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Editorial: Não pudemos estar presentes nos eventos do Encerramento do Jubileu #800 OP que aconteceram em Roma de 18 a
21 de janeiro 2017, o que foi uma pena! Começou com o Congresso para a Missão da Ordem quando foram realizadas partilhas, workshops e debates, culminando com a Santa Missa presidida pelo papa Francisco. Mas..... temos amigos e amigas que
nos proporcionaram a alegria de partilharmos a maravilha que foi esse evento. Frei Edivaldo Antonio dos Santos, OP (frei Bruno) - Prior Provincial da Ordem no Brasil fez um belo relato divulgado pelo Tabloide - Suplemento 399. Publicamos aqui alguns excertos de seu relato, assim como a contribuição das leigas que colaboraram conosco: Mariana Bongiorno (do Movimento Juvenil Dominicano- MJD do Brasil ) e Maria Teresa Tenti da Volta ( Teresita- da FLD da Argentina) e demais notícias recebidas sobre tão importante acontecimento de nossa Ordem. Agradecemos a gentileza! Esperamos que, através deste Suplemento
preparado com muito carinho, nossos leitores também tenham a oportunidade de vivenciar esses momentos ! BOA LEITURA

“A pior heresia é colocar na boca de Deus algo que ele jamais disse”
Mestre Geral da Ordem dos Pregadores (os dominicanos) na conclusão do Jubileu pelos 800 anos de sua
fundação durante o Congresso Missionário
“A pior heresia é colocar na boca de Deus algo que ele jamais disse”. Em síntese: usar Deus para ganhar poder, para impor-se
sobre os outros... Isso é uma tentação de todos, é a tentação mais importante que Jesus queria combater. Não se pode usar Deus.
(Fr. Bruno Cadoré- Mestre da Ordem em entrevista a Andrés Beltramo Alvarez, publicada por Vatican Insider, 18-01-2017.)

Congresso Missionário na Pontifícia Universidade São Tomás de Aquino – (Angelicum ) – Roma

1OTÍCIAS DO CO1GRESSO I1TER1ACIO1AL PARA A MISSÃO DA ORDEM #OP800 A1OS
MJD 18/01/2017
É chegado o fim do primeiro dia do Congresso para a Missão da Ordem, que ocorre até dia 21/01, na Pontifícia Universidade
São Tomás de Aquino (ANGELICUM), em Roma. O tema central do dia foi Evangelho e Humanidade. Pela manhã, cada
participante escolheu uma oficina temática para aprofundar o tema, partilhar experiências e planejar ações para o futuro enquanto Família Dominicana à luz do Evangelho e do exemplo de São Domingos. As oficinas abordaram discussões sobre direitos humanos, justiça e paz, ONG's, migrantes, arte e pregação. A tarde, após o almoço, três palestrantes da Itália, Bolívia e
Burundi, respectivamente, partilharam experiências de trabalho com refugiados e populações em situação de vulnerabilidade
em suas comunidades. Para encerrar o dia, todos foram em peregrinação à Basílica de Santa Sabina para a Celebração Eucarística presidida pelo Mestre da Ordem, Fr. Bruno
Cadoré, O.P.
MJD 19/01/2017
Neste segundo dia de congresso, o tema central
de discussões foi Pregação e Encontro. Para
introdução do assunto, contamos com as falas
brilhantes da irmã Mary Catherine Hilkert,
O.P (EUA) e de frei Felicísimo Martinez,
O.P (Espanha), o qual destacou que o propósito de nossa pregação não é buscar o consenso
de todos, mas sim o encontro com o outro que se dá não somente pela expressão verbal, mas também pelas expressões corporais - olhar, sentir, tocar o outro, como nos ensinou Jesus Cristo. Em seguida, os cerca de 612 participantes foram direcionados
à oficinas temáticas que abordaram os temas Ecumenismo, Diálogo Inter-religioso, Migrantes, Artes, Mídia e povos originários. A tarde, foi realizada uma mesa redonda para aprofundamento do tema diálogo interreligioso. Dentre os palestrantes, contamos com a presença de Frei Paul Lawlor, O.P (Irã), Sra.
Natalia Trouiller (França) e o professor Claudio Carvalhaes (Brasil). Ao final do dia e para encerramento do tema, foi realizada uma visita à Grande Sinagoga de Roma. Contamos com vossas orações para que sejam colhidos bons frutos a partir das sementes aqui plantadas.
MJD 20/01/2017
O último dia do Congresso para a Missão da #OP800 foi muito rico de partilhas de conteúdos
teológicos e experiências de pregação. O dia foi marcado pelo painel sobre o Serviço e contou
com a fala de ânimo e encorajamento de Fr. Bruno Cadoré, O.P, de irmã Faustina Jimoh, O.P
(Nigéria) e irmã Luma Khuder, a qual nos emocionou (e foi aplaudida em pé por longos minutos) com sua partilha sobre o serviço que ela e sua comunidade prestam a cristãos ameaçados e (frei Felicísimo Martinez, O.P)
perseguidos no Iraque. Pela noite, encerrando o dia de modo muito especial, fomos à Basílica
Maria Sopra Minerva, rezar as vésperas junto ao sepulcro de Santa Catarina de Sena e de Beato Angélico, pedindo a intercessão deles para que nossa pregação esteja sempre a serviço da construção do Reino..

Túmulo de S.Catarina de Sena

18/01/2017 Pastoral Juvenil- de Portugal
Roma - Congresso Internacional
A pregação na Ordem. Após uma bela viagem, chegamos à Roma. Levantar as pastas, validar as inscrições e em autocarros
dirigimo-nos à Universidade. Ontem com um vídeo da Província Francesa, que destacava o cão com o facho na boca, enquanto
alguns padres explicavam como viviam a pregação, começou assim o Congresso. Muitos países, todos os continentes; monjas,
frades, leigos (mais e menos jovens, o nosso VTS) e freiras reunidos na mesma fé, na mesma espiritualidade.
Frei Carlos Azpiroz, (1) op, ex-Mestre Geral explicou como começou o projeto deste Congresso, em 2006, brincamos porque
alguns elementos do VTS, nessa altura ainda brincavam com bonecas.

(1)

(3)

(2)

Depois, o Coral do Instituto São Domenico (2) cantou o hino do Jubileu, ajudando-nos a rezar: Laudare, BenedIcere, Praedicare. O Cardial Domenic Duka, op, de Praga, fez uma oração, em que evocou alguns Santos da Ordem. O Frei Mauro Johri,(3)
OFMcap falou-nos de São Domingos e São Francisco. Seguidamente fomos presenteados com música litúrgica, num Concerto
orientado pelo Fr. Robert Mehlhart, excelentes músicos e um bom coro. Serão dias muito intensos e ricos.

19/01/2017 O encontro
Quinta, dia 19, o tema foi "Pregar" pelo módulo do encontro. A Ir. Mary Catherine Hilkert, após as Laudes rezadas em francês
iniciou os trabalhos. "Em Jesus, Deus encontra o Homem da forma mais íntima possível". Pregar implica uma conversão do
pregador e do ouvinte, implica conhecer, observar, ouvir... Assim fez Jesus, ficava sozinho, retirava-se, rezava; no caminho de
Emaús escuta como se de nada soubesse, espera as perguntas... Tal como São Domingos escuta o estalajadeiro herege e dialoga
com ele toda a noite, vive no meio do povo, em pobreza, em comunidade; tal como Jesus, envia dois a dois em comunidades de
Santa pregação. A segunda nota-chave foi do Frei Felicíssimo Martínez, op. Pregar com o corpo todo. A importância de comer
e beber juntos, o corpo traduz encontro ou distância. Pregar e conversar sem considerar, sem olhar o outro, é monólogo A importância da Palavra, na cultura atual. - Segundo Humbert de Romans: "É preciso pregar fora da pregação". Acolher, olhar,
considerar o contexto do outro. Pois negar a palavra é negar ao outro a sua dignidade... E nos vários workshops, bem como nos
painéis da Tarde, fomos percebendo que o encontro, o outro é a terra sagrada onde acontece a pregação.
(ota Recebemos estas duas bonitas partilhas do MJD de Portugal)

CRÔ1ICAS SOBRE O CO1GRESSO PARA A MISSÃO DA ORDEM
María Teresa Tenti de Volta, O.P.
Há acontecimentos que sucedem de vez em quando, que nos permitem apreciar fatos, circunstâncias, vozes, vidas desde uma ótica diferente, como se nós tirássemos os óculos e recobrássemos plena visão. Isto aconteceu e acontece quando meditamos sobre nossa pertença à Ordem
dos Pregadores, fundada por São Domingos de Gusmão, que soube ver a necessidade de seu
tempo, e propôs à Santa Madre Igreja, na pessoa do Sumo Pontífice, entregar-se à missão de
levar a boa nova do Evangelho aos que haviam extraviado o caminho que conduz à Verdade,
mas também aos que não haviam tido oportunidade de conhecê-la. Oitocentos anos podem parecer um suspiro se for comparado com acontecimentos como a presença do homem no planeta,
porém quanta água correu sob a ponte se fizermos uma brevíssima viagem pela história, desde a
Idade Média até este Século XXI! E cada um pode se deixar comover por um Tomás de Aquino,
uma Catarina de Sena, um Antonio de Montesinos e sua comunidade… Tantos e tantos modelos! E então, cobramos consciência da vigência do anseio de Nosso Pai Domingos, porque hoje,
como ontem, o homem necessita do anúncio da salvação, novas fronteiras nos interpelam e nos obrigam a abandonar a tibieza de nossas cômodas vidas e voltarmo-nos para ver os rostos dos irmãos que nos interpelam. E como o salmista, podemos nos perguntar: que méritos temos para pertencer a esta Ordem, reconhecida pelo Papa Honório III há 800 anos? Acaso
não se percebe a gratuidade? Um simples grão de areia, ou uma gota do mar… E ocorre que irrompe o Jubileu, e, durante

a novena de anos, refletimos sobre a multiplicidade de expressões, sobre a rica diversidade que se reconhece nos membros
da Família Dominicana. Meu ninho: mosteiro, convento, congregação,
fraternidade, grupo, é tão diferente de outros, porém um sutil fio nos
mantém unidos, impede que nos deixemos vencer pela desesperança. E
basta que conheçamos como é que um irmão nosso continua vivendo
sozinho em um país hostil, sem poder falar de Deus a seus habitantes, e
como irmãs arriscam a sua vida instalando-se em acampamentos de refugiados, que fogem da guerra, da fome, da perseguição por questões de
etnias, de culturas, de crenças… Isso é suficiente para que experimentemos a alegria de pertencer à Família dos Pregadores, para que elevemos
nosso agradecimento a Deus, para que dando-nos conta de nossa pequenez procuremos crescer, amadurecer, frutificar no serviço, na Missão.
CO1GRESSOS PARA A MISSÃO
Desde o século passado as pessoas se reúnem com quem têm afinidades que nascem das crenças, atividades, ciência, arte,
etc., em congressos, foros e encontros diversos. A Ordem dos Pregadores não é uma exceção e conhecemos espaços onde
os diferentes ramos em particular, ou a família de uma determinada região, participam deles, onde se conjuga a celebração,
a reflexão e a adoção de decisões que marcarão o futuro. Nesta instância nos referiremos aos Congressos sobre a Missão da
Ordem dos Pregadores, com dados obtidos de fontes instrumentais incontestáveis: um artigo de Frei Beto publicado em
uma Revista da CIDAL - ano 1992 n° 24 - e da Convocação ao celebrado recentemente em Roma. Frei Beto menciona três
Congressos, que se realizaram nos anos 1973, 1982 e 1991, dos quais faremos uma breve referência. O primeiro, celebrado
em Madri no Convento de Alcobendas, teve por tema “Anunciar o Evangelho a todos os Povos”, e participaram frades e
religiosas. Alguém o qualificou como “o Vaticano II da Ordem”. O segundo girou ao redor do tema “Pregar a Boa Nova de
Jesus Cristo aos Pobres do Terceiro Mundo”, se reuniu no mesmo lugar, e trabalhou quatro eixos: A Palavra no mundo atual, a Boa Notícia no Terceiro Mundo, As Prioridades da Ordem e a Colaboração na Família Dominicana. Recordemos que
as quatro Prioridades haviam sido enunciadas no Capítulo Geral de Quezon City, Filipinas, ano 1977 e que o Documento
de Bolonha do ano 1983 refere-se à Família Dominicana. O terceiro foi celebrado em Água Viva, México e foi enfocado
na “ Missão na Ásia, África e América Latina”. Os temas estiveram concatenados em um eixo comum, o Mundo Emergente, e as conclusões foram redigidas a partir do ver, julgar e agir. No Capítulo de Trogir de 2013 se concebeu a idéia de um
novo Congresso Para a Missão, chave de ouro na celebração do Jubileu dos 800 Anos de Aprovação da Ordem. O tema:
“Enviados a Pregar o Evangelho”. Decidiu-se realizá-lo em Roma, na Pontifícia Universidade Santo Tomás de Aquino –
conhecida como o “Angelicum”, de 17 a 21 de janeiro de 2.017. Os objetivos do Congresso se resumiram assim:
- Promover a sensibilização e compreensão em campos e contextos de Missão;
- Animar e promover a cooperação mútua entre entidades e regiões;
- Incentivar a criação de redes de colaboração no apostolado;
- Identificar as presenças e formas de apostolado que necessitam ser reforçadas;
- Propor valores e diretrizes comuns à missão da Ordem para aprofundar a contribuição na missão de evangelização da Igreja.
Do Congresso participaram mais de 600 membros de todos os ramos da Família Dominicana, e pondo-se em imagem diria
que foi um tapete de múltiplas cores e matizes, em perfeita harmonia. A proposta é comentar essa policromia em sucessivas notas.
LOGÍSTICA DO CO1GRESSO DO JUBILEU
Roma, a chamada “Cidade Eterna”, acolheu os dominicanos e dominicanas vindos de todos os cantos do planeta para participar do evento. Inverno rigoroso, com nevadas em grande parte da península itálica, e um terremoto em zonas devastadas
anteriormente, com uma avalanche que provocou a morte de numerosas pessoas alojadas em um albergue. Já havíamos
sido prevenidos pelo frio: era necessário roupa de abrigo, gorros, cachecol, luvas. Onde e como alojar os mais de seiscentos
participantes? O Convento de Santa Sabina, a sede de algumas congregações religiosas, e uma confortável Casa Tra-Noi –
“entre nós”, próxima ao Vaticano, para a maioria. De manhã os ônibus que nos trasladavam ao Angelicum nos buscavam e
à noite nos virávamos para regressar em grupos empregando transportes públicos e/ou táxis. Com a inscrição recebemos
uma mochila que continha uma prática pasta com fecho e no seu interior o programa, além de uma lapiseira, bloco de notas, mapa de Roma. Com o passar dos dias fomos incorporando as publicações referentes aos momentos dedicados à música, à arte, ao teatro e também as da liturgia. Na clausura recebemos um precioso estojo que contém um Rosário e um livrinho para orar seguindo os Nove Modos de São Domingos. Menção especial: a estampa com a Oração do Papa Francisco.
Todos os dias gozamos de bons serviços de bufê nos intervalos e de abundantes almoços com variadas opções, com sistema de self service. E houve uma recepção de boas vindas no Angelicum e outra de encerramento, servida no Palácio Episcopal de São João de Latrão. Como em todo Congresso, houve ofertas variadas de publicações, em stands instalados nas
galerias e de alguns produtos para solver projetos espaciais. Não faltaram os souvenirs, intercambiados entre os participantes. A Universidade Santo Tomás de Aquino ofereceu seu claustro para as atividades diurnas e vespertinas. Em seu espaçoso Auditório São João Paulo II se realizaram os atos dos quais participavam todos os congressistas. As oficinas, de
diversas temáticas, se organizaram nas três línguas oficiais - espanhol, inglês e francês - e foram desenvolvidas nas salas.

As atividades artísticas –concerto, teatro- tiveram os espaços adequados. Nas celebrações litúrgicas houve alternância de
idiomas, não apenas as oficiais, e se facilitou a participação mediante a projeção e
a publicação dos textos, segundo o momento.Um agradecimento para todos os
que intervieram na organização.
CERIMÔ1IA DE ABERTURA
Um especial clima expectante era vivido
na terça-feira 17 de janeiro, em corredores do Angelicum. Os congressistas consultavam as lousas com a informação sobre as oficinas dos dias subsequentes,
usavam os fones de ouvido para as traduções simultâneas e pouco a pouco se lotava a Sala Magna São João Paulo II. A
alegria de ver irmãos e irmãs com as quais se compartilharam encontros anteriores, a surpresa ao descobrir aqueles a quem
conheciam por fotos e/ou vídeos … batia um momento especial de comunhão. E na entrada, duas pessoas singulares: o
Mestre Geral anterior, Frei Carlos Aspiroz Costa e o atual : Frei Bruno Cadoré. Quão diferentes em seus traços físicos, em
seu modo de se relacionar com quem se aproximavam para cumprimentá-los! Meditava nisso e agradecia a Deus por haver
suscitado vocações dominicanas tão variadas. E recordava os Mestres anteriores que conheci: Frei Damián e Frei Timothy,
com personalidades também peculiares. Um vídeo dos dominicanos franceses, intitulado “Esplendor da Palavra”, nos permite apreciar a riqueza e a variedade na missão. Um cachorro com um graveto aceso em sua boca vai percorrendo veredas… E como capítulos de uma série, os testemunhos: um frade que visita os reclusos de uma prisão, a missão em um serviço para pacientes de câncer, a cátedra espaço para a pregação… Não podia estar ausente no Hino do Jubileu: Laudare,
benedicere, praedicare…interpretado por alunos de um instituto dominicano, que todos entoamos com emoção. E a oração
de abertura pronunciada por um irmão nosso, Arcebispo de Praga Quanta riqueza! Depois a eloquência do Mestre anterior,
Frei Carlos Azpiroz Costa OP, que se apresenta como “o cronista”, e faz memória e desfiam os acontecimentos que ocorreram durante a novena de anos. Também nos desafia a celebrar nos próximos anos,
outros acontecimentos não menos importantes, ocorridos. Faz 800 anos! O Mestre
Bruno pronuncia as palavras com as quais dá abertura oficial ao Congresso. Reflexivas, maduras, convida a um olhar introspectivo para renovar o compromisso evangelizador. Esteve sempre próximo, disposto ao diálogo, à fotografia. E as demais
Ordens religiosas também participaram na pessoa de um franciscano que preside a
União dos Superiores Gerais: Fr. Mauro Johri OF, que pronunciou a conferência
inaugural. Concerto e cocktail para concluir uma jornada memorável…
OS TEMAS DO CO1GRESSO
O Congresso com o qual se encerrou o Jubileu pelos 800 Anos de Aprovação da
Ordem dos Pregadores teve por lema “EVIADOS A PREGAR O EVAGELHO”.
Tão poucas palavras para significar com tanta eloquência a MISSÃO que nosso Pai Domingos confiou à sua FAMÍLIA.
Porque de acordo com o momento histórico, no Espaço geográfico em que se cumpre e às diferenças nas pessoas que recebam a Boa Nova - produto de etnias, culturas, etc., a missão adquire múltiplos modos de se realizar e encerra uma riqueza
que surpreende. O lema foi abordado nos três dias intermediários do Congresso de forma fragmentada. A partir das 14:30h
– hora de Roma - e através da Internet, todos os membros da Família OP podiam, não apenas escutar as exposições que se
desenvolveram na Sala Magna, mas ter uma presença ativa, enviando perguntas ou manifestando suas inquietudes. Na
quarta-feira 18, o tema foi “EVAGELHO” e o módulo “HUMAIDADE”. Deu-se ênfase em Justiça, Paz e cuidado da
terra, Direitos Humanos, Migrantes e Povos Originários. A moderação do Painel correspondeu ao Prior da província da
Hispania, Frei Jesús Diaz Sariego. As exposições testemunhais foram do Irmão Gioachino Campese, que nos mostrou o
rosto dos migrantes, ao longo da história e da atualidade; a Ir. Marcela Soto Ahumada, chilena, missionária em Cochabamba, que enfatizou no rosto das mulheres e no cuidado da criação; e de Frei Emmanuel Ntakarutimana, de Burundi, que relatou as memórias abertas nos países de sua zona da África. Na quinta-feira o tema foi “PREGAR” e o módulo
“ECOTRO”, orientado ao diálogo inter-religioso, a unidade dos cristãos, o encontro entre ciência e fé. A introdução da
manhã esteve a cargo da Ir. Mary Catherine Hilkert dos Estados Unidos, que centrou sua exposição no episódio evangélico
dos Discípulos de Emaús, e de Frei Felicíssimo Martínez que refletiu sobre os modos de pregar. No painel da tarde foi moderador um argentino, Frei Jorge Scampini OP, de reconhecida atuação no âmbito e expuseram pessoas de diferentes credos. Na sexta-feira o tema foi “EVIADOS” e o módulo “SERVIÇO”. A introdução da manhã nos deu a chave e no Painel
expuseram duas religiosas, que mostraram a heróica missão no Iraque e na Nigéria – servir caminhando e no estilo dominicano-, e a reflexão do Mestre, Frei Bruno, centrada no serviço na obediência, serviço em atitude de escuta, fora das fronteiras e das seguranças. Finalmente: a Igreja é missão, que abre suas portas ao mundo. O Mestre, com sabedoria, sintetizou as
exposições anteriores.
María Teresa Tenti de Volta -Teresita- O.P., Leiga dominicana.

CO1SIDERAÇÕES SOBRE AS ME1SAGE1S DOS PALESTRA1TES.
PREGAÇÃO E E1CO1TRO
O teólogo Fr. Felicísimo Martinez OP apresentou o que ele considera as consequências para entender a pregação
como Encontro. A primeira (pregação) refere-se ao corpo, "é necessário pregar com todo o ser, porque o corpo é o
sacramento do silêncio, da palavras, dos sentimentos, dos afetos, e da fé. Com a nossa pregação é necessário salvar o
corpo, a matéria, e é tão urgente agora como no tempo dos cátaros ". A segunda consequência (encontro) tem a ver com a
importância da palavra através da qual a pregação se torna um Encontro... Fr.Felicisimo faz um apelo para "salvar a
palavra nesta cultura de suspeita e desconfiança a que se chegou pela quantidade de palavras ocas, ofensivas, vazias e
mentirosas ". Em terceiro lugar, centrou-se na importância da mensagem evangélica, que deve ser apresentada como
mensagem significativa às nações e aos povos em um mundo que é "abundante em prazer, mas com falta de sentido" e
deve ser apresentada como um caminho para a humanização: " a pregação deve salvar a todos nós da desumanidade."
E, por último, ele levantou a importância do Encomtro na pregação assimétrica, uma pregação a partir da humildade,
porque aquele que ouve é mais importante do que a quele que prega, porisso o pregador deve estar mais preocupado
com os ouvintes do que consigo mesmo pensar mais naqueles que escutam do que em si mesmo.
A Irmã Mary Catherine Hilkert, dos Estados Unidos, foi encarregada de abrir a conferência com a partilha sobre a
pregação como ENCONTRO. Baseou-se no fragmento dos discípulos de Emaús para mostrar como cada encontro,
especialmente o encontro com Cristo, começa por ouvir o outro, para conhecer as profundezas do coração do ser
humano, para que se possa dar uma resposta que cure, que dê esperança . Todo encontro com Cristo provoca em nós
uma transformação pessoal, uma conversão, e nos deve levar à missão, a dar testemunho da esperança que temos
experimentado em nossas próprias vidas: "A pregação deve ser respaldada pelo testemunho pessoal pois só podemos
pregar aquilo que conhecemos e que nossas mãos tocaram. O testemunho envolve mais do que palavras – é necessário ter
credibilidade. Não podemos pregar sobre algo em que não acreditamos". Pregar com humildade, porque aquele que
escuta é mais importante.
DIÁLOGO I1TER-RELIGIOSO
Jean-Jacques Pérennès deu um panorama da presença histórica dos dominicanos no Irã e Cairo desde o século XIII, os
quais tiveram e têm grande dificuldade para aprender as línguas e culturas, buscando o diálogo com os muçulmanos., De
sua própria experiência de vida com os muçulmanos, reconheceu a importância da convivência com pessoas de outras
religiões para descobrir que o outro não é uma ameaça, mas um desafio e fonte de alegria. Isso não significa ignorar o
sofrimento que certos grupos de muçulmanos estão causando aos cristãos. No final ele apelou para o diálogo, mesmo
estando consciente das dificuldades: "Precisamos aprender a respeitar os outros, ir ao encontro, fazer amigos, conseguir
uma fraternidade espiritual". É posível o diálogo com o diferente uma vez que comecemos a falar da dor, da nossa
vulnerabilidade.
Claudio Carvalhaes, protestante do Brasil, a partir de sua experiência de relacionamento com os católicos, agradeceu o
trabalho intelectual e de defesa dos direitos humanos dos dominicanos no Brasil. Tomando como referência o encontro
com a Samaritana explicou como você pode entender o diálogo inter-religioso. O que favorece o encontro e diálogo entre
Jesus e a Samaritana, pertencentes à grupos religiosos opostos, é uma necessidade pessoal: A sede. O diálogo com o
diferente possível se começarmos a falar da dor, da nossa vulnerabilidade, em que todos, independentemente da nossa
condição e nossa religião, somos capazes de entender: "A minha experiência é que os dominicanos criaram em muitas
partes do mundo espaços de encontro porque compreenderam que as pessoas `tem sede ' e criaram condições para que
essas necessidades sejam atendidas".
JUSTIÇA E PAZ comenta a partilha do Prof. Carvalhaes
O Prof. brasileiro, presbiteriano que vive atualmente nos Estados Unidos,
Cláudio Carvalhaes (esse de vermelho e casaco verde), foi um dos palestrantes nesta tarde, do Congresso para a Missão Dominicana, que está se
celebrando em Roma. Em sua abordagem, cuja temática era a pregação
do Evangelho como Encontro, ele partiu do encontro de Jesus com a Samaritana, numa perspectiva bem latino americana. Ao citar a importância
da Família Dominicana no Brasil junto aos pobres ele afirmou que reconhece na "Comissão Dominicana de Justiça e Paz do Brasil um lugar onde mora Deus, e um exemplo de clareza na opção evangélica pelos pobres, portanto, um lugar de Encontro". Que bacana!
MEIOS DE COMU1ICAÇÃO: I1TER1ET
1atalia Trouiller falou sobre a Internet, um meio, mas também um lugar novo, onde se encontram os jovens que estão
nos dizendo quem são, e onde podemos transmitir a coisa mais preciosa que temos: Cristo. As novas tecnologias, por
essa razão, se tornam verdadeiros espaços de comunicação e encontro pessoal ao serviço da evangelização. A
experiência com as redes sociais nos últimos anos nos mostra que a internet não é um lugar muito diferente no mundo em

que vivemos. A diferença, de acordo com a professora Natália, é que se trata de uma infinidade de mundos paralelos onde
nos movemos, mas nos fixamos apenas naqueles que são mais parecidos conosco, com nossa cultura, religião ou gosto.
Isso é algo que pode ser um perigo, porque, no final, buscamos na internet apenas o que nos interessa, só o que está perto
de nós, sendo que nossa evangelização deveria ser dirigida aos que são diferentes e não ficarmos nos mesmos círculos
como sempre. A professors terminou o seu discurso explicando que, se escutarmos na internete as necessidades das pessoas
descobriremos que o que realmente as pessoas procuram nas redes sociais é o encontro com os outros. Nosso esforço
evangelízador portanto, deve ser direcionado a ajudar a esse encontro que deve ser, no final, um encontro pessoal, face a
face, para que seja verdadeiramente valioso.

E1CERRAME1TO DO JUBILEU #800 A1OS OP
SA1TA MISSA DE E1CERRAME1TO
“o dia 21 de Janeiro o Santo Padre presidiu a Missa de encerramento do
Jubileu 800 anos da Ordem na arquibasílica de São João de Latrão de Roma com a presença de mais de 2.000 dominicanos e dominicanas (leigos,
frades, irmãs e monjas) oriundos dos vários países onde a Ordem está
presente
“(Fr. Edivaldo)
Homilia do Papa Francisco na Catedral de São João de Latrão,
na Missa de Encerramento do Jubileu de 800 anos da Ordem
dos Pregadores, deixando bem clara nossa missão no mundo:
A Palavra de Deus nos apresenta hoje dois cenários humanos
opostos: uma é , o"Carnaval" da curiosidade mundana; o outro, a
glorificação do Pai através das boas obras. Nossa vida sempre se
move entre estes dois cenários. Na verdade, eles são encontrados
em todas as épocas , como o demonstram as palavras que Paulo
dirigiu a Timóteo (cfr. 2 Tim 4,1-5). Também São Domingos e seus
primeiros irmãos, há oito séculos, moviam-se entre estes dois
cenários. Paulo adverte Timóteo sobre a de anunciar o Evangelho
em um contexto em que as pessoas procurem sempre novos "mestres", "histórias", várias doutrinas,
ideologias ..."Prurientes auribus" (2 Tim 4,3). É o "carnaval" da curiosidade mundana, da sedução. Por isso o apóstolo
instrui seu discípulo usando verbos fortes como "insiste", "adverte", "censura", "chama" , "vigia", "suporta as
dificuldades" (v. 2.5). É interessante ver como, mesmo há dois milênios, os apóstolos do Evangelho se encontravam diante
deste cenário, que hoje tem se desenvolvido muito e globalizado por causa da atração do relativismo subjetivista. A
tendência de buscar a novidade. própria do ser humano, encontra o ambiente ideal na sociedade da aparência, do consumo,
em que muitas vezes recicla-se coisas antigas, mas o importante é fazê-las parecer como se fossem novas, atraentes,
sedutoras. Também a verdade é mascarada. Nós nos movemos na chamada "sociedade líquida", sem pontos fixos,
desordenada, sem referências sólidas e estáveis; na cultura do efêmero, do usar e descartar. Diante deste "carnaval"
mundano destaca-se claramente o cenário oposto, que encontramos nas palavras de Jesus que ouvimos, "glorifiquem o Pai
que está nos céus" (Mt 5:16). E como acontece esse passo da superficialidade quase-carinhosa para a glorificação?
Acontece graças às boas obras daqueles que se tornam discípulos de Jesus, e que são "sal" e "luz". (Mt 5,16) "É assim que
deve brilhar a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus
“(Mt 5,16 - diz Jesus. " Em meio ao "carnaval" de ontem e hoje, esta é a resposta de Jesus e da Igreja, esta é a base sólida
no meio ambiente "líquido": as boas obras que podemos realizar graças a Cristo e ao Espírito Santo, e que fazem nascer no
coração de cada um o agradecimento a Deus Pai, o louvor, ou então a pergunta: Por que? Por que essa pessoa age desse
modo? : é a inquietude do mundo diante do testemunho do Evangelho. Mas para que este "choque" aconteça é necessário
que o sal não perca o sabor e que a luz não se esconda (cfr. Mt 5,13-15). Jesus diz muito claramente: se o sal perder o seu
sabor torna-se inútil. Cuidem para que o sal nunca perca o seu sabor! Fiquem atentos à uma igreja que perde o sabor!
Fiquem atentos a um padre, um consagrado, ou uma congregação que perde o seu sabor! Hoje damos glória ao Pai pela
obra que São Domingos, cheio de luz e do sal de Cristo, realizou há oitocentos anos; uma obra a serviço do Evangelho,
pregado com a palavra e com a vida; uma obra onde, com a graça do Espírito Santo, homens e mulheres foram ajudados
a não se perderem em meio ao "carnaval" da curiosidade mundana, mas sentiram o gosto da sã doutrina, o gosto do
Evangelho e voltaram a ser luz e sal, artesãos das boas obras ... e onde verdadeiros irmãos e irmãs glorificam a Deus e
ensinam aos outros a glorificar a Deus com as boas obras da vida.

O MESTRE DA ORDEM PEDIU AO PAPA QUE CO1FIRME A 1OSSA PREGAÇÃO.
Palavras de Frei Bruno Cadoré OP ao finalizar a Eucaristia presidida pelo Papa Francisco
Santo Padre, no final desta celebração nós, filhos e filhas de São Domingos, queremos lhe agradecer profundamente pelo fato de haver presidido a Celebração Eucarística de encerramento do Jubileu pelos 800 anos da confirmação da Ordem dos Pregadores.

Em 21 de janeiro de 1217, o Papa Honório III escreveu aos frades pregadores da Província de Toulouse. Entre
as várias recomendações que lhes fez, recomendou-lhes aproximarem-se mais do Senhor e aplicar-se no anúncio
da Palavra, insistindo em tempo oportuno e cumprindo plenamente esta tarefa de louvor e de pregação do Evangelho. No verão passado o Santo Padre, por ocasião do Capítulo Geral, nos recordou ser, enquanto pregadores,
contemplativos da Palavra e deixarmo-nos evangelizar para, por sua vez, poder evangelizar. 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. Tratamos de difundir o seu chamado nestes últimos dias deste ano jubilar, no curso do qual representantes de toda a família dominicana se comprometeram a identificar os novos
caminhos para a missão no mundo e o serviço da Igreja. Ao suplicar a sua apostólica bênção desejamos renovar
a expressão de nossa profunda comunhão na alegria do Evangelho. Queremos lhe pedir para confirmar o percorrido desta Santa Pregação como aquela de S. Domingos que 800 anos atrás nos levou a fazer obras de evangelização. Confiando na intercessão de Maria, Mãe dos pregadores, S. Domingos e São Francisco, lhe asseguramos
Santo Padre, nossa humilde e fiel oração para sua pessoa e para o seu Ministério, como ao mesmo tempo nos
certificamos de sua presença. Obrigado
(transcrição da tradução realizada pela Rádio Vaticana)

“Quando Jordão sugeriu que deveríamos cantar a “Salve
Rainha” antes de nos retirarmos todas as noites... acho
que não imaginaria este dia, ou talvez sim. Francisco, na
frente de Maria nossa mãe, cercado de dominicanos / as,
implorando proteção ao som de "nossa" Salve:”
Monjas de Caleruega)

GALERIA DE FOTOS

Termina o jubileu.... Mas não acaba a alegria! Hoje, sessão intensiva: pela manhã limpeza, como todos os sábados, e esta tarde a São João de latrão, com Francisco, Bruno, nossos irmãos e irmãs de todo o mundo e os
santos e santas do céu, entre eles Domingos, Agradecemos a Deus! (Monjas – Caleruega!)

