
O Burgo de Osma 
 

Na véspera do Natal no ano 
de 1199, São Domingos de 
Gusmão cantou na Missa do 
Galo na Catedral de Maria 
do Burgo de Osma. Coube-
lhe fazê-lo por ser uma das 
obrigações do cônego sub-
prior do Conselho, o que era 
o nosso Santo por designa-
ção direta e pessoal de D. 

Martín Bazán, bispo de Osma naquela ocasião. O 
motivo da referida designação foi a notícia certa e fi-

dedigna que chegou ao conhecimento do referido Bispo 
sobre Domingos de Gusmão, natural de Caleruega, povo-
ado senhorial e paroquial pertencente ao Bispado de Os-
ma até o ano 1955 em que passou a integrar-se no arce-
bispado de Burgos. A notícia, conhecida e comentada nos 
âmbitos eclesiásticos, afirmava que Domingos de Gus-
mão, concluídos os estudos do Trivium= gramática, retó-
rica e dialética e, seguidamente, quatro anos de teologia 
na cidade de Palência, tinha regressado a sua casa man-
são de Caleruega com fama de letrado e virtuoso. Acon-
teceu também que a obrigação de cantar na Missa do galo 
ficou incorporada aos Estatutos da catedral do século XV 
com a fórmula de “costume antigo”, incluído um obriga-
tório comentário histórico de admiração ao grande sub-
prior que foi Domingos de Gusmão: “Segundo um costu-
me antigo, o Subprior diz ou canta na Missa do Galo do 
dia de Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo ou na hora do 
canto de matinas. 

 Apesar disso, o 
fato de ter cantado 
na Missa do Galo 
na Catedral ficaria 
reduzido a um 
episódio mera-
mente informati-
vo, se não fosse 
porque 1199 é 
data transcendente 
na História do 

Burgo de Osma, da sede episcopal de Osma e do conse-
lho catedralesco: Mal havia transcorrido o primeiro ano 
de seu pontificado, o Papa Inocêncio III conheceu as as-
pirações de perfeição espiritual de uma parte do conselho 
da Catedral, frente a outro grupo de capitulares que pre-
tendia se secularizar escapando da observância da Regra 
de Santo Agostinho. A notícia nos chegou através de uma 
carta de Inocêncio III, datada em Latrão no dia 11 de 
maio de 1199, em resposta à que lhe havia dirigido o bis-
po de Osma, suplicando a confirmação pontifícia da ob-
servância da Regra de Santo Agostinho no Conselho. Al-
guns dias mais tarde. na escuridão das Vésperas de Natal 
de 1199, o bispo Martín Bazán, o prior Diego de Acebes, 
e o subprior Domingos de Gusmão viram o século XII 
passar para o arquivo da Historia pela porta do passado e, 
pela lei da sucessão dos tempos,  chegar com claridade de 
luz amanhecida ao XIII, o Século das Ordens Mendican-
tes, as Universidades o estilo Gótico. Porém, ocorreu que 
um acontecimento cortesão os deslocaria da vida e resi-
dência na aldeia episcopal e os levaria para onde lhes iria 
mostrando o Semeador da Galileia e Senhor da Igreja. 
Depois do tempo da vida, Martín Bazán e Diego de Ace-
bes descansam na Capela de S. Domingos da Catedral do 
Burgo de Osma; Domingos de Gusmão permaneceu com 
os seus frades em Bolonha; e juntos os três no céu, can-
tam a Missa do Galo na véspera do Natal do presente 
2016, Oitavo Centenário da Ordem dos Pregadores, con-
firmada pelo Papa Honório naquele 22 de dezembro do 
Natal de 1216.  
 
Mons. Teófilo Portillo Capilla, Cônego da S. I. Cate-

dral, Osma- Fraternidade Dominicana de Caleruega.- 

terça-feira, 27 de dezembro de 2016 
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EDITORIAL: Temos a satisfação de publicar neste número  notícias das monjas de Caleruega, dois belos textos do Mons. 
Teófilo Portillo Capilla, (Osma) e de Wanderson Raposa Ferreira - (Uberaba) além das novidades  de lá e de cá. Pedimos tam-
bém que leiam com atenção a colaboração  de Fr  Laerte que, de uma forma bem  dominicana e democrática, comenta alguns 
pontos no texto “O Papa surpreende de novo’ do último  PLD. Agradecemos os esclarecimentos. BOA LEITURA 

     São Domingos, de cônego, convento PP Dominicanos,-  

    Caleruega e na Catedral de Osma 

Véspera de �atal e �atal de S. Domingos, 24 de dezembro de 1199.     de   Formação 
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Fr, Laerte op., sobre o texto ! O Papa surpreende de novo” 
Caros senhores responsáveis pela publicação do "Presença Leiga Dominicana"...PAZ! Sou fr. Laerte, dominica-

no, e lhes escrevo para discordar do texto de abertura de seu último "Presença": O papa surpreende de novo. O texto 
está cheio de imprecisões que podem induzir ao erro quem o lê: 1- Não é verdade que o papa tenha mudado a relação da Igreja 
com o aborto. Ele continua sendo um crime gravíssimo, pois atenta contra a vida das mais inocentes das criaturas; não há uma 
facilitação deste pecado hediondo. Todo os envolvidos em tal crime continuam a receber pena de excomunhão automática. O 
que ocorreu foi que a faculdade de perdoar sacramentalmente tal pecado, que era reservada aos bispos, foi estendida a todos os 
sacerdotes. Para se receber o perdão há que se arrepender sinceramente. 2 - Não houve uma liberação geral da comunhão para 
pessoas em segunda união. Basta ler com atenção a "Amoris Laetitia" para perceber que o que o papa pede é uma atitude pasto-
ral de misericórdia para com as pessoas que se encontram em tal estado. Os padres devem ouvir cada caso e aconselhar o me-
lhor caminho. Escrevo apenas como um irmão que, como dominicano que sou, busca a Verdade, divisa de nossa Ordem. Que 
São Domingos continue a rogar por todos nós, para que tenhamos um amor filial pela Igreja, buscando sempre construir a uni-
dade querida pelo Senhor. Grande abraço!  fr. Laerte Maria, op  Fica aqui o registro . (Flo e Tunha -  leigas OP – responsáveis 
pela publicação do PLD)    

 
No contexto das celebrações do Jubileu dos 800 anos da Or-
dem dos Pregadores e dos 131 anos das Irmãs Dominicanas 
em Uberaba – MG, nada mais justo que se faça uma menção e 
homenagem amiga a este prezado companheiro de todas as 
horas da família dominicana: Monsenhor Juvenal Arduini. As 
Irmãs Dominicanas contaram, durante mais de 60 anos, com a 
sua presença intensa, tanto em suas atividades acadêmicas, 
como nas ações religiosas e pastorais. Juvenal Arduini, sacer-
dote e intelectual, foi professor, escritor, orador e, principal-
mente, defensor dos direitos humanos e da justiça social. Era 
um assíduo leitor da revista francesa “La Vie Intellectuelle”, 
publicação dos freis dominicanos que, com um pensamento 
cristão progressista, influenciou os intelectuais católicos das 
décadas de 1950 e 1960. Irmã Olinda, dominicana e ex-
diretora do Hospital e Maternidade São Domingos, relatou 
que: “Com seu exemplo, Monsenhor convida-nos a segui-lo 

para participar de sua fé viva, de seu amor, de sua coragem, 

de sua justiça, de sua esperança, de sua utopia. E demonstra 

seu compromisso com a vida em plenitude na defesa dos Di-

reitos Humanos em favor do grito surdo dos pobres e do gesto 

valoroso pela justiça social. Pois a vida só tem sentido iguali-

tário onde todos tiverem os mesmos direitos e os mesmos de-

veres”. Esses ideais orientaram a vida de Juvenal Arduini. Ele 
foi professor-fundador da Faculdade de Filosofia Santo Tomás 
de Aquino – FISTA, criada pelas Irmãs Dominicanas em 1949. 
Lecionava Filosofia, Lógica, Cosmologia, Ontologia, Teoria 
do Conhecimento, Antropologia e Metodologia Científica. 
Dedicou sua vida à juventude, sendo professor em várias fa-
culdades, dentre as quais a Faculdade de Medicina do Triângu-
lo Mineiro – UFTM, da qual foi um dos fundadores em 1954. 
Foi professor universitário até 1985. Ele dizia que sempre le-
cionou por persistente convite da Direção das Faculdades. Ir-
mã Georgina, dominicana e ex-diretora da FISTA, acerca de 
Juvenal Arduini, afirmava que “à sua inteligência privilegia-
da, aliam-se a aplicação tenaz ao estudo, a capacidade de 

penetrar o Mistério...E realizam a liberdade nobre de transmi-

tir nas homilias, em palestras sábias e mesmo no trato pesso-

al, seus avanços cada vez mais nítidos, mais perceptíveis, mais 

límpidos na caminhada para a Verdade plena, para o Amor 

sem fronteiras”. Em 1950, foi nomeado Assistente Eclesiástico  

 
da Juventude Universitária Católica – JUC. Sua atuação com 
os universitários, com o apoio das irmãs dominicanas, foi mar-
cada pela Missa dos Universitários e pela luta contra o Regime 
civil-militar de 1964. Ele dizia que: “a repressão militar alas-
trou o medo no meio estudantil, nas famílias e na sociedade. E 

provocou nociva paralisia cívico-política. Houve setores que 

tentaram afastar-me do meio universitário para neutralizar-

me. A ação enérgica de Dom Alexandre frustrou essa tentati-

va. Mas o serviço de Segurança .acional continuava a vigiar 

os contactos que eu mantinha com estudantes de Uberaba e de 

fora. (...) O objetivo do sistema ditatorial era despolitizar os 

estudantes, e a tese repisada era: ‘estudante é para estudar e 

não para fazer política’. (...) Desta forma, as novas gerações 

de jovens universitários foram prejudicadas em sua formação. 

São vítimas de um sistema anti-pedagógico que lhes dispersou 

o potencial de participação histórica”. Uma geração de irmãs 
dominicanas, religiosos, universitários e leigos em geral, em-
bebedaram-se nos fecundos ensinamentos deste homem sim-
ples e excepcional orador.  A exemplo de São Domingos de 
Gusmão, ele era um pregador que denunciava as mazelas do 
seu tempo e anunciava, no seguimento dos valores do Cristo, a 
democracia, a justiça e a paz. Entre 1960 e 2012 foi capelão do 
Hospital e Maternidade São Domingos, fundado pelas Irmãs 
Dominicanas. Ele dizia que atuar junto aos enfermos era “uma 
atividade sublime, porque humana e evangélica”. A presença 
de Monsenhor Juvenal Arduini junto às Irmãs assegurava um 
amparo espiritual e pastoral eficiente à comunidade Dominica-
na, ao mesmo tempo em que era fator de garantir a integração 
das Irmãs com a Igreja Católica. As irmãs dominicanas, no 
seguimento de Domingos e Anastasie, com o testemunho de 
vida apostólica de Juvenal Arduini, fortaleceram sua  evangeli-
zação em Uberaba. No horizonte de esperança, que a missão 
dominicana, como dizia Monsenhor Juvenal Arduini, continue 
sendo aquele que prega: “ser cristão é incluir os irmãos na 
própria vida, e seguir Jesus. E seguir Jesus é viver e agir co-

mo Jesus viveria e agiria, se estivesse no contexto histórico-

social em que nos encontramos hoje”.  

Wanderson Raposa Ferreira  - Professor de História  e En-
sino Religioso no Colégio �ossa Senhora das Dores. Ubera-
ba – MG. 

Irmãs Dominicanas e Monsenhor Juvenal Arduini.   “Horizonte de Esperança”:  

EM
 TE

MPO 

“Iluminai-nos, Senhor, para que trilhemos seguros os vossos caminhos!” 
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SA�TORAL DOMI�ICA�O : SÃO RAIMU�DO DE PEÑAFORT  - 07 de janeiro 
 (1175-1275) Nasceu no castelo de Peñafort, Barcelona, Espanha, no ano de 1175. Desde cedo, muito dedicado aos estudos, ele 

se especializou em Bolonha, na Itália, na universidade onde se tornou também um reconhecido mes-
tre. Deixou aquela realidade que tanto amava para obedecer ao Bispo de Barcelona que o queria 
como cônego. Ele prestou esse serviço até discernir seu chamado à vida religiosa, quando entrou 
para a família dominicana e continuou em vários cargos de formação, mas aberto à realidade e às 
necessidades da Igreja, onde exerceu o papel de teólogo do Cardeal-bispo de Sabina; também foi 
legado na região de Castela e Aragão; depois, transferido para Roma, ocupou vários cargos. 
São Raimundo escreveu a respeito da casuística. Enfim, pelos escritos e pelos ensinos, ele investia 
numa ação de mestres e missionários, pois tinha consciência de que precisava de missionários bem 
formados para que a evangelização também fluísse. Ele não fez nada sozinho, contou com a ajuda 
de São Tomás de Aquino, ajudou outros a discernir a vontade do Senhor, como São Pedro Nolasco, 
que estava discernindo a fundação de uma nova Ordem consagrada a Nossa Senhora das Mercês – 
os mercedários. Homem humilde que se fez servo, foi escolhido como Superior Geral dos Domini-
canos. Homem de pobreza, de obediência e pureza; homem de oração. Por isso, os santos como São 

Raimundo, um exemplo. Faleceu em Roma, em 1275; cem anos consumindo-se pela obra do Senhor. 
São Raimundo de Peñafort, rogai por nós!                                        (Gustavo Trindade- face) 

            MO�JAS DOMI�ICA�AS DE CALERUEGA – ESPA�HA (28/12/2016) 

1)No incomparável marco da celebração dos 800 anos da confirmação da ordem, a comunidade das monjas. Dominicanas deste 
Real Mosteiro se propôs promover especialmente o rico patrimônio artístico, cultural e espiritual do mesmo, com o intuito de 
divulgar a figura de Domingos. É uma imensa alegria poder mostrar o último achado realizado em nossos fundos patrimoniais. 
Trata-se dos restos, embora danificados pela passagem dos séculos (mais de 8), daquele que foi o berço dos Guzman-Aza: a 
caminha onde dormiram os, então crianças, Antonio, Manés e Domingos. Foi guardada pela comunidade durante séculos e es-

pera agora uma feliz restauração que lhe permita ser exposta ao pú-
blico nos próximos meses. Na ocasião, para festejar o achado, e fe-
char o jubileu 800 OP e em todas as festas de natal, hoje, a partir das 
22:00 h se pode desfrutar de um espetáculo de luzes de cores e jogos 
de sombras, projetado na fachada 
de nosso mosteiro. 
2)No dia 21 de Janeiro encerra-
mos o jubileu e com ele um ano 
cheio de graças. Não é um ponto 

final, mas sim um momento privilegiado para retomar o caminho com mais força: <<Um 
aniversário não é apenas uma lembrança do passado. Envolve também o compromisso com 
o presente e exige de nós uma resposta sobre a fidelidade à graça que nos foi dada com tanta 
generosidade (Mo Aniceto Fernandez OP)  

DOMI�ICA�OS EM ROMA celebram os 800 anos da ordem em um congresso que se realiza lá na capital da itália. Os parti-
cipantes discutirão os novos rumos da missão.       

Frei José Fernandes, Ir. Irenilda , Fr  Mariano e  Fr, João Xerri já chegaram  com alguns graus abaixo de zero. Boa sorte ir-
mãos.... Justpazop Brasil    
 

ENCERRAMENTO INTERNACIONAL DO JUBILEU OP EM ROMA -  21/01/2017 
 

Papa Francisco presidiu a  cerimônia de conclusão do Jubileu dos Dominicanos 

 Papa no encontro com os dominicanos -2016 (OBS ROM) 
Cidade do Vaticano (RV) – O Papa Francisco presidiu no sábado, 21 de janeiro, na Basílica São João de Latrão, a Solene Cele-
bração Eucarística de conclusão do Jubileu dos 800 anos de fundação da Ordem dos Pregadores (dominicanos). A Rádio Vati-
cano transmitiu a Missa, com comentários em português, a partir das 12h50, horário de Brasília. 

�OTÍCIAS DE LÁ: 



 
 

E�CERRAME�TO DO  JUBILEU OP 
�AS FRATER�IDADES DO BRASIL 

 
FLD “Teresa de Saldanha” Amparo- SP 

No entardecer  de 8 de janeiro, D. Adair Guima-
rães, bispo de Rubiataba (GO) , Irmãs Domini-
canas de S. Catarina de Sena, Leigas de nossa 
Fraternidade e alguns convidados reuniram-se 
no ”Colégio das Irmãs’ e, numa bela cerimônia, 
preparada pela Ir Irene, nossa orientadora, acon-
teceu o encerramento do Jubileu OP #800. As 
fotos são a recordação desse momento emocio-
nante. 
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De fato, em 21 de janeiro de 1217, São Domingos de Gusmão recebeu do Papa Honó-

rio III a Bula Gratiarum Largitori Omnium, na qual, pela primeira vez, se fala de 

“Ordem dos Pregadores”. Precisamente o aniversário deste documento papal foi esco-

lhido como data para a conclusão do Jubileu 

     Basílica Santa Maria sopra Minerva 
Na noite de 20 de janeiro, foi realizada uma Vigília de 
preparação na Basílica Santa Maria sopra Minerva 
(próxima ao Panteon), que durante muitos anos foi a 
principal igreja dos dominicanos em Roma. Em seu site, 
os dominicanos expressam que “gostariam que esta ce-

lebração de encerramento manifeste a universalidade da Ordem”. Neste sentido convidaram 
os “organizadores do Jubileu e a coordenação da família dominicana nos diferentes países 

para que, dentro da possibilidade, se unissem a este evento por meio de uma delegação ou de 
uma representação oficial”. Também os participantes do Congresso para a pregação da Ordem 
foram convidados a participar da celebração. Inaugurado oficialmente em 7 de novembro de 
2015 pelo Geral Frei Bruno Cadoré, com a abertura da histórica porta da Basílica romana de 
Santa Sabina, no Aventino, o Jubileu dos Dominicanos realizou-se praticamente em concomitân-
cia com o Ano Santo da Misericórdia. Diversas iniciativas fizeram memória aos oito séculos da 
vida da comunidade religiosa, como celebrações religiosas, convenções históricas, mostras de 
arte, entre outros. Assim, os Padres Dominicanos renovaram seu compromisso e o seu testemu-
nho na Igreja a serviço da Palavra e da pregação, em um espírito ecumênico e em “diálogo e soli-

dariedade com os esquecidos, os pobres, as vítimas da violência e da opressão”. Em 20 de julho de 2016, O Papa concedeu a 
sua bênção apostólica ao Mestre da Ordem dominicana, Frei Bruno Cadoré, e a todos os frades participantes do Capítulo Geral 
de Bolonha 2016. Já em 4 de agosto  Francisco recebeu em audiência, na Sala Clementina do Vaticano, os participantes do Ca-
pítulo Geral dos Frades Pregadores, que teve lugar em Bolonha, na Itália, por ocasião dos 800 anos da confirmação da Ordem 
pelo Papa Honório III. Ao falar sobre a “pregação”, primeiro pilar da Ordem, o Papa recordou o Fundador, São Domingos, que 
dizia: “primeiro contemplar, depois ensinar”. Sem uma forte união pessoal com Deus, reiterou Francisco, a pregação pode ser 
muito perfeita e fundamentada, e até mesmo admirável, mas não tocará o coração, que é o que deve mudar. (JE) 

Dia 12 de janeiro – Fr. José Fernandes Alves 
FLD “Santa Rosa de Lima – Limeira- SP   Dia 1º Isaura / Dia 
19 - Ana Maria / Dia 25 /Aparecida de Fátima G. Norber  
FLD “Teresa de Saldanha” – Amparo – SP Dia 16: Susana 
Gakyia Caliatto/  Dia 22: Teresa Dolores  
FLD “São Domingos” São Paulo – SP    Dia 03 - Chiara 
Pinheiro Machado  / Dia 22 - Cláudia Nicolau Fernandes  
 

 

   

 FLS “Santa Catarina de Sena – Uber-

lândia – MG :  Dia 17 Zélia Elias da 
Silva (Lúcia) 
FLD ‘São Francisco Coll’ – Governa-

dor Valadares -MG  Dia 10: Lacy Bar-
bosa de Souza/ Dia 18; Patrícia de Fáti-

ma Nascimento /Dia 20:  Felipe Alves da 
Silva /   Dia 23: Maria José de Sena Vieira 

�OTÍCIAS DE CÁ:  

A�IVERSARIA�TES DO MÊS: 
 

Desejamos que os aniversariantes, a exemplo do 
Fr . José Fernandes, possam também desfrutar  o frio da  Itália! Parabéns! 


