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EDITORIAL: Este in-formativo é dedicado ao Mês de Maria, tão querida dos dominicanos. Também, 
para estudo e reflexão, foram inseridos dois artigos : “Domingos de Gusmão: Apóstolo da  Misericór-
dia”, ao ensejo do ano da Misericórdia, e “Jesus: o Homem embriagado com a palavra!” Como surpre-
sa, preparamos um Quizz com as maravilhosas imagens de santos dominicanos que se encontram na 
Igreja de S. Domingos, em Vittoriosa (Malta) preparada para as festividades do Jubileu #800 anos.  

DOMINGOS DE GUSMÃO: Apóstolo da Misericórdia 
  

João Alberto Mendonça Silva  
Lucas Francisco �eto  

“Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai”. 

Logo de saída na leitura do texto Misericordiae Vultus do Papa Fran-
cisco, podemos inferir algo extraordinário: Jesus Cristo é o rosto, a   
imagem da misericórdia do Pai; então, ser cristão, nesta lógica, é tam-
bém ser expressão desta mesma misericórdia. Assim, o ser humano vi-
ve mais plenamente sua convicção cristã quando entende que é neces-
sário olhar para o outro com esta face, composta dos múltiplos olhares 
que o Pai lança sobre nós. O documento segue afirmando: 

“Misericórdia: é a lei funda-mental que mora no coração de cada pessoa, quando vê com olhos sinceros o 
irmão que encontra no caminho da vida”, e continua ainda, “Misericórdia: é o caminho que une Deus e o homem, 
porque nos abre o coração à esperança de sermos amados para sempre, apesar da limitação do nosso pecado”. 
Nosso apostólico Pai São Domingos, mesmo tendo vivido em outro contexto, possui passagens de sua vida que 
revelam a face da misericórdia de Deus e dela podemos apreender como a postura do religioso dominicano deve 
ser impregnada daquilo que chamaremos aqui como “Espiritualidade da Misericórdia”. Esse modo de agir nos 
ajuda a revelar, nas ações cotidianas, esse rosto de Deus, não apenas de cunho pessoal, mas também na ação pas-
toral. O Papa afirma que toda a Igreja “deveria estar envolvida pela ternura com que se dirige aos crentes; no a-
núncio e testemunho que oferece ao mundo, nada pode ser desprovido de misericórdia”. Ora, nossa missão pri-
mordial é a pregação, e foi ela a primordial pastoral de Domingos. Ele é nosso modelo, dele aprendemos que de-
vemos contemplar, mas para transmitir as coisas contempladas, de sofrer junto ao que erra e se alegrar quando do 
retorno à Verdade, dando sempre as oportunidades necessárias para uma real mudança de vida dentro do espírito 
de amar ao outro como o próprio Cristo amou. Neste Ano Santo, urge-nos um convite: é preciso “anunciar a mi-
sericórdia de Deus” e, por meio dela, o Evangelho deve chegar ao coração e à mente de cada pessoa. Continuan-
do a leitura da Bula, podemos ver que ao apresentar uma proposta de como nos tornarmos “Capazes de Miseri-
córdia” o documento afirma: “recuperar o valor do silêncio, para meditar a Palavra que nos é dirigida”. São Do-
mingos era o homem da contemplação; quantas vezes nós não lemos em suas biografias que dedicara noites em 
claro ao silêncio e a oração contemplativa que o preparavam para o anúncio? Mas, “contemplar a misericórdia de 
Deus é assumi-la como próprio estilo de vida”, a isso nos convidam os conselhos evangélicos que norteiam nossa 
caminhada de consagrados: viver uma vida que seja um reflexo do quão solícito em misericórdia é o nosso Deus. 
Assim, contemplando, anunciando e vivendo a miseri-
córdia poderemos como, São Domingos nosso Apostó-
lico Pai, sermos sempre mais “um peregrino que per-
corre uma estrada até à meta anelada”.  
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Referências: Francisco, Bula, Misericordiae Vultus.  

(© Todos os direitos reservados —fonte: Dominicanos 
no Brasil - http://www.dominicanos.org.br) 
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Maria mestra e modelo no seguimento de Cristo 
 

Lembro a primeira ‘decepção’ que experimentei durante o noviciado: o nosso mestre nos falou da grande devoção 
que São Domingos tinha para Nossa Senhora e contou que um dia  teve uma visão do céu, com os anjos e os santos. 
Entre os santos porem não viu ninguém de seus frades e monjas que já tinham falecido, e estava muito triste por cau-
sa disso.  Até que chegou a frente a Nossa Senhora: ela abriu o manto e Domingos viu que seus filhos estavam todos 
aí, debaixo do manto de Maria.  O mestre nos contava este episódio para mostrar o amor especial que Nossa Senhora 

tinha e tem para nós Dominicanos. A minha decepção foi na ocasião de uma visita que 
fizemos a um convento de frades franciscanos: tinha aí um belo quadro de Nossa Senho-
ra com tantos franciscanos debaixo de seu manto aberto... Questionei o nosso mestre, 
que me respondeu: meu filho, ainda não sabe que nossa Senhora 
tem coração de mãe!   Brincadeira a parte, é certo que São Domin-
gos teve uma terna devoção por Nossa Senhora e que a transmitiu a 
seus filhos. De fato Maria está presente como protagonista impor-
tante na vida dele e no processo de fundação da Ordem.  A tradição 

que mais pegou é  a da entrega do Rosário a Domingos, como meio de pregação para combater 
a heresia.  Infelizmente nenhum documento contemporâneo, nenhum texto das fontes dominica-
nas comprova esta tradição. Mas nem por isso ela deixa de ter seu belo fundamento na vivência 
da espiritualidade dominicana. Talvez o testemunho mais importante nos veio da arte do pintor 
dominicano Beato Angélico.  A pedido do prior Santo Antonino, ele pintou em cada uma das mais de quarenta celas 
do convento de São Marcos em Florença um episódio da vida de Cristo.  Junto com o episódio, o pintor representou 
sempre, em atitude de contemplação do episódio evangélico, um santo ou santa dominicanos (São Domingos, Santo 
Tomás, Santa Inês de Montepulciano, São Pedro Mártir) No outro lado do quadro ele pintou sempre uma mulher, 
também em atitude de contemplação do episódio. Olhando o conjunto destas pinturas, podemos ver que a mulher 
está vestida sempre 
da mesma maneira, 
indicando assim que 
se trata da mesma 
pessoa. É possível 
identificar a sua i-
dentidade quando 
ela própria se torna 
protagonista de um 
episódio:  é Maria, a mãe de Jesus!   É evidente que o pintor quis dar um belo recado ao frade que ocupava a cela: 
meu irmão, faça como estão fazendo Maria e o Santo dominicano: procure viver em comunhão com Cristo, apren-
dendo na ‘escola’ dele e seguindo suas pegadas. Este é o caminho próprio da espiritualidade dominicana: estar com 
Cristo, aprender na escola de Cristo, para pregar Cristo aos irmãos.  Esta é também a verdadeira raiz da tradição do 
Rosário, que os Papas ao longo dos séculos enalteceram como sendo “a grande escola do Evangelho” para o povo 
cristão! E este é o caminho trilhado por Maria, assim como  foi também o caminho de Domingos, dos Santos e San-
tas e demais membros da Família Dominicana, ao longo dos séculos. Podemos constatar que Maria foi para Domin-
gos, e é para nós, a grande mestra do seguimento de Cristo: “Maria conservava todos esses fatos no seu coração e os 
meditava”(Lc 2, 19).   Meu irmão, minha irmã: faça como Maria! 

Virgem Maria , Mãe de Deus!  
"Reconheçamos, com toda a Santa Igreja, a honra que a Virgem Maria Santíssima recebe por ter-

se tornado a Mãe de Deus, o que constitui a maior dignidade que uma simples criatura pode receber. A grandeza 
e a excelência da fé de Maria foi o que lhe motivou este privilégio, conforme o testemunho de santo Ambrósio. As-
sim, ela se tornou digna de honra até para os anjos; pois, estes, embora muito acima dela pela natureza, ficaram-lhe 
muito abaixo pela distinção que lhe é conferida em suas Festas.  

ME$SAGEM DO PROMOTOR        

frei Mariano S. Foralosso OP 
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MAIO, MÊS 
DE MARIA 

Pela webmaster da 
COFALC  
 

Mês de maio, mês 
das mães, mês das 
flores, antecipando 
a primavera. Por 
isso, desde a Idade 

Média, a Igreja consagrou o mês de maio à nos-
sa mãe Maria, Rainha do Universo, para venerá-
la de maneira especial e render tributo às su-
as virtudes e belezas. Algumas fontes asseguram 
que o primeiro a consagrar o mês de maio a 
Nossa Senhora foi o rei Alfonso X, o “Sábio”, lá 
pelo século XIII na Espanha. A verdade é que 
esta devoção conseguiu se arraigar tanto em 
nossa Igreja que se propagou rapidamente por 
todo o mundo católico, até os dias de hoje. Du-
rante este mês, nós, os devotos, costumamos 
oferecer “flores” espirituais à  Virgem para 
cada dia do mês, assim como orações e medi-
tações próprias para cada dia. Desde o come-
ço, a Ordem dos Pregadores foi consagrada à 
Santíssima Virgem Maria e reconheceu desde lá, 
a sua proteção, pelo que “não duvida em confes-
sá-la, experimentá-la continuamente e a reco-
mendá-la a todos - frades, irmãs e leigos - para 
que apoiados em sua proteção maternal, se  u-
nam com maior intimidade ao Mediador e Sal-
vador” (LG, n. 62) para levar a cabo a difícil 
missão da salvação dos homens. Por isso o  
Mestre da Ordem, Frei Humberto de Romans, 
OP, afirmava: “A Virgem Maria foi de grande 
ajuda para a fundação da Ordem e se espera que 
a leve a um final bem sucedido”. Por isso é que 
a Ordem instituiu a celebração do “Patrocínio da 
Bem aventurada Virgem Maria sobre toda a Fa-
mília Dominicana” para o dia 8 de maio, durante 
o mês  “dedicado à veneração especial de Mari-
a” (Liturgia das Horas. Próprio O.P. 
para o 8 de maio).  Felicidades em seu 
mês, Mamãe!             (Hector ....) 

JESUS, “O HOMEM EMBRIAGADO  
COM A PALAVRA” 

“Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as 

palavras cheias de encanto que saíam da sua boca” (Lc 4,22) 
“!ós somos palavra”. Somos feitos para a comunhão, para unir 
as nossas vidas. É graças à força das palavras que derrotamos o 
silêncio angustiante da solidão, derretemos o gelo da indiferença, 
criamos pontes, abrimos horizontes e chegamos a lugares jamais 
imaginados ou tocados pelos nossos pés  A palavra tem os atri-
butos divinos. Os próprios textos sagrados nos dizem que “Deus 
é Palavra” e, em Jesus, ela se faz carne.   Chegada a plenitude 
dos tempos, Deus disse sua Palavra definitiva e insuperável em 
Jesus. Ele, em sua vida e missão, prolonga a Palavra criativa de 
Deus; Palavra encarnada, Jesus sintoniza e ajusta sua palavra à 
palavra do Pai. Com sua vida e sua palavra, Jesus interrompe o 
discurso dos especialistas sobre Deus. No encontro com a realida-
de dos pobres e excluídos, Jesus extrai palavras significativas, 
sua palavra brota de uma vida interior fecunda e conduz a uma 
vida comprometida. Suas palavras revelam uma força “re-
criadora”. Através delas Jesus põe em movimento a realidade, 
reconstrói pessoas feridas em sua dignidade, comunica saúde on-
de há enfermidade, faz emergir a vida onde impera a morte. As 
palavras têm um peso no anúncio e na atividade missionária de 
Jesus; não são neutras, iluminam os recantos mais profundos do 
ser humano;... É extraordinário perceber como as palavras ditas 
com cuidado e amor (pedagogia de Jesus) produzem efeitos bené-
ficos para o ser humano. Suas palavras são bem-aventuradas, 
pois são capazes de fazer crescer, sustentar, edificar as pessoas 
para o convívio social, humano-afetivo, espiritual. São palavras 
que trazem luz e calor, infundem confiança e segurança... 
(continua)                     

Para ela, porém, esta extraordinária honra foi somente ocasião para se humilhar. Porque, ao mesmo tempo em que o 
anjo a declara escolhida para Mãe de Deus e a reverencia deste modo, esta Virgem Admirável somente respondeu 
que  era a "escrava do Senhor". Por isso, Santo Ambrósio não podia conter a admiração que lhe causava semelhante 
resposta, saída da boca desta Virgem Santa, no instante em que era escolhida para ser a Mãe de Deus. (...) A Santíssi-
ma Virgem sentia-se inteiramente arrebatada pelo amor de Deus, durante sua vida e permanecia no mundo unica-
mente por submissão à vontade divina. A maior graça que a Santíssima Virgem recebeu, depois que "adormeceu no 
Senhor", foi a de ter sido transportada aos Céus, em corpo e alma, pelos Anjos. Era muito justo que seu corpo sagra-
do - um Céu vivo, conforme se expressa são Joaõ Damasceno - fosse colocado nos Céus logo após haver deixado o 
mundo."  (São João Batista de La Salle, "Meditações ") 

Colaboração: Zélia �egrão – leiga dominicana) 

   
         Recebemos da “FLD São Francisco Coll” de Go-
vernador Valadares -MG / um bonito  convite  para a Cele-
bração Eucarística, presidida por Fr. Mariano Foralosso op   
em que os leigos farão seus compromissos.  
 

Agradecemos, partilhamos e desejamos que o fogo do Espírito 

Santo inflame seus corações com o verdadeiro ardor missionário 

e que, a exemplo do nosso pai Domingos, vocês sejam luz no 

meio da  multidão, irradiando a paz, a esperança e o amor de 

Cristo! 

$OTÍCIA DE CÁ 

(Colaboração da Ir. Inácia Alvarez op) 
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LUTO    Blanca Guerrero de Gomez (+09/04/2016)  

É com grande pesar que participamos o falecimento de Blanca Guerrero de Gomes. 
Foi Coordenadora das Fraternidades Leigas Dominicana do Uruguai. Esteve no Bra-
sil representando seu país no Encontro e Assembleia do COFALC (26ª28/03/2010). 
Leitora assídua de nosso in-formativo,  sempre colaborava com nosso PLD. Sua au-
sência deixa grande lacuna entre os leigos de nossa Ordem. Sentidos pêsames aos 
seus familiares . É mais uma filha de Domingos sob o manto de Maria no céu! 

FLD “Santa Rosa de Lima” – Limeira- (SP)  

Dia 01: Mirela, Dia 12: Ir. Maria Rita (assessora) 
FLD “Teresa de Saldanha”- Amparo- (SP)     

Dia 12: Maria Inês, e Dia 15: Maidy 
FLD”Santa Catarina de Sena” Juiz de Fora -

MG)  Dia 03: Maria José 
FLD “São Domingos” São Paulo (SP)  

Dia 02: Zélia Antunes Junqueira e Dia 16 - Vi-
centina Altieri Sapienza 
FLD “Santa Catarina de Sena”- Uberlândia

(MG) Dia 06: Joana Maria Ribeiro Vasconcelos 

(Coordenadora) Dia 16: Ângela Carrijo - e - Silvana Rocha 
FLD “ São Martinho de Lima” - Wenceslau Braz (PR) 

Dia 04: Kelly Renata Tozzato da Silva - Dia 19: Salete 
Gonzaga de Carvalho    Dia 20: Fabiana Aparecida Pereira 
dos Santo/ Dia 29 :Anderson Aparecido da Silva 
FLD” Santa Catarina de Sena” Barreiro – belo Horizonte 

–MG  Dia 04: Gabriele Rodrigues Santos  / Dia 15: Mária 
Inês de Freitas Pimenta e Lucie das Graças Morais 
FLS “S. Francisco Coll” – Governador Valadares – MG : 
Dia 14: - Fraenze Pereira e Silva Viana / Dia 26: Sonia Soa-
res Rodrigues /Dia 27: Laura Sena Ferreira 

QUIZZ: Igreja de S. Domingos – Vittoriosa /Malta  
 

Vocês conhecem os santos dominicanos? Ótimo! 
Então vamos lhes apresentar imagens em ordem 
numérica que representam alguns santos domini-
canos. Damos também uma lista de A a N dos no-
mes deles. O desafio consiste em juntar o número 
à letra:   
Ex; 3= C) São Domingos de Gusmão 

 
RESPOSTAS $O 

PRÓXIMO $ÚMERO 

08 07 06 05 03 04 

A)  S Raimundo de Pennafort      
B)  S, Pio V    
C)  S. Domingos de Gusmão           
D)  S. Martinho de Lima  
E)  S. Catarina de Sena            

F)   S. Pedro de Verona        
G)  S. Vicente Ferrer        
H)  S. João Macias 
I)   S. Inês de Montepulciano    
J)   S. Margarida de Hungria          

K)  S. Rosa de Lima  
L)  S. João de Colônia      
M)  S. Jacinto de Polônia         
N)  S. Catarina de Ricci 

A$IVERSARIA$TES DO MÊS:  Desejamos aos aniversariantes muita paz sob o manto da Virgem 

01 02 

10 09 14 12 13 11 


