
 Se naquele inverno de 
1218, quando Domingos 
voltava a pisar terra cas-
telhana, Joana tivesse 
continuado viva, pode-
mos imaginar com faci-
lidade que mãe  e filho 
se teriam se sentado ao 
calor do fogo e durante 
horas, entrada já a noite 

e com as estrelas brilhando na fria escuridão, o pequeno da 
família lhe houvesse contado todo o  acontecido no Languedoc 
desde a sua partida, o projeto que tinha entre mãos, a Ordem 
que começava a nascer, a missão da Pregação. Podemos supor 
que descarregaria preocupações e angústias naquela que o ha-
via trazido ao mundo, que acharia consolo, já  adulto, na mes-
ma que, quando era criança, lhe limpava as lágrimas ao cair e 
machucar-se em seus jogos infantis; e que esta escutaria emo-
cionada e orgulhosa, o filho que o Senhor lhe havia querido 
presentear e a cujas mãos havia devolvido em um ato de abso-
luto desprendimento. Joana, anciã, prevendo já um fim próxi-
mo e ante a inexistência de descendentes, como não se iludiria 
com aquela multidão de netos que, seguindo os rastros deste 
seu filho começavam a nascer, não já segundo a carne, mas na 
família da fé! Sem dúvida, ao seguir Domingos o seu caminho, 
naquela hipotética despedida, a mãe houvesse pensado conso-
lada: Algo está nascendo! Assim aconteceu com este Jubileu 
dos 800 anos que pudemos celebrar em Caleruega, o povoado 
natal de nosso Pai. A Comunidade acolheu e recebeu visitantes 
de todos os pontos cardeais do planeta: China, Austrália, Viet-
nã, Madagascar, Eslováquia, Estados Unidos, Colômbia, e um 
longo e enorme etcétera. Passaram por nossa casa multidões de 
frades, sacerdotes e irmãos, bispos, provinciais, ou porteiros 
conventuais, monjas, irmãs, leigos, sacerdotes associados à 
Ordem, ou trabalhadores dos colégios de dominicanos, amigos 
de frades, familiares… Cada encontro, cada acolhida foi como 
receber Domingos. Tantos anos já sem nos vermos! Foi um 
voltar a pormos em dia, escutar seus projetos, suas ilusões, 
suas dificuldades, voltar a recebê-lo em sua casa, onde se sen-
tia à vontade, onde recordava a sua liberdade de quando era 

criança e não havia tantas preocupações. Cada chegada era 
uma atualização daquele abraço entre Joana e Domingos, a-
quela conversação. Depois, aquele continuava seu caminho, 
voltava à sua missão, ao seu trabalho, à sua pregação no lugar 
em que Deus lhe havia designado, porém aqui, na casa de Joa-
na, de sua santa Avó, uma comunidade de irmãs, o punha dian-
te da presença do Senhor, com nome e rosto, com suas inten-
ções e circunstâncias específicas. E aqui, entre os muros que 
um dia viram crescer o seu pai, Domingos de Gusmão, a Co-
munidade inteira voltava a experimentar: Algo está nascendo! 
No meio de uma humanidade tão órfã, com uma sociedade que 
ataca a família desde todas as frentes possíveis, ser parte desta 
Grande Família Dominicana, equivale a enfrentar o desafio de 
ser fiéis à nossa própria vocação em comunhão e colaboração 
com todos os demais membros para cumprir juntos, como fim 
específico da Pregação. No caso das monjas, é certo que se 
deve poder e saber dar razão de nossa Esperança. Isto é, deve-
mos ter uma sólida formação e uma suficiente abertura e aco-
lhida em nossos Mosteiros que nos permita o anúncio explícito 
do Evangelho nas circunstâncias que a Providência nos apre-
sente. É evidente, e está amplamente aceito que o estudo como 
pilar da Ordem o é também para nós, e não apenas em função 
de armar um escudo contra possíveis erros e desvios, mas co-
mo estilo de vida que nos permite caminhar em constante con-
tato com a Palavra, que nos interpela, e uma Verdade que 
questiona as verdades de nossas vidas. Porém nosso campo de 
ação, pelas condições de nossa vocação especificamente con-
templativa, será sempre algo mais reduzido (fisicamente falan-
do) que o do resto da Família, ainda que nem por isso menos 
fecundo. Corresponde às monjas, o trabalho fundamental de 
manter vivo e aceso o calor do lar ao redor do qual, o resto da 
família possa se reunir ao finalizar a jornada. É missão funda-
mental das monjas o cuidar de um espaço (e não apenas, nem 
principalmente físico) que permita aos nossos irmãos e irmãs 
descansar um momento de seu árduo trabalho, desafogar frus-
trações e confessar inquietudes; um lugar, uma comunidade, 
uma família onde poder baixar as barreiras, orar e compartilhar 
o zelo pela Pregação que a todos nos une, e neste ambiente, 
recuperar a ilusão, se estava um pouco perdido, o contagiar   a 
alegria de nossas experiências frutíferas.  

  FRATERNIDADE LEIGA DOMINICANA FEV/2017 
Nº 101 
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COORDENAÇÃO NACIONAL 

EDITORIAL: E vamos caminhando rumo a mais um novo Jubileu! Qual? Aquele que, após as comemorações de Encerramen-
to dos 800 anos OP, nos remete à nossa Missão, com mais ânimo, garra e coragem de levar a Palavra ao mundo através do púl-
pito de cada um... Leiam, por exemplo , a reflexão das Monjas de Caleruega. Qual é o púlpito delas? Como realizam sua mis-
são? Com que criatividade  a Fraternidade Santa Catarina de Sena de Belo Horizonte demonstra sua dedicação, missionando em 
Machacalis? Como nós podemos ser mais criativas(os) ao realizarmos o que o Papa Francisco nos solicita e  a Ordem nos pede: 
“LEVANTAI E IDE LEVAR A PALAVRA A TODOS OS POVOS”? Tudo isto é para refletirmos um pouco sobre nosso papel 
como cristãos e cristãs!  Talvez encontremos as respostas lendo o Presença Leiga Dominicana, por exemplo! BOA E PROVEI-
TOSA LEITURA 

Uma reflexão sobre a vocação contemplativa na Família Domi-
nicana no jubileu de 800 anos da Ordem dos Pregadores 

 
 

Monjas Pregadoras - Domingo, 22 de janeiro de 2017 (Texto publicado com autorização       

das Monjas de Caleruega- Espánha) 
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A fundação de Prouilhe não foi simplesmente o primeiro capí-
tulo de nossa história. Santa Maria de Prouilhe o estilo que S. 
Domingos pensou para sua Ordem, ou melhor dito, que o Espí-
rito lhe inspirou. Uma Família que pregava precisamente como 
família e na qual cada membro, sem humilhar as funções de 
quem está ao lado, contribuía para a Missão. Pode ser que, em 
nossa mentalidade de sucessos e espetacularidades, nos soe um 
tanto ridículo que “devamos” nos conformar com uma vocação 
tão humilde, como a de “ama de casa” ou “mãe de família”, 
comparada com a de salvar vidas, converter pecadores, cristia-
nizar as universidades, os colégios, dar a vida pelos indígenas, 
etc. Porém, não devemos esquecer que o Deus que pregamos 
não recusou, nem desdenhou a ajuda daquelas mulheres que 
lhes serviam com seus bens (cf. Lc 8, 3) -e que talvez, passa-
vam desapercebidas,  mas que, ao contrário, foi a elas precisa-
mente a quem no primeiro dia da semana, dois homens com 
vestidos resplandecentes se apresentaram dizendo: Por que 
buscais entre os mortos, quem está vivo? Não está aqui, res-
suscitou. E elas, recordando as palavras que lhes havia dito 
quando estava vivo, regressaram e anunciaram todas estas coi-
sas aos Onze e a todos os demais (cf. Lc 24, 5.9). Não poderá 
ser justamente nossa missão a de recordar, no ambiente de fa-
miliaridade e proximidade que deve reinar em nossos Mostei-
ros e que este Jubileu nos reavivou, as palavras do Senhor, 

celebrar a Palavra entre irmãos, e compartilhar a experiência 
de fé que evidência que este Jesus a quem seguimos e prega-
mos está vivo e Ressuscitado? Tal vocação, acaso nos parecerá 
“pouca coisa”? Nós, como Maria Madalena, Patrona da Or-
dem, devemos ser “apóstolo dos apóstolos”, devemos pregar 
com nossas vidas, com o silêncio e com a contemplação, com 
a acolhida, a fraternidade e a palavra, com a liturgia e o estu-
do. Fazer com que nossos Mosteiros reatualizem o abraço de 
Domingos, caminhante pelos caminhos, com Joana, orante da 
casa familiar, mantendo o calor no lar e pendente de seu filho 
na distância, não porque não saibamos fazer outra coisa, mas 
porque é nossa especialidade, nossa eleição e nossa realização 
mais plena, como a mãe que sabe perfeitamente manejar um 
IPhone e desenhar uma página web porém cuja especialidade 
são os croquetes. E juntos todos na oração, sem esquecer “que 
teu papel na quietude de tua casa, e o meu no contínuo atarefa-
mento de minhas viagens, o realizamos unicamente por seu 
Amor (Cartas do Beato. Jordão* a Diana). 
[Este artigo foi escrito a pedido do Frei Paco Quijano, O.P. 
para ser publicado no Boletim, por ele promovido, por motivo 
do Jubileu] 
 

*(“Beato Jordão de Saxônia. Homem de grande espirituali-

dade que sucedeu São Domingos no governo de nossa  

Ordem.) 

Pentecostes dominicano em Roma 
 

A conclusão oficial das celebrações do Jubileu dos 800 anos da Ordem se deu em Roma, com um grande Congresso 
sobre a ‘Missão da Ordem’.  Foi nos dias 17 a 20 de Janeiro, na nossa Universidade Angelicum. Tive a graça de par-
ticipar neste histórico evento e confesso que não é fácil dizer em poucas palavras toda a riqueza e grandeza desta 
experiência inesquecível.  No Congresso participaram mais de 600 delegados de todos os ramos da Família Domini-
cana do mundo inteiro.  Não se tem memória de um evento tão universal e tão participado na história da Ordem!  
Nunca me tinha acontecido  perceber e quase tocar com a  mão toda a grandeza da Família Dominicana: eram leigos 
e leigas, monjas, irmãs de muitas Congregações e frades incontáveis, vindos dos quatro cantos do mundo!  A temáti-
ca do Congresso se desenvolveu a partir do eixo da pregação como processo de encontro, escuta, diálogo e anúncio. 
A metodologia comportou palestras ministradas no plenário por frades, irmãs e leigos, trabalho em grupo sobre di-
mensões diferentes da pregação dominicana no mundo atual e escuta de testemunhos de vida, de experiências con-
cretas de pregação. Foi emocionante, entre outros, o testemunho sobre a atuação heróica da Família Dominicana no 
Iraque!  Além do estudo e partilha, o Congresso deu espaço a momentos de celebração em lugares significativos da 
Roma dominicana:  foi a Eucaristia presidida pelo Mestre da Ordem na Basílica de Santa Sabina, onde São Domin-
gos viveu e rezou; a celebração na Igreja de Santa Maria sopra Minerva, junto aos túmulos de Santa Catarina de Se-
na e do Beato Angélico; a visita e celebração na Sinagoga hebraica de Roma. Foi, sobretudo, a celebração de encer-
ramento do Jubileu presidida pelo papa Francisco na Basílica de São João em Latrão, na tarde de sábado 21. A Basí-

lica estava repleta de mais membros da Família Dominicana. Confesso que 
me emocionei ao  ver tantos frades dominicanos jovens, vindos de todos os 
continentes! Foi neste lugar do Latrão que o  Papa Honório III aprovou a 
Ordem no dia 22 de Dezembro 1216. Foi também deste lugar que o mesmo 
Papa, no dia 21 de Janeiro de 2017 - nem um mês depois da aprovação da 
Ordem - enviou a Domingos e seus primeiros companheiro a famosa carta 
do ‘mandato da pregação’:  “..exortamos e mandamos, por esta Carta Apos-
tólica, que com a ajuda do Senhor, cada vez mais vos entregueis à prega-

ção da Palavra de Deus...”.  Neste documento aparece pela primeira vez o 
nome de ‘pregadores’ para indicar a nova Ordem, e sua missão específica. 

Quem nos batizou com este nome foi o próprio Papa, o sucessor de Pedro!  A celebração no Latrão teve o sentido de 
celebrar o ‘batismo’ que a Ordem recebeu 800 anos atrás.  Papa Francisco confirmou o ‘mandato da pregação’ para 
todos nós, leigos e monjas, irmãs e frades filhos de São Domingos do século XXI. 
                                                                                                                                  frei Mariano S. Foralosso OP  

ME+SAGEM DO PROMOTOR 



 

AI+DA SOBRE O JUBILEU 800 A+OS OP 
Mais de 2000 dominicanos de todos os ramos da Ordem dos Pregadores participaram no sábado, 21 de janeiro, em Roma, da 
Missa presidida pelo Papa Francisco na Arquibasílica de São João de Latrão, com a qual foi encerrado o Jubileu dominicano 
pelos 800 anos da Confirmação da Ordem por parte do Pontífice Honório III. “Hoje, nós damos glória ao Pai pela obra 
que S. Domingos, cheio da luz e do sal de Cristo, realizou 800 anos atrás; uma obra a serviço do Evangelho, pregado 
com a palavra e com a vida”, assinalou o Papa em sua homilia. Também, reconheceu que a obra do fundador da 
Ordem dos Pregadores “com a graça do Espírito Santo fez com que muitos homens e mulheres sejam ajuda- dos 
a não se perderem no meio do `carnaval´ da curiosidade mundana, mas em troca tenham escutado o gosto da sã-
doutrina, o gosto do Evangelho, e se tenham convertido, por sua vez, em luz e sal, artesãos de boas obras”. em 
torno do lema “Enviados a pregar o Evangelho” a Família Dominicana de todo o mundo deu iní- cio ao Jubileu 
em 7 de novembro de 2015. Um dia depois, na Praça de S. Pedro, depois da reza do Ângelus da janela do Palá-
cio Apostólico, o Santo Padre dedicou umas palavras aos dominicanos agradecendo-lhes por “tudo o que fazem 
na e para a Igreja”. O Papa reiterou sua gratidão à Ordem na ocasião de receber os participantes no Capítulo 
Geral de Bolonha na audiência celebrada na Sala Clementina da Santa Sé em 4 de agosto de 2016  “Quero ex-
pressar minha gratidão à Ordem por sua significativa contribuição à Igreja e pela colaboração que, com espírito 
de fiel serviço, manteve desde as suas origens até o dia de hoje com a Sé Apostólica”, manifestou em tal opor-
tunidade. Na homilia da Missa de clausura do Jubileu, o Papa manifes- tou que S. Domingos e seus irmãos, há 
800 anos, se moviam entre os mesmos cenários humanos opostos aos atuais: por um lado o “carnaval” da curio-
sidade mundana; e por outro lado, “a glorificação do Pai medi- ante as boas obras”. Referindo-se ao primeiro ce-
nário, o Papa disse que como há 2000 anos, em sua busca da novidade, o ser humano “encontra o ambiente ide-
al na sociedade do aparentar, do consumo, na qual, muitas vezes, coisas velhas são recicladas, porém o im-
portante é fazê-las como novas, atraentes, seduto- ras”. Sublinhou que hoje como ontem, o homem transita na 
chamada “sociedade líquida” na qual a verdade é mascarada, “sem pontos fixos, desordenada, sem referências 
sólidas e estáveis; na cultura do efêmero, do usa e joga”. Frente a esta realidade, Francisco explicou que emer-
ge o cenário oposto, que encontramos nas palavras de Jesus: «Glorifiquem ao Pai que está no céu» (Mt 5,16). 
Como se dá este passo da superfici- alidade quase-afetuosa à glorificação?, perguntou o Papa para responder: 
-se graças às boas  obras daque- les que, se fazem  discípulos de Jesus, e são `sal´ e `luz´”. Por seu lado, o Mestre 
da Ordem, Frei Bruno Ca- doré, OP, ao finalizar a Missa agradeceu ao Papa por haver presidido a celebração 
eucarística de clausura do Jubileu pelos 800 anos da confirmação da Ordem dos Pregadores. O Mestre expôs 
razões à exortação efetuada pelo Santo Padre aos dominicanos depois do Capítulo de Bolonha do ano passado: 
“Ser, enquanto pregadores, contemplativos da Palavra e deixarmo-nos evangelizar para, por sua vez, poder e-
vangelizar”. “Evangelizar, nos recordava uma vez mais, quer dizer, instituir neste mundo sobre uma tela santa, 
fixar nossas palavras e atender a sede de Deus de nossos contemporâneos e a grande necessidade de todos de 
uma palavra reveladora e sinal da ternura de Deus, buscar a autenticidade de nosso anúncio do Evangelho e de 

nosso testemunho da caridade, na compaixão pelo corpo vivente de Cristo”, ressaltou Frei Cadoré. O Mestre da 
Ordem assegurou ao Papa que, fazendo eco do seu pedido, “nestes últimos dias deste ano jubilar representantes de 

toda a família dominicana (reunidos no Congresso Internacional para a Missão da Ordem) comprometeram-se em identificar 
os novos caminhos para a missão no mundo e ao serviço da Igreja”. 

 Presença Leiga Dominicana                                          nº 101     pág. 3                                      

PALAVRAS DO COORDE+ADOR DO COFALC AO CO+CLUIR O CO+GRESSO PARA 
A MISSÃO DA ORDEM 

“Olá! Já estamos aqui terminando o trabalho do Congresso pela missão da Ordem, que penso foi 
bem enriquecedora para todo mundo da FD, que participou, principalmente para os leigos que tive-
ram a oportunidade de interagir com os demais ramos da Ordem, compreendendo a missão da Or-
dem, sobretudo o mais importante e como parte integrante da pregação a missão com a mensagem 
salvadora de Jesus Cristo. Esse primeiro encontro, sobretudo aos leigos, ficou claro que todo ramo 
da Ordem, tanto as Irmãs do Apostolado e os frades, inclusive as monjas contemplativas, junto com 
os demais leigos estamos chamados a uma missão comum, a missão à qual fomos enviados por S. 
Domingos há 800 anos. Para mim, é um verdadeiro privilégio, uma presença enriquecedora e de 
muita aprendizagem. Este Congresso mostrou por qual caminho a Ordem vai seguir durante os pró-

ximos 800 anos: enviados a pregar o Evangelho de Jesus Cristo indo ao encontro dos mais necessitados, escutando sempre o 
clamor do povo”.  Muito obrigado!  Héctor L. Márquez   

FLD ‘Santa Catarina de Sena’ - Barreiro – Belo Horizonte  MG   
VE+HA CO+HECER +OSSO PROJETO MISSIO+ÁRIO: formação para 

aquelas/es que irão na missão (formação aberta ao publico) dia:25 de março 2017 horário: 8h ás 16h /valor da passa-
gem 100,00(cem reais) - se você não for pode adotar uma/um missionária/o pagando a passagem  / local: casa das irmãs 
dominicanas - Av Olinto Meireles, 2634 - Barreiro de cima -BH / trazer lanche e confirmar sua presença  

+OTÍCIAS DE CÁ 
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   Queridas/os irmãs/os missionárias/os, alegria! 
O texto belíssimo de Lucas: Apresentação do meni-

no  Jesus no templo. Não temos duvida pela segunda vez em 
tão pouco tempo Maria e José nos fazem ver Jesus. Esta foi a 
grande missão deles... a missão continua conosco, como apre-
sentar Jesus hoje, neste mundo onde: a justiça não acontece / 
a indiferença cresce;/a corrupção parece ser a lei mais for-

te; a esperança esqueça;/a ressurreição padeça.  

 Nos, Família Dominicana, somos convocadas/os a sermos 
Pregadoras/es, da justiça, da solidariedade, da equidade, da 
esperança e da Ressurreição do Cristo Ressuscitado.  
           A FRATER+IDADE SA+TA CATARI+A DE SE-
+A (Barreiro- Belo Horizonte- MG), convida todos vocês 
para unirem-se  a nós na MISSÃO DE SEMA+A SA+TA 
2017, na cidade de Machacalís, no Vale do Mucuri, região 
muito pobre do Norte de Minas Gerais, diocese de Teófilo 
Otoni, a 636 km de Belo Horizonte. O nome da cidade vem 

do nome da tribo dos índios Maxacalí, que ainda moram na-
quela região, lutando pela sua sobrevivência contra as múlti-
plas agressões da ‘civilização’ dos brancos. 

”Relembrando a nossa caminhada, trilharemos jun-
tos a partilha, a alegria, o encontro e a permanência, com 

gestos fraternos, em família. E junto às pessoas de cada lu-

garzinho poderemos ser acolhidos e acolher. Juntos, em fa-

mília, queremos despertar ainda mais o conhecimento da 

pessoa de Jesus Cristo no rosto de tantas pessoas que muitas 

vezes vivem apenas a sua crucificação e, dessa maneira, ce-

lebrar a Páscoa da Ressurreição”. 
Contamos com a colaboração de todos vocês nesta atividade. 

FLD ‘São Francisco Coll” -  Governador  Valadares  - MG 

1 - Em 2008, algumas Irmãs Dominicanas da Anunciata, de Belo Horizonte, então assi-
nadas em Governador Valadares, convidaram leigos e leigas atuantes na Igreja para 
conhecer o carisma dominicano “ Oração, Estudo, Missão e Vida Fraterna”  e assim 
instaurar a Fraternidade Leiga Dominicana na Diocese. O movimento das Fraternidades 
Leigas Dominicanas é uma proposta de vida cristã para os leigos que procuram se apro-
fundar no caminho do seguimento de Cristo, tornando-se testemunhas do Evangelho no 
mundo. Como leigos, vivenciam os valores da Espiritualidade Dominicana e têm espa-
ço próprio na realização do carisma da Ordem fundada por São Domingos de Gusmão. 
Nós, leigos e leigas desta fraternidade, sempre realizamos, juntamente com as Irmãs, as 

celebrações do Tríduo Pascal nas comunidades rurais, Missões populares. Encontros de formação de 
lideranças, Formação de jovens e crianças, Encontro com famílias nas diversas paróquias. Com o re-
torno das Irmãs à Casa Mãe, infelizmente ficamos sem sua orientação espiritual mas, apesar dessa 
grande perda, nossa Fraternidade continuará servindo a Igreja sob a orientação do Promotor Provinci-
al e, mesmo à distância, também pelas Irmãs a quem enviamos nosso sincero e eterno agradecimento 
Contamos com suas orações para continuarmos firmes com nossos trabalhos pastorais com a mesma 
alegria e disponibilidade de sempre.  Simone Soares – leiga dominicana 
 

2 - Encontro Justiça e paz da Fraternidade Leiga São Francisco Coll- GV. Com Ângela Goiania, do-
minicana leiga, Parabéns família pela participação e comprometimento com a Justiça e a Paz. Fico 
muito feliz, pois o Carisma de São Domingos continua vivo. Que a seu exemplo sejamos sempre por-
tadores da Justiça e da Verdade. 

FLD” São Domingos” – Juiz de Fora (MG) Dia 07:Maria Helena/ 
Dia17:Max Luiz /  Dia 21: Maria Carmem / Dia 21: Therezinha 

FLD “Santa Catarina de Sena - Uberlândia: (MG) Dia 20: Maril-
des Márcia de Oliveira / Dia 24: Abadia Helena Leite 
FLD “São Martinho de Lima” – Wenceslau Braz (PR) Dia 02: Iva-
ir Aparecido de Lima Dionisio / Dia 12: Gilcimara Gomes. 

FLD “Santa Catarina de Sena” – Barreiro- Belo Horizonte  

(MG) Dia 04: Adriano / Dia 08: M. Nídia Damião/  Dia 11: Maria de 
Lourdes Silva/ Dia 14: Fátima de Poses Firmino / Dia 24: Bianca 
FLD “São Francisco Coll” – Governador Valadares –(MG) Dia 02: 
Nirio Gonçalves Viana Júnior / Dia 07: Maria de Fátima Silva Pinto /
Dia 15 - - Carmita Ferreira Pena / Dia 16: Alice Sena Ferreira/  Dia 
17: Iolanna A.de Almeida / Dia 26: José Carlos de Oliveira 

A+IVERSARIA+TES DE O MÊS Que seus corações vivenciem com mais alegria  o calor   
missionário do que  o calor deste verão!PARABÉNS! 

I+FORMAÇÕES   
CRB Minas <recepcao@crbminas.org.br>Solange  
curupirasol@yahoo.com.br Ir.Solange Damião OP  
(31) 98677-5067 / (31) 99134-1147  /  (31) 9947 08 450 
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Entro em contato depois de algum tempo para te informar que fizemos uma visita 
às irmãs dominicanas em Uberaba no dia 25 de janeiro e voltamos de lá com novo 
ânimo. A partir dessa visita encontramos uma forma de continuar nossa missão 
aqui em Uberlândia.  A Ir. Virginia  se propôs ser  nossa orientadora espiritual e 
assim seguiremos  as reuniões mensais da Fraternidade Santa Catarina de Sena.   
                 Joana Vasconcelos - leiga OP 


