
Recentemente  estive pensando muito sobre São José! Realmente não lhe  damos 
muita importância - mas, por outro lado, a Bíblia também não. Ouvimos falar dele 
apenas quatro vezes: quando o anjo conta a ele sobre a gravidez extraordinária de 
Maria (Mt 1,18-24); quando a leva à Belém para o censo (Lucas 2,4-5); quando o 
anjo (? o mesmo) o instrui  a levar sua família para  longe  da jurisdição de Herodes 
(Mt 2,13-15); e quando ele e Maria procuram desesperadamente Jesus e o 
encontram no Templo em Jerusalém falando  com os doutores (Lc 2,48-50). Da 
mesma forma, não se ouve falar muito de Maria, embora ela certamente tenha um 
papel de 
liderança na 

história da salvação.  Então,  o que 
podemos dizer sobre José, o homem 

invisível? Bem, para começar, vamos ver  sua 
reação diante da gravidez de Maria antes da 
intervenção do anjo: sabe que ele não é o pai 
da criança que ela carrega em seu ventre, e, 
naturalmente,  decide romper seu 
compromisso com ela - mas decide fazê-lo em segredo para não denunciá-la  à comunidade, para não transformar o 
assunto em um escândalo. É o comportamento de um homem generoso e de bom coração. Então, quando o anjo lhe 
diz quem é o pai da criança por nascer, imediatamente dá seu  consentimento. Falamos sempre sobre Maria e a 
natureza transcendental do seu "Sim" na Anunciação; mas José também tem um anúncio, e, como Maria, ele diz 
"Sim". Sem esse "Sim" a história do nosso relacionamento com Deus seria muito diferente. Pouco depois vemos  sua 
resposta imediata à segunda intervenção angelical: assume total responsabilidade por sua família e toma as 
providências necessárias para deixar a Judéia e ir para o Egito para manter a criança a salvo. Visto que Lucas  nos 
narra  este episódio de um modo  casual, geralmente ignoramos tudo o que isso significava: empacotar seus 
pertences, empreender  uma longa viagem , e, de alguma forma, prover as necessidades de Maria e de Jesus 
enquanto vivessem tão longe de casa. Impressionante, não é mesmo? A última vez que ouvimos falar  sobre ele é 
quando ele e sua esposa buscam desesperadamente  a criança que estava perdida.   Eles estavam viajando com a 
família e amigos; é compreensível que no início tenham pensado que Jesus estava com um tio ou uma tia, um primo 
ou um amigo da família. Eles têm que voltar correndo para Jerusalém para encontrá-lo; e quando o encontram, 
observem o que Ele diz a Maria: "Teu pai e eu  estávamos angustiados á Tua  procura " - ou, como em outra 
tradução: "Seu pai e eu estávamos desesperados", ou mesmo em outra: "Seu pai e eu te procuramos com  dor no 
coração". Qualquer pessoa que, em algum momento, tenha perdido uma criança pode entender esta reação; 
especialmente quando já havia passado três dias desde a última vez que o tinham visto.. Três dias......pensem um 

pouco nisto? Mas o que eu quero ressaltar aqui é a narração de Lucas sobre o que Maria disse: "Seu pai e eu", nâo 
"meu marido" ou então "este homem bom que me ajudou a criá -lo". Também ela ao que parece pensava em  José 
simplesmente como o pai de Jesus E, em termos humanos, isso é exatamente o que ele era.  José era um homem  
trabalhador, com uma esposa e um filho maravilhosos. Tanto quanto sabemos – ele nunca  escreveu nada  ou fez 
qualquer declaração pública. Ele era um leigo que deu  sua própria contribuição inestimável para a vida da criança 
mais importante da história, e, portanto, na vida de toda a humanidade. Nele vemos um modelo  maravilhoso para 
nós, leigos dominicanos. (Créditos: Texto Ruth HendersonSliderSpanishSpiritualityJosé /pintura  Beato-Angelico-

Adorazione-Giuseppe-e-Maria )Demais imagens: google)(página da web do laicado internacional.)  
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COORDENAÇÃO NACIONAL 

EDITORIAL:  •  A Quaresma é um tempo propício para o despo-
jamento; e far-nos-á bem questionar-nos acerca do que nos podemos 
privar a fim de ajudar e enriquecer a outros com a nossa pobreza 
(Papa Francisco). Cristo na cruz ladeado por Dominicanos. Esta é a 
imagem que deixamos aos nossos leitores neste tempo quaresmal. 

SÃO JOSE: UM MODELO              
PARA OS LEIGOS 
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Mensagem de Quaresma de Frei Rui Carlos Lopes, O.P., Promotor  
Internacional do Laicado  pelo cofalcwebmaster  

 

 "O Santo Padre finalizou sua homilia na Quarta-feira de Cinzas em Santa Sabina com uma 
expressão incomum: polvere innamorata, que a Santa Sé traduziu ao espanhol como “barro 
enamorado”. Esta expressão foi utilizada por Francisco de Quevedo (1580-1645) em um 
soneto onde se falou da morte. Esta expressão tocou a muitos de nós em Santa Sabina. Qual 
foi a mensagem que o Papa quis nos deixar? Pó, cinzas. Nos recordam a precariedade de 
nossa condição humana. Conforme a narração do Gênesis, o Senhor soprou seu espírito so-
bre este pó, que então adquiriu vida. Vivemos nesta duplicidade: a fragilidade de nossa con-
dição e o espírito que a anima incessantemente. Isto me leva a convidá-los a refletirem so-
bre nossa condição humana, criada e re-criada em Cristo. Embora seja verdade que a re-
criação aperfeiçoe a criação, também é certo que a nova criação não elimina os rastros da 
criação original sujeita à decadência. O Cristo Ressuscitado leva sempre sobre si as marcas da frágil carne perfurada pelos cra-
vos. Em sua mensagem para a Quaresma, o Papa nos convidou a levar a sério, dois dons que nos são oferecidos: o dom do seu 
Evangelho e o dom do Outro. Digo a mim que o Outro vem a nós principalmente com os sinais de uma criação caída: pobreza, 
sofrimento, doenças, defeitos… Porém, o Senhor tem amado fielmente a Sua criação, mesmo com aqueles sinais de decadên-
cia, que a tem corrompido. Ele amou constantemente este pó que somos, muitas vezes sem a suficiente força do Seu Espírito 
que lhe dá estrutura. Ele tem amado este pó que somos tanto, que a morte nunca terá a última palavra e, como Ezequiel profeti-
zou, inclusive os ossos secos voltarão à vida.  Contudo isto nos diz como estamos chamados a descobrir o Outro, como um dom 
e um chamado, a amar mais, sem deixar que prevaleçam os defeitos da decadência, aos quais nossos irmãos e irmãs estão sujei-
tos. A tradição dominicana está cheia de exemplos que nos animam a amar e a servir: Lataste e suas irmãs na prisão, Domingos 
e os hereges, Catarina e os condenados à morte, Serge de Beaurecueil, e, assim, sucessivamente. Ver o Outro como um dom, é 
realmente um plano de vida, talvez começando por redescobrir aos mais próximos de nós como um dom, no qual Deus se en-
carne para nós; algo nem sempre fácil. Desejo-lhes um bom caminho para a Páscoa; que o pó, que somos, retome esse novo 
alento que o Senhor Ressuscitado ofereceu a seus discípulos na noite de Sua Páscoa.  
                            Extraído de: http://www.fraternitiesop.com/slider/message-lent-caremecuaresma/#.WL4XlfkrK00              

Todas as fontes dos primeiros 
tempos da Ordem que nos fa-
lam de São Domingos são unâ-
nimes em relatar a sua vida de 
grandes penitências. O mo-
mento forte destas penitências 
era com certeza o período da 
Quaresma.  Uma destas Qua-
resmas São Domingos a pas-

sou na cidade de Toulouse, onde mais tarde dará inicio à nova 
Ordem dos Pregadores. Ele não tinha casa própria e durante a 
Quaresma se hospedou, com um companheiro de pregação,  na 
casa de umas senhoras, que eram hereges.  Na ocasião estas 
senhoras tiveram a oportunidade de testemunhar a seriedade 
das penitências dos seus hospedes. Escutamos o relato de Pe-
dro Ferrando:  “O santo homem, zeloso das almas, tendo imen-
sa pena do fato que as mentes dos simples ficassem assim se-
duzidas por tais enganos (a heresia dos Cátaros), foi ter com 
umas nobres senhoras, crentes e familiares dos hereges, e foi 
recebido por elas na sua casa, permanecendo aí toda a Quares-
ma. Para cativá-las com exemplos de santidade, começou a 
tratar-se a si e ao companheiro com uma tal austeridade, que a 
fraqueza humana de modo algum poderia suportar, sem o auxí-
lio da divina graça. Com efeito, quando as hospedeiras lhes 
traziam a comida, ele lhes dizia: “Nós não comemos agora es-
tes alimentos. Dai-nos apenas pão e água fria.” O santo homem 
com o seu companheiro jejuaram assim todos os dias da Qua-
resma, até a Páscoa. Os familiares dos hereges se admiravam e 
diziam: “Estes homens são verdadeiramente bons!”  E, quando 

lhes preparavam uns bons leitos para dormir, diziam: “Nós não 
descansaremos sobre estas coisas moles, mas sobre tábuas. E 
com este tipo de camas, de colchões e de mobiliário passaram 
todas as noites da Quaresma. Crucificavam todos os dias a pró-
pria carne pela salvação do próximo, dormindo sobre a madei-
ra nua seguindo, desse modo, o exemplo Daquele que no patí-
bulo da Cruz recebeu o sono da morte. O sono deles era breve. 
Levantavam-se muito cedo, entregando-se á oração... As se-
nhoras crentes ficaram admiradas pela grande santidade deles e 
começaram a deixar-se atrair pela verdade da fé católica.” Te-
mos aqui um belo exemplo da dimensão radicalmente apostóli-
ca da vida de São Domingos, e também da nossa vida domini-
cana.  Ele tudo fazia pensando na salvação dos irmãos, de ma-
neira especial dos que estavam afastados da verdadeira fé. Sua 
constante preocupação foi de pregar com o exemplo de sua 
própria vida, dando a tudo o que fazia, de penitências e ora-
ções, uma função apostólica de testemunho e de pregação.  
Que também a nossa Quaresma tenha explicita esta função de 
testemunho e de pregação! Aproveito a carona para lembrar 
que este ano temos três eventos importantes para a Família 
Dominicana e para as Fraternidades. O primeiro será a celebra-
ção da Assembleia da Família Dominicana (28-30 de Abril, em 
São Roque). No final de Setembro o Congresso das Fraternida-
des de América Latina e Caribe em Bogotá (Colômbia) e, logo 
em seguida, a tradicional Assembleia das Fraternidades do 
Brasil. O convite é feito também a todas as Fraternidades. 
Quem puder participar, será bem vindo. Desejo-lhes uma feliz 
Páscoa de Ressurreição. Que São Domingos abençoe a todas e 
todos!                                         frei Mariano Foralosso OP                                                       

A Quaresma ‘apostólica’ de São Domingos  
ME,SAGEM DO PRMOTOR 
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CO,SELHO DAS FRATER,IDADES LEIGAS DOMI,ICA,AS DA AMÉRICA LATI,A E DO CARIBE (COFALC) 
 

 PRIMEIRA CO,VOCAÇÃO AO CO,GRESSO REGIO,AL 2017  
 

Aos  Presidentes (Coordenadores Nacionais) e Fraternidades Leigas Dominicanas - Região COFALC  
 

 Com a alegria de haver culminado o Jubileu dos 800 anos da Ordem dos Pregadores nossa Ordem se projeta para os próximos 
800 anos, enviados a pregar o Evangelho com renovado entusiasmo, enfatizando a importância do encontro com o povo de 
Deus como parte integral de nossa pregação, promovendo o desenvolvimento da missão comum entre todos os ramos da Ordem 
segundo o espírito do Capítulo Geral da Bolonha no ano passado. 
  O COFALC celebra um CO,GRESSO REGIO,AL das Fraternidades Leigas Dominicanas a cada três anos. O mais recente 
foi celebrado em Lima, Peru entre 15 e 18 de setembro de 2014, no qual foi eleita a Junta Diretiva atual, que foi confirmada 
pelo Mestre da Ordem a 4 de outubro desse mesmo ano. 
 Mediante a presente CO,VOCAMOS OFICIALME,TE todas as Fraternidades de cada um dos países da Região ao Con-
gresso COFALC 2017 a ser celebrado no Convento S. Domingos .de Bogotá, Colômbia , de 25 a 28 de setembro de 2017. 
 O alojamento será no próprio convento.  
 O tema do Congresso será: Os leigos Dominicanos e a missão comum da Ordem.  
 

 QUEM PODE ASSISTIR: Todos os leigos dominicanos de Fraternidades Leigas com seus res-
pectivos Presidentes ou Coordenadores.( PMB 129 – 2000 Carr. 8177, Ste. 26 – Guaynabo – PR 
00966-3762 – Fone 787-662-8804 – email: laicado.dominico.pr@gmail.com ) 
 Os Leigos associados à Congregações Dominicanas que mesmo que não sejam Leigos Domini-
canos mostrem interesse em compartilhar o encontro 
Rogamos que separem essas datas em suas agendas 
Héctor. L. Marquez OP(Coordenador)      Melba Rendon Hurtado OP (Secretária) 

"Estudar é luz; não estudar é treva. Quem continua estudando em qualquer idade mantém a beleza e a refrescante  

disposição em sua vida e consegue viver de forma mais útil."   PARTICIPE! Quem não se envolve não se desenvolve. 

Igreja: Papa Francisco é exemplo de «uma teologia inserida no mundo real» - Fr. 
Timothy Radcliffe -  
Agência Ecclesia   
 O frade inglês Timothy Radcliffe, antigo mestre-geral da Ordem dos Pregadores 
(Dominicanos), destacou  em Lisboa o Papa Francisco como exemplo de uma teologia capaz de 
dialogar com a sociedade.          Em declarações à Agência ECCLESIA, o religioso sublinhou que 
“fazer boa teologia envolve estar inserido no mundo real, entrar em confronto com a realidade, 
com a humanidade” de cada um.  É “escutar” o mundo e ao mesmo tempo “ensinar”, mostrar 
caminhos concretos de futuro, e na sua opinião o Papa Francisco tem sido capaz de marcar essa diferença.   “Ele é muito amado 
no Reino Unido, não só pelos cristãos. É como que um fascínio que tomou conta do público em geral. Isto nunca tinha aconteci-
do antes”, recordou o frade Timothy Radcliffe.  O frade dominicano, biblista e teólogo, de 72 anos, liderou a Ordem dos Prega-
dores entre 1992 e 2001, e é considerado um dos mais originais autores católicos contemporâneos. Em Portugal dará duas con-
ferências no Convento de São Domingos em Lisboa, a primeira subordinada ao tema ‘Como escutar a voz dos leigos na Igre-
ja?’.   Para frei Timothy Radcliffe, fazer ouvir a voz dos cristãos é fundamental numa altura em que “o mundo enfrenta muitos 
problemas”.  “Tivemos a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos da América, na Grã Bretanha tivemos o brexit que para 
mim é uma grande tristeza, e neste tempo de tanta incerteza precisamos de partilhar a nossa esperança com as pessoas”, susten-
tou.  A segunda versará  sobre ‘A santidade do corpo’. Os dois eventos contam com o apoio do Instituto São Tomás de Aqui-
no.“    (A 1ª conferência será publicadas em capítulos nos próximos PLDs  

FLD ‘Teresa de Saldanha’ – Amparo  -SP  -  Dia 08:  Elza Fontana 
FLD ‘Santa Catarina de Sena – Juiz de Fora – MG  Dia 17: Neu-
za  /  Dia29: Santuzza  
FLD’ São Domingos’ – Juiz de Fora – MG -    Dia24:  Nancy  / Dia 
25: CléliaFLD ‘São José’ – Belo Horizonte – MG - Dia19: Ana Lú-
cia  / Dia31: Maria José (Zezé) 
FLD ‘São Domingos’ – São Paulo – SP - Dia 07- Vera Castellani  -   
/Dia 09 –  M. Lúcia Meirelles dos Santos/ Dia 10- Lina Rodrigues / 
Dia 19 - Rita de Cássia Pompeia Fraga  
FLD ‘Santa Catarina de Sena – Uberlândia – MG - Dia 06:  

Joana Maria Ribeiro Vasconcelos   /Dia 16: Ângela Carrijo e  Silvana 
Rocha 
FLD ‘S. Martinho de Lima ‘- Wenceslau Braz – PR -  Dia 30:  Ma-
ria Denilza Gonzaga 
FLD ‘S. Catarina de Sena’ – Belo Horizonte – MG  : Dia 06: José 
Carlos de Freitas Pimenta / Dia 26: José da Paixão / Dia 27: Leila 
Dores Silva 
FLD “São Francisco Coll”-  Governador Valadares- 

MG : Dia 21: Maria de Lourdes da Silva Bebiano /  Dia 
27: Nilda Soares Ferreira da Silva 

ANIVERSARIANTES DO MÊS: Desejamos a todos muita perseverança na caminhada evangelizadora! PARABÉNS 
 Nossos colaboradores:Dia 02: Fr. Vicente Micallef /Dia 05:  fr. André Boccato; / Dia 08: fr. Manoel Borges  

,OTÍCIAS DE CÁ E DE LÁ 
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ASSEMBLEIA DA FAMÍLIA DOMI,ICA,A DO BRASIL 
São Roque- SP:  28 - 30/ 04 / 2017 
 
                                                         Carta convocatória  São Paulo 27/ 02/ 2017  
Caros irmãos e irmãs da Família Dominicana Já é tradição da Família Dominicana 
do Brasil de se encontrar periodicamente numa Assembleia geral na qual partici-
pam membros dos quatro ramos (irmãs, leigos/as, monjas e frades) e demais pes-
soas ligadas à Família Dominicana, para estreitar laços de fraternidade, partilhar as 
experiências de nossa vida e missão, promover iniciativas de colaboração, de ma-
neira especial no campo da formação e da missão. A última Assembleia foi cele-
brada nos dias 26 a 28 de Abril de 2013 na Casa de Retiros dos frades Carmelitas 
em São Roque- SP.  Conforme o ritmo trienal estabelecido para esta Assembleia 
ela devia ser celebrada no ano passado, ano do Jubileu da Ordem. Por causa das 
muitas atividades programadas em 2016 em todas as comunidades em função do Jubileu, pareceu oportuno adiar a celebração da 
Assembleia para este ano de 2017, tendo o objetivo de 
podermos também colher os frutos do próprio Jubileu, 
em vista do futuro da nossa missão de pregadores e 
pregadoras no Brasil.  Este da ‘safra do Jubileu’ será, 
então, o objetivo central da próxima Assembleia da 
Família Dominicana. Como lema da Assembleia esco-
lhemos o mesmo que foi do Congresso mundial da 
Família Dominicana celebrado em Roma em Janeiro 
passado: “Enviados/as a pregar o Evangelho”. A pauta 
da Assembleia prevê um momento de estudo e refle-
xão sobre as fontes inspiradoras de nossa missão de 
pregadores/as, de maneira especial o modelo da prega-
ção de São Domingos, uma avaliação da nossa 
‘pregação’ atual no Brasil, com seus valores e fraque-
zas, um discernimento dos apelos da realidade atual na 
qual somos chamados a ser  Pregadores/as. Não poderá 
faltar um momento propositivo, sobre possíveis novas 
pistas para a nossa pregação, e iniciativas concretas 
para estreitarmos laços de colaboração para a nossa 
missão como Família Dominicana pregadora. Coloca-
mos a seguir algumas informações 
mais urgentes sobre a Assembleia, 

Data da Assembleia:   de 28 de Abril (na tarde) até 30 (almoço)                
Lugar: Casa de Retiros ‘Centro Teresiano de Epiritualidade’  
(Seminário Marmeleiro)  Rodovia Raposo Tavares, km 64   São Ro-
que - SP     Tel.  11/ 4712.2270 
Convocados:  todos os membros da Família Dominicana do Brasil: 
monjas, leigos, irmãs, frades e demais pessoas ligadas à Família Do-
minicana. 
Lugar: Casa de Retiros ‘Centro Teresiano de Espiritualidade’(Seminário Marmeleiro)  Rodovia Raposo Tavares, km 64   São Roque - SP     Tel.  11/ 4712.2OOOOO   Oque levar: -relatório e documentação fotográfica sobre as experiên-
cias de ‘pregação’ de cada grupo durante estes anos, a partir da última 
Assembleia  de 2013; 
 -documentação fotográfica e relatório sobre a celebração do Jubileu; 
 -propostas operativas para o futuro da nossa missão de pregadores/as; 
 -material dominicano ou outro para distribuir e/ou vender; 
 -muita fraternidade e alegria! 
Contato  maiores informações contatar: 
  frei Mariano,   no email   marianoforalosso@uol.com.br 
  cel. 11/ 98443.6335 (TIM), tel.  11/ 3864.0844,  ramal 218. 
  Equipe de Coordenação da Família Dominicana  

Compareça!  Venha  se aconchegar nasta afetuosa  família dominicana, preparando-se para 

ser aquele/a que ilumina,  que crê em Jesus e se converte em luz para si, e para os outros.  

Missão de Semana Santa – Machacalis (Teófilo Otoni); e diocese de Araçuaí  
 

 Queridas e queridos, estamos organizando mais uma mis-
são de Semana Santa! 
 Nossa alegria de compartilhar com outras pessoas, a se-
mana santa que conclui com  a grande Festa da Ressur-

reição de Jesus Cristo. 
  

 Queremos ser  Vida Religiosa Consagrada em Saída que 
tanto nos pede nosso Papa Francisco. Como não somos 
sozinhos todo  grupo religioso tem sua família leigas/os, 
então não vamos sós levaremos elas/es conosco para 

compartilhar nossa missão e carisma! 
 Data da Missão: 07 a 16 de Abril 2017 
Contamos com sua presença!  
Com carinho Ir.Solange  
  
 
 

PARA PE,SAR: E PEDIR“...Dê-me, Senhor, agudeza para entender, capacidade para reter, método e faculdade 
para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar, acerto ao começar, direção ao progredir e per-
feição ao concluir...”                                                                      (São Tomás de Aquino) 

OBS: Quem for, tomar 
vacina Febre Amarela  

Maiores informações , contatar Ir. 
Solange 
Av Olinto Meireles, 2634  Tefe: 
(31) 3383 80 55 ou 986775067 

Como diz  o Papa Francisco : “Se queremos seguir Cristo de perto, não podemos procurar uma 

vida cômoda e tranquila. Será uma vida empenhada, MAS CHEIA DE ALEGRIA”.MAS CHEIA DE ALEGRIA”.MAS CHEIA DE ALEGRIA”.MAS CHEIA DE ALEGRIA”.    


