
 Esta citação, extraída do pro-
êmio das Atas do recente Ca-
pítulo Geral de Bolonha nos 
serve de ponto de referência 

para estas linhas. A data 12 de dezembro de 2012 foi um 
marco na história de nossa Igreja quando o papa emérito 

Bento XVI enviou o primeiro tweet de sua conta @Pontifex, 
entrando assim na missão no “continente digital”, O continente 
digital, composto pelas mais de três bilhões de pessoas conec-
tadas à internet no mundo representa o novo “continente de 
missão” para a Igreja, e particularmente para nós dominicanos, 
cuja missão é “a entrega à evangelização total da Palavra de 
Deus”.  Esta explosão da informação nos permite aos domini-
canos do século XXI levar o Evangelho às pessoas que costu-
mam estar fora de nosso alcance, além de promover causas, 
tais como a Justiça e a Paz, que estão arraigadas em nosso ca-
risma fundacional. Daí surge a recomendação [commendatio] 
do Capítulo Geral de Bolonha aos priores provinciais, vice-
provinciais vigários provinciais a explorar e promover “o uso 
apropriado do mundo virtual (internet) como um instrumento 
para escutar as tendências e necessidades sociais de nossa épo-
ca, e como uma ferramenta para a pregação. Temos em nossas 
mãos uma ferramenta impensada, tanto para nossos pais funda-
dores no século XIII, como para o  P. Joseph Cardijn na década 
de trinta do século XX, quando desenvolveu o método de revi-
são de vida que desembocou na clássica metodologia do “ver-

julgar-agir”. Isto nos per-
mite fazer uma leitura 
em tempo real, quase 
instantânea, dos “sinais 
dos tempos”, contemplá-
los à luz do Evangelho, e 
guiar nossa pregação de 
maneira efetiva, adaptan-
do-a ao ambiente social, 

político e econômico de cada canto do planeta. Dessa maneira 
a rede é convertida em uma “ponte” virtual que nos conecta 
instantaneamente com indivíduos, comunidades e culturas em 
todos os continentes. O nome escolhido pelo papa Bento XVI 

para sua conta do Twitter aponta nessa direção (pontifex = 
construtor de pontes). O papa Francisco, por seu lado, também 
nos exorta a utilizar essas novas ferramentas: “Não tenham 
medo de entrar nas redes sociais”. Ao mesmo tempo nos recor-
da que não se trata de bombardear as redes sociais com mensa-
gens religiosos e “memes”, mas que o tema profundo é o de dar 
testemunho. Fazer síntese de vida, entre a nossa vida e o Evan-
gelho. São muitas as vezes em que escutamos a frase: imagi-
nem o que teria conseguido 
S. Paulo se tivesse tido ao 
seu alcance essas ferramen-
tas! Mesmo assim vemos 
tudo que conseguiu. Como 
o fez? Não se trata de como 
o fez para consegui-lo. Jus-
tamente “dar testemunho”. 
E é isso que temos que fa-
zer. Quando utilizamos a 
Rede como púlpito, como 
ferramenta de evangelização, não se trata de escrever e publi-
car “mensagens bonitas”, nossa missão é compartilhar com 
cada pessoa que nos lê, a resposta àquela pergunta que Jesus 
formulou a seus discípulos: “E vós, quem dizeis que eu sou? 
” (Mt 16,15); trata-se de dizer ao mundo, a cada leitor, através 
de nossos postings o que André disse a seu irmão Simão: 
“Encontramos o Messias” (Jo 1,41). É o que os meios de co-
municação social fizeram desde o início, salvo que agora todos 
nós temos essa capacidade na palma de nossas mãos, em nos-
sos celulares, nossos tablets e nossos computadores pessoais, 
com capacidade para chegar instantaneamente a milhões de 
pessoas ao redor do planeta. Porém, essa capacidade acarreta 
uma grande responsabilidade. Todos sabemos que esta ferra-
menta magnífica em mãos equivocadas pode se tornar daninha 
e perigosa. Como cristãos católicos e principalmente como do-
minicanos temos um compromisso com a veritas. Isso nos im-
põe o dever de continuarmos a nossa formação para assegurar-
mos que a nossa mensagem seja fiel ao Evangelho e consoante 
com a doutrina da Igreja. Além disso, do mesmo modo, temos 
que assegurar que nossa pregação pessoal seja um verdadeiro  
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EDITORIAL: Terminou o Ano Jubilar da Misericórdia! Seu reflexo já se faz sentir entre nós! Assim é a mensagem do promo-
tor  fr. Mariano.  O Capítulo Geral de Bolonha avança no campo da pregação aconselhando que sejam usados todos os meios 
digitais a exemplo  do Papa Bento XVI. Este assunto é bem desenvolvido pelo Coordenador do COFALC (Conselho das Frater-
nidades da América Latina e Caribe), Hector Márquez. E, como novidade nesse mesmo campo, temos a mensagem do Promotor 
Geral das Fraternidades leigas Dominicanas. Fr. Ruy Lopes, enviando “ este primeiro comunicado nesta nova rede de 
comunicações com leigos dominicanos em todo o mundo”. Diante de isto tudo, vamos completar o slogan “ a bíblia em uma 

mão e o jornal na outra” (e as duas acessando as notícias na internet) BOA LEITURA 
    de   Formação 
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                          Pregar no continente digital  
Hoje em dia a Ordem se vê enviada a pregar no ‘continente digital’, uma  realidade que tam-

bém necessita ser evangelizada. Os avanços tecnológicos nos oferecem um poderoso instru-

mento de pregação. A internet e as redes sociais se converteram em um novo púlpito que nos 

serve para o anúncio e para propiciar o diálogo e a interação numa sociedade polarizada e 

dividida (ACG Bononiae 2016 76; Cf. 151-156).  
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COFALC  AO  DIA                   ME"SAGEM DE FR. RUI LOPES – PROMOTOR GERAL  DAS  
FRATER"IDADES LEIGAS 

Queridos irmãos e irmãs em São Domingos,  
 

É com grande alegria que lhes  envio este primeiro comunicado nesta nova rede de comunicações com 
leigos dominicanos em todo o mundo. Creio que isso pode ser útil para manter nossa comunicação e 
também para compartilhar o que fazemos e experimentamos em muitas línguas, mas sempre na unidade 
dos corações. Quanto a mim, vou usá-lo para compartilhar o que faço, algumas reflexões que considero 
úteis,  temas de reflexão, etc. Prometo me encontrar com vocês aqui pelo menos uma vez por mês. Devo 
agradecer a Edoardo Mattei por este 
projeto, que nasceu de uma idéia dele e 

se desenvolveu em nossas conversas fraternas. Em primeiro 
lugar, uma reflexão introdutória para começar nossas reuniões 
neste site. Estou escrevendo isso alguns dias antes da estreia 
oficial desta página: 7 de novembro, Todos os Santos da 
Ordem, e também exatamente um ano após a abertura do 
Jubileu. Estou escrevendo no  Dia de Todos os Santos. Estas 
datas nos levam a caminhar  sob a marca da santidade! A 
celebração do Jubileu da Ordem não deve ser vista como um momento de triunfo, não -, no decorrer do Jubileu, somos 
chamados a avançar mais uma vez  a  aprofundar as raízes do nossa vocação para vivê-la mais com mais intensidade  - esta 
vocação que incessantemente nos chama a ir ‘pregar o Evangelho’, de acordo com o lema da Ordem que nos é oferecido. 
Certamente isso deve ser feito seguindo os muitos leigos, homens e mulheres que ao longo dos séculos viveram o carisma 
dominicano na vida leiga. Para eles, tudo começou com a escuta da pregação: o estilo dominicano de aproximação à Palavra de 
Deus tocou-os tão profundamente que muitos deles mudaram seu modo de vida e, enquanto permaneciam leigos, adotaram um 
estilo de vida evangélico. Há duas formas deste estilo de vida: em primeiro lugar, uma vida adequada a esta pregação e, em 
segundo lugar, a tomada de iniciativas para tornar esta vida interior concreta num testemunho vivo.  Na verdade, eles fundavam 
hospitais e  casas para acolher pobres e peregrinos; visitavam os doentes; acompanhavam os prisioneiros até a morte;  eram uma 
presença viva nas cidades  e  vilas onde eram  reconhecidos como membros da Ordem de São Domingo). Mas eu gostaria de 
enfatizar a dimensão espiritual de suas vidas. A Regra do Munio de Zamora, (1285) mesmo com todas as imprecisões históricas, 
projeta uma vida espiritual para os laicado da Ordem e delineia um programa de vida espiritual. Mais tarde, em suas 
recomendações, Santo  Antonino de Florença insiste em uma vida espiritual profunda, mas apropriada à condição de leigo. 
Pergunto-me se a vida espiritual dos leigos nutre uma vida leiga ou ainda é uma imitação da vida espíritual dos sacerdotes e 

dos religiosos. Esta é uma pergunta a qual eu gostaria  que fosse dada uma verdadeira reflexão dentro de nossas fraternidades. 
Os leigos da Ordem têm um verdadeiro apoio para a pregação do Evangelho na maneira como rezam? Eles têm um programa 
espiritual adequado à dimensão leiga? Sob a marca da santidade, somos instados a refletir sobre o chamado com estas palavras: 
"Sereis santos, porque eu sou santo" (Levítico 20: 7; 1 Pedro 1:16). Hoje na Suécia, o Santo Padre disse que a santidade também 
é felicidade. Desejo-lhes esta felicidade que se encontra em uma vida em que Deus habita em nossos corações 

ME"SAGEM PROMOTOR     A misericórdia de Jesus e de Domingos   
 
Neste mês de Novembro encerramos o Ano Santo da Misericórdia. O en-
cerramento oficial foi no dia 13 em todas as Igrejas locais do mundo. No 
domingo 20 o Papa Francisco fechou a Porta Santa da Basílica de São Pe-
dro em Roma. Este Ano da Misericórdia foi uma das belas ‘surpresas’ que 
caracterizam a ação pastoral do Papa Francisco.  Um dos últimos gestos 
dele durante este Ano da Misericórdia foi a visita à casa de um ex padre, 
que tinha abandonado o sacerdócio e constituído família. Foi bonito ver o nosso Papa sentado com simplicida-
de neste ambiente familiar, segurando nos joelhos os filhos do ex padre...  Na Itália, na época do Fascismo, 

pela Concordata entre Estado e Igreja, o governo de Mussolini se empenhava em excluir dos cargos públicos de qualquer tipo 
os ex-padres: que sofressem e pagassem pela sua infidelidade!  Realmente as coisas mudaram! Vejam vocês o que está mais 
conforme ao Evangelho: o compromisso do governo fascista ou o gesto do Papa Francisco... 

reflexo de nossa vida pessoal e comunitária, temos que ser mui-
to cuidadosos com nossa conduta nas redes sociais de maneira 
que, assim nossas páginas sejam um testemunho de nossa men-
sagem evangelizadora. Como dissemos em outro lugar, [7] o 
ambiente político, social, econômico e religioso no qual vive-
mos e agimos não dista muito daquele que motivou Domingos 
de Gusmão há mais de 800 anos a empreender a sua missão 

evangelizadora. Nossa realidade clama gritando por uma trans-
formação que só pode surgir de uma transformação nos cora-
ções dos homens. E essa mudança só é possível mediante uma 
evangelização efetiva. A diferença e a vantagem, vão ser basea-
das nas novas ferramentas ao nosso alcance. Escutemos o cha-
mado do Papa Francisco: “No tenham medo de entrar nas redes 
sociais”. (5 novembro 2016  Hector Márquez) 



             SA"TORAL DOMI"ICA"O  
 

“Eu te medico, Deus te cura”, costumava dizer São Mar-
tinho de Lima (ou São Martinho de Porres), o santo da 
vassoura e padroeiro dos barbeiros, dos grandes senho-
res e homens simples que acudiam a ele em busca de sua 
ajuda. Sua festa é celebrada neste dia 3 de novembro. 
São Martinho nasceu em Lima, em 1579. Desde a infân-

cia, sentiu a predileção pelos enfermos e os pobres. Aprendeu o ofício de barbeiro e algo sobre 
medicina. Aos 15 anos, pediu para ser admitido como terciário no convento dos Dominicanos. 
Em seu serviço de enfermeiro, não fazia diferença entre pobres e aqueles que tinham mais, embora tivesse que passar por expe-
riências de incompreensão e inveja. Em 1603, fez a profissão religiosa. Com a ajuda de Deus, realizava alguns milagres de cu-
ras instantâneas ou, em algumas ocasiões, bastava a sua presença para que os doentes terminais começassem a se recuperar. 
Alguns o viram entrar e sair de recintos com as portas fechadas, enquanto outros asseguram tê-lo visto em dois lugares diferen-
tes ao mesmo tempo. Era tamanho o carinho e a admiração que tinham pelo humilde Frei Martinho, que até o vice-rei daquela 
época foi visitá-lo no seu leito de morte para beijar sua mão. Partiu para a Casa do Pai em 3 de novembro de 1639, beijando o 
crucifixo com grande alegria. São Martinho é recordado com a vassoura, que é o símbolo de seu humilde serviço. Por isso, São 
João XXIII, ao canoniza-lo em 1962, disse: “Que o exemplo de Martinho ensine a muitos como é feliz e maravilhoso seguir os 
passos e obedecer aos mandamentos divinos de Cristo!”. (Acidigital – face) 
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O Ano da Misericórdia foi uma grande graça para todos os cristãos. Uma ocasião para se reaproximar do amor misericordioso 
de Deus, receber a graça do seu perdão, e praticar de maneira mais consciente as obras de misericórdia corporais e espirituais: a 
misericórdia a receber de parte de Deus, e a misericórdia a dar aos nossos irmãos.  Toda a liturgia deste ano, de maneira especial 
os textos da Sagrada Escritura, nos falaram desta misericórdia inesgotável do Deus da revelação, que Jesus nos ensinou a cha-
mar de Pai. Pudemos constatar, mais uma vez, que toda a mensagem dos Evangelhos nos fala da misericórdia de Deus! Para 
nós, membros da Família Dominicana, o ano Santo da Misericórdia coincidiu com o Jubileu da Ordem.  Tivemos oportunidade 
de ‘voltar às fontes’, para bebermos no ‘poço’ de São Domingos.  Ficou evidente para todos nós que a vida e o carisma de São 
Domingos podem ser resumidos numa única palavra: misericórdia.  
De fato, toda a existência terrena deste autêntico seguidor de Jesus 
foi uma entrega total de si para o bem dos irmãos: a venda dos li-
vros para dar de comer aos pobres que morriam de fome, o corte 
com os projetos de ‘padre de carreira’ e a itinerância incansável 
para se fazer próximo dos irmãos hereges e católicos anunciando-
lhes o amor e o perdão de Deus, as longas vigílias noturnas de ora-
ção em que gritava a Deus sua angustia  para a sorte dos pecadores, 
seu anseio missionário de levar o Evangelho aos pagãos do Norte 
da Europa. Toda a vida deste santo homem foi um anúncio e um 
dom da misericórdia de Deus para toda a humanidade.  Neste senti-
do podemos constatar que a coincidência do Ano Santo da Miseri-
córdia com o Jubileu da Ordem foi realmente providencial. Que 
São Domingos nos ajude com seu exemplo a sermos cada vez mais 
anunciadores e ministros deste inesgotável amor-misericórdia de 
Deus para toda a humanidade!      frei Mariano S. Foralosso OP 

REABERTURA DA IGREJA DA VE"ERÁVEL  
ORDEM TERCEIRA  - Salvador - Ba 

Agradecemos o convite, sem deixar de manifestar quão 

maravilhoso é ver esta comunidade viva, fazendo sua 

história acontecer, sua Igreja crescer!  
Ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia!  

Salmos 84:12  

JUBILEU 800 A"OS-1216 -2016  
              Ordem dos Pregadores  
 

JUBILEU COM AS MO"JAS DOMI"ICA"AS  
-As Monjas dominicanas do Mosteiro Cristo Rei de São Roque 
convidaram os irmãos e irmãs da Família Dominicana, os amigos 
e benfeitores do Mosteiro para celebrarem junto com elas o Jubi-
leu dos 800 anos da Ordem de São Domingos. O evento aconte-
ceu no domingo, 20 de novembro - no Mosteiro Cristo Rei em S. 
Roque SP, com a reza do terço e Hora Média com as monjas, al-
moço comunitário, momento de reflexão e partilha sobre o Jubi-
leu e sobre o lugar das monjas na vida dominicana, Eucaristia pre-
sidida pelo Provincial frei Edivaldo e Procissão com a relíquia de 
São Domingos. A seguir, lanche e confraternização com as mon-
jas.   (3o próximo número publicaremos os pormenores e as fotos 
desse tão importante evento)  

Casa onde nasceu S.Martinho 

ACO"TECE"DO 
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FLD” Santa Rosa de Lima” – Limeira – SP:  
Dia 05 – Márcia /   Dia 14 – Milena / Dia 25 – Maria da Graça 
FLD”Santa Catarina de Sena” Juiz de Fora – MG   
Dia 11: Maria Inês /  Dia 20: Ana Maria 
FLD” São José” – Belo Horizonte – MG - 

Dia 13: Romilda Martins 
FLD “Teresa de Saldanha” – Amparo – SP   
Dia 19: Osmarina 

FLD” São Martinho de Lima”  - Wenceslau  Braz- PR - Dia 
20: Ir Judite Santana  
FLD “S. Catarina de Sena” – Barreiro-Belo Horizonte- MG  
-Dia 10: Maria da Glória S.S. Silva Almeida / Dia 26: Elisete 
Alves Santos 
FLD” São Francisco Coll”-Governador Valadares–MG. Dia 
09: Vilma Aparecida da Silva/ Dia 18: Simone Soares da Silva 

ANIVERSARIANTES  DO MÊS Parabéns pelo dia que Deus escolheu para trazer   

ao mundo uma pessoa como você. Felicidade! 

    Morre o artista sacro Cláudio Pastro 
 
 

Faleceu na madrugada de 19 de outubro,  em São Paulo o artista 
sacro Cláudio Pastro. Sua refinada arte pode ser admirada em 
centenas de capelas, igrejas, catedrais e mosteiros (como o das 
Monjas dominicanas - S. Roque SP) espalhados pelo Brasil e 
no exterior, nos quais foi responsável pelos projetos arquitetôni-
cos, pinturas, vitrais, azulejos, altares e peças litúrgicas.    
  
 (fotos do arquivo pessoal - Capela das Monjas – inauguração) 

Desde o ano de 2000, Cláudio Pastro teve incumbência 
de cuidar de toda a arte da Basílica Nacional de Nossa 
Senhora Aparecida. O artista também foi o responsável 
pela criação de todas as peças litúrgicas que o Papa 
Francisco utilizou na celebração das missas realizadas 
em Aparecida e no Rio de Janeiro em 2013. Entre suas 
obras mais recentes, está o memorial a "ossa Senho-
ra Aparecida, inaugurado pelo Papa Francisco nos 

Jardins do Vaticano no início de setembro.  

FLD São Domingos – Uberaba – MG 
 
 

No dia 23 de agosto, dia de Santa Rosa de Lima. Terceira Dominicana e a  primeira santa do Novo Mundo,  a Família Domini-
cana participou  de um Encontro na fraternidade Betânia de Uberaba por iniciativa de Leda Brasileiro Teixei-
ra Vale. Estiveram presentes algumas Irmãs dominicanas, além de leigas de Araxá e das três Fraternidades de 
Uberaba. Fr. Helton B. Damiani e dez noviços  participaram e abrilhantaram com seus cantos o encontro  que 
constou também de uma palestra sobre Santa Rosa ministrada pelo noviço Fr. Giovany Molina. Em seguida 
tivemos uma pequena e alegre confraternização, marca registrada dos filhos e filhas de Domingos. Vale a 
pena frisar o que Rosa, falecida aos 31 anos, dizia a quem a  confortava durante sua enfermidade: 

Peçamos à Rosa de Lima, canonizada em 1671 e padroeira da América Latina e das Ilhas Filipinas, que seja nossa intercessora 
junto a Deus e que nós. filhos e filhas de São Domingos, sejamos fiéis aos compromissos que definem o nosso carisma. 
  
                                                                          Vanda Elisabete Cordeiro da Silva – 2ª secretária da FLD S. Domingos de Uberaba- MG) 

"OTÍCIA DE CÁ: 

“Se os homens soubessem o que é viver em Graça, não se assustariam com nenhum sofrimento e  

   padeceriam de bom grado qualquer pena porque  a Graça é o fruto da paciência” 


