tantas caminhadas diferentes, a fé cultivada nos primeiros 
tempos, marcou nossas vidas no equilíbrio, na responsabilidade familiar e civil, e no amor. 
                          O grupo pretende repetir a experiência. Vamos aguardar. A avaliação da maioria, foi ótimo, 100%. “Eu, 
Daniel, como membro responsável, pela organização, considero que o Encontro alcançou seus objetivos: - reencontro, 
conhecimento, troca de experiências.“        
Este relato, talvez um pouco longo, porque tem o tamanho da importância e da bondade do ocorrido, contou com a 
colaboração de Daniel Luciano, Ir. Doraildes, Ir. Anita e Ir. Terezinha.    

Uberaba, 11 de Novembro de 2014 
  

ENCONTRO DE “JOVENS” 

 DAS DÉCADAS DE 70 E 80, 

DA PAROQUIA SAÕ JOSÉ 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

 
 
 
 
 

  

COLÉGIO SÃO DOMINGOS É PREMIADO 

PELO “14º ESCOLA VOLUNTÁRIA”! 
A Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda de São Paulo, com o apoio 

da Fundação Itaú Social, realizou, neste ano, o 14º Concurso “Escola 
Voluntária”, envolvendo 511 Escolas de todo o Brasil. 

A equipe da Rede Bandeirantes analisou os projetos das Escolas 
participantes, selecionando as dez finalistas, e dentre estas o Colégio 
São Domingos de Araxá foi classificado, única de Minas Gerais. 

O evento de premiação aconteceu em São Paulo, no dia 25 de 
novembro, e o  Colégio São Domingos ficou classificado em 1º lugar. 

O Programa Escola Voluntária tem por objetivo divulgar e premiar 
instituições de ensino público ou privado que desenvolvam ações sociais, 
estimulando o trabalho voluntário dos alunos. 

O CSD concorreu com o Projeto ‘Geração Entreolhares com Arte’, realizado no Recanto do 
Idoso, desde 2011, do qual fazem parte oficinas de pintura, atividades musicais, visitas, piqueniques 
que acontecem semanalmente, monitoradas por alunos do Ensino Médio e Fundamental II.  

Parabéns ao colégio, parabéns aos alunos e professores do projeto. 

‘Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas!...’ 
ENCONTRO EQUIPE DE EDUCAÇÃO 

Nos dias 28, 29 e 30 de novembro, a Coordenadora 
da Equipe de Educação da Congregação Dominicana - Irmã 
Rejane Paiva reuniu Bibliotecárias, Assistentes de 
Biblioteca, Técnicos em Informática e representantes da 
área de Comunicação e Marketing no Centro de Cultura e 
Espiritualidade São Tomás de Aquino em Uberaba.  
Este primeiro encontro contou com a participação do Colégio 
Nossa Senhora das Dores (Uberaba), Centro de Educação 
Infantil Marta Carneiro (Uberaba), Biblioteca do Centro de  
  Cultura e Espiritualidade São Tomás de Aquino (Uberaba), Colégio São Domingos (Araxá), Colégio 

Nossa Senhora do Rosário (Curitiba), Centro de Educação Infantil Maria de Nazaré (Ribeirão 
Preto), Colégio Rosário (São Paulo) e das Irmãs Maria Helena e Eulália. 
 Como explicou a Irmã Rejane: "Este encontro teve como 
objetivo colocar em comum o que de significativo já se realiza nas 
bibliotecas escolares da Província. Temos consciência de que para nós, 
dominicanas, a utilização criativa de nossos acervos culturais fortifica 
um dos pilares de nossa espiritualidade - o Estudo". Foi um momento 
propício para discussão e definição de estratégias que alavanquem o 
projeto de unificação das Bibliotecas Dominicanas, assim como para dar 
maior visibilidade e valorização do espaço e acervo. 
  
 



2 - Ir. Maria Tereza do Nascimento 
6 - Ir. Vanda Heleusa de Resende 
6 - Ir. Maria Beatriz Manna 
10 - Ir. Maria Aparecida Ribeiro 
 

ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO 

  Um grupo de 43 jovens, alunos do Colégio N. Sra. do Rosário de 
São Paulo, recebeu a Unção da Crisma, no dia 07 de dezembro deste 
ano, pelas mãos de Dom José Roberto Fortes, o novo bispo da Região 
Ipiranga de São Paulo. O catequista José Messias Lustosa 
Mascarenhas, auxiliado pela coordenadora de Ensino Religioso, Marlete 

Scapinelli Conte, preparou com esmero e muito carinho essa celebração. 

CRISMA NA CAPELA DO ROSÁRIO DE SÃO PAULO 

  Os pais, avós e outros familiares dos crismandos se fizeram 
presentes e acompanharam com muita alegria e gosto a cerimônia em que 
os jovens confirmaram seu batismo, tornando-se “soldados de Cristo” para a 
defesa da Fé.  

 

14 - Ir. Regina Azevedo Soares 
27 - Ir. Nívea Padin 
30 - Ir. Conceição Jacintho da Silva 
31 - Ir. Ângela Maria da Silva 
 
 

A POÉTICA DO NATAL – COLÉGIO ROSÁRIO DE CURITIBA 

Com o objetivo de promover reflexões, apresentações exploraram, de 

forma poética, a renovação de sonhos e esperanças.  

   Reafirmando a importância da parceria família-escola no processo educacional, o Colégio Nossa Senhora do 
Rosário reuniu alunos, familiares e convidados com o objetivo de resgatar aspectos culturais brasileiros em diálogo com 
a cidadania e a celebração de Natal. Por meio de múltiplas linguagens, professores e alunos organizaram diversas 
apresentações, emocionaram e atraíram a atenção dos espectadores por meio da dança, da música e do teatro.  
Com o intuito de incentivar e valorizar o sonho de todos nós, o Colégio Rosário buscou promover uma reflexão e 
sensibilizar as famílias a respeito do verdadeiro significado do Natal e do papel de cada um de nós no sonho de Deus. 
Conforme destacou a diretora Miriam Ferreira, cabe a cada família escolher a melhor maneira de conversar com as 
crianças e jovens, para que percebam que o Natal está muito além do ganhar presentes. “Reunidos em família 
rosariana, desejamos que o verdadeiro sentido desta data esteja presente em todos os lares”. 
  Além de apresentação de violão, flauta e dança dos alunos da Educação Infantil 
e do Fundamental, os estudantes também representaram um Auto de Natal 
sobre o nascimento de Jesus sob a ótica de um pastor. Para que a história 
narrada se tornasse ainda mais reflexiva, a equipe responsável selecionou a 

trilha sonora enfatizando a história da sagrada família.  

 Representando pastores, José e Maria, e os Reis Magos, os 
alunos entoaram as canções paralelamente à encenação do 
nascimento do menino Jesus e, dessa forma, o reconto de 
uma singela história foi transformado em um momento 
repleto de significado e emoção. Os espetáculos que 
finalizaram o trabalho de todo o ano completaram a 
sequência de atividades que buscaram inspirar e 
contextualizar a prática pedagógica do ano letivo. 
 


