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6) AS OFICINAS 

 Um Congresso como o que foi organizado para o encerramen-
to do Jubileu dos 800 Anos da Aprovação da Ordem dos Prega-
dores, devia prever que houvesse momentos de participação 
massiva – os plenários - e outros nos quais os assistentes pu-
dessem se expressar para compartilhar as suas vivências. Por 
isso foram organizados os FOROS DE MISSÃO, denomina-
dos OFICI�AS no programa. Na convocação foi assinalado 
que a proposta estava em consonância com os Mandatos de 
Missão “estabelecidos no capítulo geral de Roma 2010 e deter-
minados formalmente no capítulo geral de Trogir (Cf. ACG 
Trogir, 109 e ss.)”. Ao se inscrever, devia indicar a preferência. 

É inimaginável a árdua tarefa que significou armar estes espaços, tendo em conta o idioma e a escolha realiza-
da. O resultado foi em torno de dez oficinas a cada dia, distribuídos em três idiomas: inglês, francês e espanhol. 
Houve facilitadores para cada um e começavam com uma exposição testemunhal que motivava o diálogo poste-
rior. Meu comentário se limitará às oficinas das quais participei. O processo Salamanca foi o primeiro. Um 
professor da Universidade de Friburgo, Mariano Delgado, expôs sobre a chamada “Escola de Salamanca”, suas 
características e algumas críticas. E foi centrada depois nas figuras únicas: Francisco de Vitoria e Bartolomeu 
de Las Casas, que são considerados os pais dos Direitos Humanos. Não houve oportunidade para escutar experi-
ências e o docente respondeu a várias perguntas. Dois comentários em observação: fui a única leiga participante 
e sentimos com muita intensidade os tremores – em outras zonas houve terremoto - porque estávamos em um 
pavimento no alto. Na quinta-feira participei de uma das oficinas de Meios de Comunicação. Um frade da Pro-
víncia do Peru comentou sobre sua longa e rica experiência na condução de uma rádio comunitária. Nesse país, 
a Ordem Dominicana possui sete emissoras, agrupadas em uma organização. Comentou o alcance das mesmas, 
a tarefa dos que se desempenham nelas e as iniciativas das comunidades que organizam os seus espaços. Tam-
bém um frade equatoriano contou sobre uma emissora que é a Voz do Santuário de Água Santa, de Banhos e as 
dificuldades para ter acesso a equipamentos modernos e de maior alcance. Um comentário: na oficina de Meios 
de Comunicação não funcionou o projetor! Nos dois dias restantes – sexta-feira e sábado - participamos de uma 
mesma oficina, coordenada por Frei Marcio Couto do Brasil. Uma religiosa especialista em Psicologia expôs de 
forma brilhante sobre o tema “Envio” e, foi respondendo a perguntas como: quem, a quem, a que lugar, etc. pa-
ra ressaltar a missão que temos, que não é fruto de vontades ou 
iniciativas pessoais, mas da Mãe Igreja e da Ordem Dominica-
na. Houve oportunidade de diálogo em pequenos grupos e para 
redigir um propósito que seria compartilhado em outro momen-
to.   
                                                                                     

7. PEREGRI�AÇÕES E CELEBRAÇÕES  
 

A equipe que organizou o Congresso previu que os participan-
tes desejariam conhecer ou voltar a visitar certos lugares emble-
máticos para a Ordem dos Pregadores. E então, se propôs que 
ao terminar a tarefa no Angelicum se ofereceria a oportunidade 
de caminhar pelas ruas de Roma, visitar e celebrar cada dia em diferentes lugares. Na quarta-feira, dia 18, a me-
ta foi Santa Sabina, e isso significava subir à colina do Aventino. O Convento é sede da Cúria Generalícia e 
hospeda geralmente todos os frades que chegam a Roma. A Igreja é uma basílica paleocristã, sóbria, austera. 
Construída no século V, no lugar da residência da matrona Sabina que fora martirizada, constituiu o obséquio 
que o Papa Honório III fizera à Ordem fundada por São Domingos. Possui valiosos elementos: portas, colunas,  
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etc., e para os leigos algo especial, porque em um lugar destacado de seu solo descansam os restos do Mestre 
Munio de Zamora, que promulgou a primeira Regra para o ramo leigo. Em pequenos grupos os participantes do 
Congresso partiram rápidos para Santa Sabina. E ali foram vistos muitos irmãos que desejavam compartilhar a 
Eucaristia. Contei cento e cinquenta frades que concelebraram com o Mestre Bruno, e as petições e oferendas 
foram apresentadas pelos diversos ramos da família, de diferentes lugares do mundo e em vários idiomas. Na 
quinta-feira, dia dedicado ao diálogo inter-religioso, a caminhada nos conduziu à Sinagoga de Roma, um tem-
plo de grandes proporções, profusamente adornado com mármores e lâmpadas. Todos os varões cobriram suas 

cabeças com os tradicionais kipá. E o Rabino, 
depois de nos dar as boas-vindas, pronunciou u-
ma longa alocução, cujas frases eram traduzidas 
por uma religiosa dominicana. Na sexta-feira pe-
regrinamos até a Basílica Santa Maria Sopra Mi-
nerva, denominada assim porque foi construída 
sobre um templo pagão dedicado a Minerva. Está 
situada na praça do Pulcino, obra de Bernini for-
mada por um elefante que sustenta um dos obe-
liscos egípcios, troféus da dominação.  Para os 
dominicanos a Basílica tem especial significação, 
já que na parte inferior do Altar Maior descansam 
os restos de Santa Catarina de Sena, e em um dos 
laterais, os do Beato Angélico. O programa indi-
cava que era a homenagem às mulheres pregado-

ras e aos artistas dominicanos. Alguns participamos da Eucaristia, presidida por um de nossos irmãos bispos, 
em um altar lateral. E depois, na nave central, se rezou as Vísperas, a cujo término uma longa coluna pode se 
aproximar das tumbas.  

 8. CO�CLUSÕE E CLAUSURA  

E chegamos ao sábado 21 de janeiro de 2017 e, não me equivoco se digo que a emoção é sentida na epiderme e 
também a angústia de saber que restam poucas horas para a conclusão do Congresso. Cuidada a indumentária 
de todos: hábitos, capas, etc., porque a ocasião o exige. Desta vez cada um caminha ao lugar da oficina das Vís-
peras. Reflexão em grupos, síntese, redação do cartão que compartiríamos… E no meio da manhã, dispostos 
para as conclusões, na Sala Magna. Um painel moldado por representantes dos diferentes ramos da família: um 
leigo que cumpriu valiosa missão em Cáritas, uma monja contemplativa de Trinidad Tobago, um frade de Ca-
marões, uma religiosa filipina e como chave de ouro a reflexão do Mestre Bruno, que desfia convicções, que 
insiste na necessidade de ver os sinais dos tempos, para trabalhar na Igreja e transformar o mundo. E o envio da 
Ordem em Missão. Grata surpresa: presenteiam-nos com um estojo de couro que contém um rosário e um livre-
to para meditar os “modos de orar de São Domingos”. Almoço e, zoada pelo que se avizinha. Os mais audazes 
partem em peregrinação para Basílica de São João de Latrão, os demais buscam meios de transporte. E uma 
longa e barulhenta fila, muito antes da hora da abertura do templo. Por fim passamos pelos controles e pudemos 
ingressar apressados. A magnificência do templo comove. Temos libreto com a liturgia, que começa com a reza 
do Rosário em vários idiomas e de uma estampa como pensamento do Papa Francisco, que passa rumo à sacris-
tia. As câmaras de televisão, as máquinas fotográficas, os celulares captam as imagens. E começa a Santa Mis-
sa; Frei Carlos Azpiroz, Bispo e Mestre anterior, tem o privilégio de concelebrar no Altar. A homilia do Santo 
Padre amarra as leituras com reflexões sobre São Domingos e a Ordem. Em seguida virá a oração dos fieis em 
vários idiomas, a comunhão das mãos de numerosos acólitos, a benção… O Mestre Bruno pediu ao Papa que 
confirme como o fez o seu antecessor, Honório III, 800 anos atrás, a 
Santa Pregação. No final, a emoção ao cantar a Salve Rainha e o Oh 
Lumen Ecclesiæ. Depois virá o ágape fraterno oferecido no palácio 
contiguo. Abraços, fotografias, intercâmbio de mimos e endereços, 
promessas de manter a comunicação, de compartilhar projetos…O 
Congresso termina. E sentimos que renovamos nosso ardor, que a 
missão que iniciamos quando nos comprometemos a pregar a Boa No-
va e a trabalhar na construção do Reino confirmada. Glória a Deus!   
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