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EDITORIAL:  Que em todos os dias de nossa vida experimentemos a alegria 
de saber que ELE VIVE E ESTÁ ENTRE NÓS .  FELIZ E SANTA PÁSCOA  
DA RESSURREIÇÃO Estes são nossos votos aliados aos da Teresita.  

Frei Timothy Rad-

cliffe O.P.  Conferência 

proferida a 28 de janeiro 

de 2017 no Convento dos 

Dominicanos em Lisboa 
  

Estou muito feliz por me 
encontrar de novo na bela 
cidade de Lisboa. Estive 
afastado demasiado tem-
po. Obrigado, José e Mo-
vimento Nós Somos Igre-
ja, pelo convite. Hoje que-

ro explorar o lugar da consciência dos leigos na vida 
da Igreja. Não porque eu tenha alguma sabedoria espe-

cial nesta matéria. Não tenho. Um bispo pediu-me que 
pregasse sobre o que significa ser bispo, numa missa de 
celebração do 25º aniversário da sua ordenação episcopal. 
Eu disse aos meus irmãos que não sabia o que dizer por-
que nunca tinha sido bispo. E um irmão replicou: «Não te 
preocupes, Timothy. A ignorância nunca antes te impediu 
de falar!» Quero falar sobre o lugar da consciência do lai-
cado porque é a questão mais intensamente discutida na 
vida da Igreja. A Amoris Laetitia do Papa Francisco ge-
rou um intenso debate e até um violento desacordo, com 
quatro cardeais a questionarem publicamente os seus en-
sinamentos. A situação está a tornar-se explosiva. Assim, 
com base na caridade mútua, temos que encontrar formas 
calmas de discutir este tema que respeitem todas as pesso-
as de ambos os lados, a bem da unidade da Igreja. Em pri-
meiro lugar perguntarei o que significa ter uma consciên-
cia. Depois testarei a minha teoria observando se as pes-
soas que se divorciaram e voltaram a casar poderão algu-
ma vez receber a comunhão. O que é a consciência? A 
nossa compreensão da consciência está relacionada com o 
nosso conceito de ser humano. Hoje, especialmente no 
Ocidente, a tendência é considerarmo-nos como seres es-
sencialmente privados e solitários. Temos relações com 
outras pessoas através das nossas famílias, do trabalho, 
das nossas comunidades étnicas ou nacionais, mas é fre-
quentemente aceite que estas não determinam quem eu 
sou. O “sonho Americano” consiste em eu ser livre para 
ser quem queira. Se esta é a compreensão que têm de vós 
próprios, então a consciência será vista essencialmente 

como privada. É o meu instinto pessoal pela verdade, que 
me protege de ser absorvido por qualquer comunidade: a 
Nação, o partido ou mesmo a Igreja. Este ponto de vista é 
apenas parcialmente verdadeiro. A Comissão Teológica 
Internacional da Igreja salientou a fé pessoal de cada pes-
soa batizada. Cita a Primeira carta de S. João: ‘fostes un-
gidos pelo Sagrado e todos vós tendes conhecimento’, ‘a 
unção que recebestes de Cristo permanece em vós e assim 
não precisais que vos ensinem.’ (1 João 2.20, 27). O Con-
cílio Vaticano II ensinou: ‘A consciência é o núcleo e 
santuário mais secreto do ser humano. Aí, está a sós com 
Deus, cuja voz ecoa na sua profundeza’. Esta interpreta-
ção pessoal da verdade do Evangelho protege-nos de ser-
mos arrastados cegamente na multidão. O Cardeal Ratzin-
ger contou como, quando era um jovem seminarista, estu-
dou o Beato John Henry Newman: ‘Tínhamos vivenciado 
a exigência de um partido totalitário, que se considerava 
como a realização da história e que negava a consciência 
individual. Um dos seus dirigentes tinha dito,” Eu não 
tenho consciência. A minha consciência é Adolf Hitler.’ 
Portanto a consciência individual resiste a todas as exi-
gências totalitárias, mesmo da Igreja. Como Newman fa-
mosamente disse: ‘ Eu beberei …pelo Papa, com certeza, 
- contudo, primeiro à consciência e ao Papa depois’ Mas 
isto é apenas metade da verdade. Eu sou humano através 
dos relacionamentos que tenho com outras pessoas. Cons-
ciência é uma com-ciência, um saber com outras pessoas. 
A minha participação na minha família, na minha cultura 
e, acima de tudo, na Igreja, forma-me para conhecer a 
verdade. Uma consciência saudável é alimentada pela in-
teração entre a minha atenção àquilo que Deus me ensina 
no fundo do meu coração, e a abertura àquilo que a Igreja 
me ensina de muitas formas diferentes. Na verdade estas 
não estão em conflito porque eu só posso ser um indiví-
duo forte através da pertença à comunidade, e a comuni-
dade só será vigorosa se possibilitar aos fiéis que cresçam 
na sua individualidade. Nós procuramos encontrar a voz 
do Senhor voltando-nos para dentro, no centro do nosso 
ser, onde somos interpelados pelo Senhor. E para fora, 
para a sabedoria que é concedida a toda a comunidade do 
Corpo de Cristo. Este é um processo dinâmico. Raramen-
te ouvimos a voz do Senhor com absoluta clareza. Habitu-
almente ouvimos apenas um eco, um murmúrio, como  

    de   Formação 

C
an
ti
n
h
o 
 

Como podemos «criar espaço» para as consciências dos fiéis 

COORDENAÇÃO NACIONAL 

  FRATERNIDADE LEIGA DOMINICANA ABR/2017 
Nº 103 

COORDENAÇÃO NACIONAL 



 Presença Leiga Dominicana                                        nº 103     pág. 2                                      

Um estudo publicado  
pelo dominicano espa-
nhol frei Domingos Itur-
gaiz sobre a iconografia 
de São Domingos mostra 
como a imagem mais co-
mum é a de São Domin-
gos frente ao Cristo cru-
cificado. O exemplo mais 
famoso desta iconografia 
o encontramos nas obras 
do pintor dominicano 
Beato Angélico (1400). 
Ele não se cansou de re-
presentar São Domingos aos pés da Cruz, em atitude de 
discípulo frente ao Mestre, aprendendo a suprema lição 
da doação total de si, por amor. O Beato Angélico o re-
presentou assim dezenas de vezes nas celas do convento 
de São Marcos em Florença. Em muitas dessas pinturas 
Domingos se banha no sangue que jorra das feridas de 
Jesus. À vezes abraça com expressão de grande ternura os 
pés do Mestre crucificado. Outras vezes fica prostrado no 
chão frente da Cruz, ou fica de pé com os braços abertos 
em forma de cruz, reproduzindo assim, com todo seu cor-
po, a posição do crucificado, como para expressar a von-
tade de imitar Jesus e de reviver na sua carne o seu sofri-
mento redentor. Outro exemplo famoso é a representação 
das “Nove maneiras de rezar de São Domingos”. Tudo 
acontece frente a Jesus crucificado! O fato pode parecer 
curioso para um santo como Domingos de Gusmão, que 
foi um homem de incansável ação apostólica, dedicando 
toda a sua vida à pregação itinerante.  Afinal São Domin-
gos foi um contemplativo ou um apóstolo?  Um dia al-
guém, admirado pela sua sabedoria, seu zelo apostólico, 
sua doação total para o bem dos irmãos, lhe perguntou 
aonde atingia toda esta sabedoria e amor. Domingos res-
pondeu: “no livro da caridade”. Talvez o interlocutor não 

entendesse o que Domingos queria dizer com isso.  Hoje 
nós podemos entender, sim: a grande fonte da santidade e 
do zelo apostólico de Domingos foi a contemplação do 
Cristo crucificado.  Perfeito imitador do Mestre, nas suas 
vigílias noturnas Domingos não se cansava de meditar e 
contemplar esse ‘livro da caridade”. Nele aprendia a gran-
de lição de amor para a humanidade que Jesus nos deixou 
com o sacrifício de si mesmo na Cruz. Na Última Ceia 
Jesus tinha declarado aos seus discípulos: “Não tem amor 
maior do que dar a própria vida para aqueles que  ama-
mos”.  Ele provou isso com a doação de si no sacrifício 
da Cruz. Foi, então, aos pés da Cruz que Domingos atin-
gia inspiração e força para a sua vida e missão. O sacrifí-
cio de Jesus na Cruz foi o “livro da caridade” de que ele 
tinha falado ao seu interlocutor curioso. Caros irmãos, 
leigas e leigos das Fraternidades, acabamos de celebrar a 
Semana Santa.  Nela os cristãos abriram mais uma vez 
esse “livro da caridade” que tanto marcou o caminho de 
São Domingos. Que esse livro fique sempre bem aberto 
na vossa mente e no vosso coração, para nortear a vossa 
vida e a vossa missão de leigos ‘pregadores’! O exemplo 
de São Domingos nos ilumine e nos fortaleça! 
                      frei Mariano S. Foralosso OP - promotor 

Elias na ‘montanha. John Henry Newman escreveu: As-
sim o dom da consciência faz nascer o desejo por aquilo 
que não providencia inteiramente…Cria neles [seres hu-
manos] uma sede, uma impaciência, pelo conhecimento 
do Senhor Oculto, e Governador, e Juiz, que, por enquan-
to, só lhes fala secretamente, que murmura nos seus cora-
ções, que lhes diz algo, mas nem de perto tanto quanto 
desejam e necessitam. Reparem nestas maravilhosas pala-
vras: Deus murmura aos seus amigos, e diz-nos algo, mas 
‘não tanto quanto eles desejam e precisam.’ E assim a 
consciência amadurecida não nos dá respostas simples a 
questões morais. É a voz do Senhor chamando-me num 

caminhar para a verdade. A como Bom Pastor palavra do 
Senhor, convoca-nos para fora dos estreitos limites do 
meu pequeno mundo egoísta para os amplos espaços a-
bertos da vida divina. Se nos focássemos somente na pri-
vacidade da consciência, esta poderia dizer-me apenas 
aquilo que quero ouvir. Se nos focássemos apenas naquilo 
que a Igreja ensina, a minha dignidade pessoal como filho 
de Deus seria posta em perigo. É como respirar. Precisa-
mos de inspirar e expirar se queremos viver. Uma consci-
ência saudável vive neste ritmo, curvando-me para dentro 
para o centro do meu ser, e libertando-me para fora na co-
munidade do corpo de Cristo.(continua no próximo nº) 

 
A Cruz de Cristo:  o “livro da caridade” de São Domingos  

ME,SAGEM DO PROMOTOR:    



MESTRES  DA ORDEM - SÉC.XX   84º Mestre da Ordem: Beato Bonaventura García de 
Paredes OP   (1926-1929)    Bonaventura García de Paredes  nascido em Castanedos de Valdés, 
em  1866 foi  beatificado por Bento XVI no dia 28 de Outubro de2007. Boaventura afeiçoou-se 
à Ordem de S. Domingos e pediu a graça de ser recebido na Ordem... Tomou o hábito em 30 de A-
gosto de 1883 e em 1887 consagrava-se plenamente a Deus pelos votos solenes.  Doutor em Filosofi-
a, e em direito Civil, foi enviado para Manila, (Filipinas), onde  foi-lhe confiado o posto de Lente de 
Direito civil na Universidade dominicana daquela cidade. Em 1901 voltou à Europa e foi  durante 
algum tempo professor de direito canônico no Seminário Conciliar de Ávila onde fundou uma revista 
missionária, Misiones Dominicanes que ainda se publica. Em maio de 1910 é eleito Provincial da 
Província das Filipinas. Foi fundador de várias universidades e colégio teológicos. 
No Capítulo Geral,  em  1926 foi eleito mestre Geral da Ordem. Como tal, preparou a 
reforma das Constituições das Irmãs de clausura segundo as diretrizes do 1ovo Có-

digo da Igreja e a redação definitiva para o noviciado dominicano. Comprou do Governo italiano o 
antigo convento de S. Domingos e Sixto, que com as adaptações que fizeram ficou um magnífico edi-
fício para a Universidade Dominicana de Roma. Visitou muitas Províncias da Ordem fomentando por 
toda a parte a disciplina religiosa.  Porém, em 1929,  o seu estado de saúde,  agravou-se e, a seu pedi-
do  foi dispensado do cargo. Retirou-se para o Convento de Ocana. O início da guerra civil espanhola, 
em 1936 veio encontrá-lo alí.. Julgou mais prudente refugiar-se em Madrid, mas, apesar de todas as 
precauções, foi capturado por brigadas populares republicanas e foi fuzilado  no dia 2 de agosto de 1936. “Recebeu 
com grande serenidade os que pouco depois seriam seus verdugos, dizendo-lhes que o seu único crime era  o de ser 

religioso”. Ao seu lado foi encontrado o rosário e o breviário. 

 Presença Leiga Dominicana                                        nº 103     pág. 3                                      

Uma história que supera a lenda em Santa Sabina, Ro-
ma, onde foi inaugurado o Jubileu da Ordem dos Do-

minicanos. 
“Finalmente, Domingos, deixe-nos 
dormir”. Provavelmente alguns dos 
primeiros companheiros de S. Domin-
gos o terá pensado, ao despertar no 
dormitório do Convento de Santa Sabi-
na, em Roma, no coração da noite vivi-
do por imagens e gemidos do santo 

fundador da Ordem dos Pregadores. Ao aparecer na janela 
que ainda hoje dá à igreja onde os papas costumavam ir 
na Quarta-feira de Cinzas, uma 
maravilha se abria diante dos 
seus olhos: Domingos estava 
completamente “perdido” em 
diálogo íntimo com Deus, tan-
to é que todo o seu corpo parti-
cipava com ele e chorava cálidas lágrimas pela sorte dos 
pecadores, gritando ao Altíssimo para invocar a sua mise-
ricórdia. Desta maneira, absorto em um “tu a tu” com o 
divino, nem mesmo o diabo conseguia distraí-lo. A lenda 
conta que uma noite, zangado, o maligno jogou contra o 
santo um pesado bloco de basalto preto, que caiu com o 
estrondo de uma granada sobre uma placa de mármore 
que cobria os ossos de alguns mártires onde Domingos 
jazia prostrado. As lápides se fizeram cacos, mas Domin-
gos nem sequer se perturbou… Hoje em dia, o bloco de 
basalto no qual podem ser vistos tanto os arranhões deixa-

dos pelas garras do diabo – se chama 
Lapis Diaboli, isto é, a “pedra do dia-
bo” e está colocado sobre uma coluna 
salomônica em um canto da estupen-
da igreja paleocristã, enquanto que a 
lápide, reparada, está no centro da 

schola cantorum (escola de 
cantores). As histórias susten-
tam que a lápide foi cortada 
pelo arquiteto Domenico 
Fontana, durante a restaura-
ção de 1527 para deslocar a 
sepultura dos mártires. O ar-
quiteto tirou, em seguida, os fragmentos, sucessivamente 
reencontrados e reparados, pois se sabe que o diabo é há-
bil em esconder as pistas de seus delitos…Em 7 de no-
vembro de 2015 os frades pregadores, os irmãos de hoje 
de S. Domingos, inauguraram o ano jubilar da Ordem pa-
ra recordar os 800 anos transcorridos da fundação. Não  
seria esta uma ocasião para recordar a história dos domi-
nicanos, visitar os lugares de sua presença e conhecer o 
acontecido: história ou lenda? (A arqueologia hoje reco-
nhece nesta pedra de basalto preto uma medida de peso da 
época dos Romanos. Os buracos com chumbo no fundo 
não são os... arranhões do diabo mas o encaixe dos ferros 
que sustentavam a pedra na balança. Com certeza, então, 
o fato não é histórico. Mas não é mentiroso.... É certo que 
São Domingos passava muitas noites em oração na Igreja. 
Vale a pena narrar esta bela tradição!  Fr, Mariano) 

    Quando o diabo se zangou com São Domingos 
                                                      Chiara Santomiero/Aleteia Team | © Antoine / ALETEIA  

ESPIRITUALIDADE  
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A,IVERSARIA,TES  ,O MÊS: ASSIM COMO JESUS TRIUNFOU SOBRE A MORTE, DESEJAMOS 

QUE  A PAZ DO RESSUSCITADO TRIUNFE  EM SUAS VIDAS. 
 

                                  Dia 07– Fr. Edmilson de Oliveira   

FLD Santa Rosa de Lima – Limeira – SP - Dia 09:Carolina Nunes Serqueira 
FLD Teresa de Saldanha – Amparo-SP - Dia 08 : Regina Helena B. Toledo 
FLD Santa Catarina de Sena – Juiz de Fora – MG - Dia 02: Mayra / Dia 05: 
 Darcília /  Dia 06: Marluce / Dia 21: Madalena (orientadora) 
FLD S. Martinho de Lima – Wenceslau Braz – PR - Dia 18: Daiany Galdino Mesquita 

FLD S. Catarina de Sena – (Barreiro) Belo Horizonte - MG – Dia 11: Expedito / Dia19: Raiane de Freitas Gomes Pimenta / 
Dia 28: Ronilda Penha dos Santos 
FLD S. Francisco Coll” – Governador Valadares – MG  Dia 15: Eduardo Jefferson Moreira / Dia 30: Catarina da Silva Dias. 

 
 
FLD” S. Francisco Coll” – Governador   

Valadares MG 
 

Parabéns Fraternidade: 6 anos instituída como 
Fraternidade Leiga Dominicana São Francis-
co Coll. Parabéns aos que fizeram seus com-
promissos há 6 anos. Já estão caminhando 
para fazê-lo definitivamente. Que são Domin-
gos e São Francisco Coll continuem acompa-
nhando a missão  de cada um e  de cada uma 
de vocês. Que mantenham sempre vivo o Ca-
risma de nosso Pai são Domingos de Gusmão.     
                                  Ir. Rozilene Carvalho 

Revivendo um pouco da história de 
nossa Ordem  
 

     Neste local S. 
Domingos de Gus-
mão fundou a pri-
meiro convento da 
Ordem em Barce-
lona em 1219. Para 
perpetuar este feito 
seus filhos lhe de-
dicam esta lápide  
6 de agosto de 1944.  
  
( Colaborou: Fr. Gustavo Trindade OP -via 

face) 

Santoral Dominicano 
 

São Vicente Ferrer, nos ensina que quanto mais 
se busca a Deus na oração interior e na adora-
ção, maiores serão os frutos no apostolado. O 
conhecimento é importante? Sim. Mas a oração 
é mais. Sem oração, o conhecimento pouco to-
ca os corações. Não foi à toa que São Vicente 
Ferrer disse frases como: “Há mais proveito na 
Eucaristia que em uma semana de jejum a pão e 
água.” E também: “Cultivai o santo temor de 
Deus e só a ele dai louvor e glória”. Que São 
Vicente Ferrer nos ensine a buscar a Deus com 
sinceridade na oração e, como fruto dessa oração, anunciar o nome de 
Nosso Senhor Jesus Cristo.      (Crédito: Wallace Martins) 

,OTÍCIA DE CÁ: 

Dia 14 : Fr Bruno Cadoré – Mestre da Ordem         
Que Deus lhe conceda saúde e alegria ao exercer tão árduo trabalho 

Conte com as orações das Fraternidades Leigas Dominicanas  do Brasil. 

 

 


