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Tivemos a grande graça de tomar parte no Congresso 
para a Missão da Ordem, realizado na Pontifícia Uni-
versidade Santo Tomás de Aquino, o Angelicum, em 
Roma, entre os dias 17 a 21 de janeiro de 2017, even-
to que encerrou o Jubileu de 800 anos da Ordem dos 
Pregadores. O Congresso contou com 612 participan-
tes de todos os ramos da Família  Dominicana, vindos 
de várias partes do mundo e com diversas formas de 
pregação. Esta imensa variedade foi a riqueza do Con-
gresso, marcado pela alegria e acolhimento fraterno 
típicos do nosso carisma, que nos iluminaram e aque-
ceram como a tocha de São Domingos. Foram cinco dias de reflexão e partilha de experiências, intercalados com 
uma liturgia ‘breve e sucinta’, espaços para a arte, para o convívio e momentos de peregrinação aos lugares sagra-
dos e históricos da Ordem – Santa Sabina e Santa Maria Sopra Minerva, culminando com a missa de Clausura do 
Congresso e do Jubileu, presidida por Sua Santidade, o Papa Francisco, na Basílica de S. João de Latrão. Como 
gratidão para com a Congregação que nos permitiu estar lá, fizemos uma síntese dos temas tratados em cada dia, 
partilhando assim um pouco dessa riqueza:  
 
No primeiro dia, foi apresentado um filme “Esplendor da Palavra”, produzido pelo Centro Francês de Rádio e 
TV, com testemunhos de vários frades sobre suas diferentes formas de pregar. Em seguida, D. Carlos Azpiroz 
Costa op, ex-Mestre da Ordem, fez uma retrospectiva dos nove anos em preparação espiritual ao Jubileu, inicia-
dos logo em seguida à celebração dos 800 anos das monjas dominicanas. Citando o salmo “Ensinai-nos a contar 
os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria”, fez memória do nosso passado comum: a graça do carisma de 
Domingos, a missão da Pregação, o Rosário, os 500 anos do grito de Montesinos – ‘acaso estes não são homens?’, 
a pregação das dominicanas, a contemplação mariana, o laicado, o governo - espiritualidade e liberdade, culmi-
nando com o mandato que define a missão da Ordem: Enviados a pregar o Evangelho, tema do Congresso. Com a 
recordação do envio de Domingos aos seus irmãos, “O trigo amontoado apodrece, dispersado frutifica”, exortou-
nos a estar atentos às necessidades de hoje, da sociedade e das pessoas e cumprir com humildade e alegria  o que a 
Igreja espera de nós. Hoje a nossa pregação há que estar nas periferias existenciais. A passagem da ascensão de 
Jesus aponta-nos nossa missão (vão e façam com que todos sejam meus discípulos), seu conteúdo (ensinando-os a 
cumprir tudo o que lhes ensinei) e tempo (eu estarei convosco todos os dias). E concluiu: “demos graças a Deus 
pela nossa vocação! Não temos somente uma grande história a contar, mas um futuro glorioso a construir. ” Após 
a oração de abertura, pelo Cardeal Dominik Duka, op, arcebispo de Praga, o Mestre da Ordem, Fr. Bruno Cado-
ré, fez a abertura oficial do Congresso. Retomando o mandato de Jesus aos seus discípulos: ‘Ide pelas aldeias, 
para anunciar a Boa Notícia do Reino de Deus’, disse: “esta missão da pregação é o que nos une poderosamente 
em família. Eu, como agente desta unidade, com emoção presido a abertura do Congresso, na presença de repre-
sentantes de todos os membros da Família Dominicana, com o objetivo de abrir novas pistas para a missão e servi-
ço da Ordem – evangelizar, proclamar a proximidade do Reino. O trabalho e a partilha nas oficinas de reflexão 
por si já justificam o Congresso, sendo um espaço para colocar propostas de renovação. É importante identificar 
êxitos e fracassos para podermos avançar. Que serviço qualificado e específico a Ordem pode dar à Igreja? O 
Congresso visa colocarmos nosso coração na obra, na alegria de pregar juntos, na diversidade com suas riquezas e 
dificuldades. Para experimentarmos e aprendermos juntos como amar o mundo. ” A conferência inaugural foi 
feita por Fr. Mauro Johri, OFMcap, Presidente da União de Superiores Gerais. Lembrou que há um tradicional 
compromisso entre os dominicanos e os franciscanos de se acolherem fraternalmente nas comunidades. Neste 
mundo em que o Cristianismo perdeu os privilégios de antes, em que se procura tirar as cruzes no alto das monta-
nhas, em que muitos se colocam como donos de sua vida e morte, como proclamar a fé sem cair no fundamentalis-
mo? É importante criar centros de escuta, pois as pessoas procuram em nós pessoas de acolhimento, para apresen-
tar suas dúvidas e problemas, sem ser “rusgados”, mas apenas convidados a encontrar uma resposta para suas vi-
das, um sentido, a fé na presença de Deus entre as criaturas. Nossa tarefa é indicar o Centro -Cristo- dar o Evange- 
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lho em fraternidade. Bento XVI disse que os religiosos são homens e mulheres que mantém o olhar sempre volta-
do para Deus, para poder trazer Deus para o coração do mundo e das pessoas. Que sejamos homens e mulheres de 
comunhão. Não podemos sarar todas as feridas do mundo, mas podemos aliviar os sofrimentos das pessoas e de-
volver a dignidade humana aos pobres. Assim fez o Papa Francisco em Assis, quando decidiu comer com os po-
bres e disse: nos pobres, encontramos a carne de Cristo. Encerrou suas palavras com a invocação: “Ave Maria, Ra-
inha da Sabedoria, o Senhor vos bendiga! ”  
 
O tema do segundo dia do Congresso, 18 de janeiro, Quarta-feira, foi Evangelho e o módulo, Humanidade 
(Justiça e Paz, Cuidado da terra, Direitos Humanos, Migrantes e Povos Originários). O primeiro conferencis-
ta foi Fr. Carlos Mendoza Alvarez op, do México. Falou sobre a Esperança, a Desesperança e a Redenção. A 

Modernidade, com seu sonho de realização da humanidade pela ra-
zão, técnica e ciência, chegou à frustração. O século XX terminou 
com o colapso deste sonho, que levou a Humanidade à catástrofe, a-
través do poder do mercado, do biopoder e do necropoder. Hoje, por 
outro lado, surgem movimentos de emancipação que resistem a esta 
violência e a Humanidade mostra sua capacidade de resiliência. Pre-
cisamos aprender a pensar e viver como sobreviventes a uma catás-
trofe. É o que fazem as vítimas que caminham na contracorrente, ge-
rando vida. Neste contexto, é urgente resgatar a sabedoria e a espiri-
tualidade dos povos. E perguntarmo-nos: qual nossa experiência de 
vulnerabilidade, para podermos ter empatia para com os sobreviven-
tes? Através dessas vítimas, hoje, Deus fala à Humanidade. A mística 
e a profecia são os dois pulmões do Espírito. A mística da Compaixão 

– ‘que será dos pecadores? ’ E a profecia, que nos faz levar a boa Notícia às vítimas. Que boas notícias de reden-
ção vemos neste mundo? Que verdade humano-divina podemos descobrir com nossos contemporâneos para o a-
núncio do Reino? Em seguida, falou a Ir. Teresa Hieslmayr op, da Áustria, a partir de sua experiência de trabalho 
com crianças e jovens refugiados, em sua maioria muçulmanos. O Evangelho é a nossa Humanidade e a Humani-
dade é o nosso Evangelho. Isto significa que, como seres humanos, somos limitados e falíveis, mas assim nos co-
locamos ao lado de todos os homens, com suas fragilidades, para os promover. Cada um pode ser um Evangelho 
para os outros e os outros podem ser um Evangelho para nós, para nossa contemplação. Pois ‘cada criatura está 
cheia de Deus. E quem sabe ler nelas, não precisa de guia’, diz Mestre Eckhart. É preciso ensinar as pessoas a ler 
estes livros humanos. Somos capazes de encontrar o Evangelho nas nossas comunidades? Quer dizer, abrir nossa 
mente ao outro, não com medo, mas como alguém que me pode dar algo muito valioso – o amor de Deus no Evan-
gelho. Os migrantes não são ‘torrentes de migrantes’ que chegam a nós, mas ‘torrentes de salvação’. Ouvi-los e 
estar com eles ensinamos muito sobre a vida. Como o jovem muçulmano que, depois de muito esperar para conse-
guir seus documentos, disse a ela: ‘sabe, na vida temos que esperar muito, mas ao final, tudo sai bem! ” Este en-
contro com os outros é um mistério da nossa fé. Humanidade, em alemão, significa ao mesmo tempo fragilidade e 
a capacidade de aceitar esta fragilidade, começando por nós mesmas. Por sermos religiosas, não somos melhores 
do que os outros, mas recomeçamos em nossas comunidades com o perdão, o amor e a paciência a cada dia, e isto 
é o Reino de Deus.  O Evangelho envolve-nos a todos, é universal. Ser humano significa ser mortal. E como domi-
nicanas, somos chamadas a estar a serviço da vida, do Deus da Vida. A morte entra também no mistério da fé, co-
mo ensinou o jovem muçulmano: ‘no final, tudo sairá bem! ” E assim podemos dizer como Simeão: ‘Agora, meu 
Senhor, pode deixar teu servo ir em paz, pois meus olhos viram a vossa salvação!’  Após estas duas breves coloca-
ções, os participantes se dividiram em oficinas com diferentes temas, referentes ao módulo Humanidade. Nestes 
grupos, a partir do evangelho das Bem aventuranças e de Mt 25 – “o que fizeste ao menor dos meus irmãos, a mim 
o fizeste! ”, foram formuladas as seguintes questões: 1) que prática de resistência ante o mundo de violência co-
nheço em meu ambiente? 2) Como se revela o Evangelho através de pessoas em meu campo de missão? A síntese 
da partilha e das sugestões das oficinas está a ser elaborada pela equipe de redação do Congresso, para em breve 
ser divulgada.  No período da tarde, três pessoas contextualizaram o debate dentro do painel Humanidade. Ir. Gio-
achino Campese, CS, da Itália, falou sobre pregar uma história diferente, na era da Migração e da mistura das cul-
turas. Neste tempo de medo e preconceitos, alguns se adaptam ao novo espaço, mas outros precisam de acolhimen-
to e compreensão. São anjos disfarçados, mas não vamos angelizá-los, pois são gente como nós. A questão é: a 
voz dos migrantes e refugiados encontra boas vindas entre nós? Ir. Marcela Soto Ahumanda op, da Bolívia falou 
sobre o cuidado da terra, a crise da água em vários países, como a Bolívia. Qual a nossa postura nestas questões 
que tocam também a nossa realidade? Jesus disse: “Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude”. É 
preciso cuidar, acompanhar, proteger e trabalhar para construir Harmonia onde  ela não existe. E nós?  De que lado   



 
estamos? Do lado do poder?  O encontro permanente com o Deus que nos ama, nos quer bem e nos envia, ajuda-
nos a colocarmo-nos no lugar dos outros, como no caso das crianças que vivem com os avós, porque seus pais fo-
ram trabalhar em outros lugares. É Deus quem salva, através dos seres humanos. A vida do pregador consiste em 
permanecer sensível e aberto às necessidades e sofrimentos dos nossos irmãos. Fr. Emmanuel 9takarutimana 
op, do Burundi falou sobre Paz e Reconciliação. Como pregar a paz quando há feridas históricas? Memória é algo 
muito familiar a nós, cristãos. A memória ferida de Cristo envia-nos a Deus, com a fragilidade da Humanidade, 
que pede compaixão e misericórdia. Domingos percebeu isso e nos abriu os horizontes de sua vida. O Burundi 
passou por séculos de luta armada. Os últimos anos são muito difíceis, como poderemos sobreviver? O presidente 
começou uma violenta perseguição religiosa, que trouxe violência e pobreza, muitos perderam suas propriedades, 
as relações sociais também se perderam. As mulheres foram profundamente feridas, por violações sofridas e por 
verem seus filhos a sofrer e a morrer; e os jovens, sem perspectivas de futuro profissional e familiar. Como nos 
reconciliar, se temos de conviver com os poderosos que nos oprimem? Mas o Evangelho é um modo de vida. Há 
que se mostrar a proximidade de Deus, que se aproxima de seu povo. Confrontamo-nos com o grande número de 
mortos, feridos, deslocados e seus sofrimentos. De um lado o custo cultural, pois valores e locais foram destruí-
dos. De outro, o custo psicológico, pessoas destruídas e traumatizadas, a violência doméstica a crescer. Tudo isso 
nos pede saber trabalhar com os parceiros da Igreja, fixarmo-nos no Cristo espiritual e na sua Palavra. A Família 
Dominicana é chamada a caminhar com os povos originários, reconhecer e defender seus direitos, sobretudo à e-
ducação e à formação, para se capacitarem a defenderem-se a si mesmos. A Boa Notícia que anunciamos, como 
Jesus em Lc 4, é precisamente a solidariedade para com essas pessoas, uma presença que lembre a Deus, que nun-
ca nos abandona.  
 
 O terceiro dia, 19 de Janeiro, foi dedicado ao tema: Pregar e ao módulo: Encontro (diálogo interreligioso, u-
nidade dos cristãos, diálogo ciência e fé: educação e evangelização, escuta, mundo digital). A primeira confe-
rencista do dia, Ir. Mary Catherine Hilkert, op, dos Estados Unidos, deu um enfoque feminino sobre a passa-
gem dos discípulos de Emaús (trata-se daquela que na cozinha preparou o pão e o vinho para os viajantes, e por 
isso também presenciou o encontro com o Ressuscitado). Procurando ser fiel à esta visão feminina, desenvolveu 
três pontos: Evangelho, Encontro e Conversação sagrada. Jesus se aproximou e caminhou com eles, isto é, com-
partilhou sua viagem, escutou suas preocupações e tocou a causa mais profunda de sua desesperança. Estes cami-
nhantes descartaram o que as mulheres disseram, que haviam visto Jesus. Mas seu modo de escuta com respeito, 
contemplando as pessoas, lembra também Domingos que passava a noite em oração e em diálogo com o dono da 
hospedaria. Assim Deus escuta os gritos dos pobres e pequenos, seus amados, e os desejos mais profundos de seu 
coração. A pregação de Jesus é uma resposta às nossas necessidades, tanto de Maria Madalena que o busca, como 
dos discípulos que o traíram, negaram e abandonaram. Mas nada é impossível para Deus. Assim, o encontro de 
graça com o Ressuscitado implica numa missão. A pregação implica testemunhar não só com palavras, mas com a 
vida. É uma chamada à conversão. Maria Madalena teve que enfrentar seus próprios limites, mas persiste em sua 
busca. É a luta do pregador, como foi o grito de Montesinos, em nome de sua comunidade, para converter não só 
os encomenderos locais, mas também os frades que estavam na Espanha. Esse testemunho radical de fé – a que 
tipo de conversação nos leva? Em seguida, Fr. Felicíssimo Martinez op, da Espanha, falou sobre a Pregação co-
mo Encontro. É preciso pregar com todo o corpo – expressar vida e emoções, afetos e experiências de fé. Entra-
mos no anúncio do Evangelho com todo o nosso ser. E, por outro lado, há que se pregar contemplando o rosto do 
outro. A pregação importa uma linguagem corporal e um olhar. A palavra é muito importante para a cultura de 
hoje. A Pregação é um encontro de palavras, conversações informais, dialogando com seus companheiros de ca-
minhada. Nossas atitudes são importantes para a acolhida de nossas palavras, se damos ao outro a sua dignidade. 
Há também palavras que matam, quando não lhe reconhecem esta dignidade. Ainda, há palavras que despertam 
empatia, vida, levantam o ânimo, dão salvação. Avaliemos nossa pregação: é causa de encontro ou de separação? 
É um encontro de ânimo e graça, de diálogo sincero e franco, que começa por ouvir os outros? O propósito da pre-
gação não é o consenso, mas o encontro a nível pessoal, necessário para a vida. A mensagem do Evangelho é de 
suma importância para o encontro. Jesus não garante o encontro com quem se afasta da verdade. A verdade é con-
dição imprescindível, acompanhada da honestidade. O evangelho é fonte de sentido e de humanização. A prega-
ção deve salvar-nos da inumanidade. Ela exige superar a arrogância e o ensimesmamento e cultivar a abertura aos 
outros. O outro é mais importante do que eu: ‘é necessário que Ele cresça e eu diminua”. O pregador deve preocu-
par-se mais com o bem dos outros do que com o seu sucesso pessoal. O encontro termina com o silêncio. Quando 
não há o que dizer, o silêncio é tenso e vazio. Quando já não há palavras para exprimir a grandeza do mistério, o 
silêncio é pura comunhão. Como Santo Tomás, e como nossos irmãos na fase terminal de suas vidas. 
 
 

 

   



 
9o quarto dia, 20 de Janeiro, o tema foi Enviados e o módulo, o Serviço (Pastoral universitária, ministério 
paroquial, apostolado em prisões, apostolado da saúde, etc). Dois conferencistas introduziram o tema: em pri-
meiro lugar, Pe. Gilles Routier (o único conferencista que não é dominicano), do Canadá. Para expor suas refle-
xões - Enviados para servir – desafiou-nos a perceber: quem é o autor principal do envio? Quem são os destinatá-
rios? De que serviço se trata? Quais pessoas são as enviadas? Há uma relação entre quem envia e quem provoca o 
envio. Deus, fonte de amor e de tudo, vê a miséria do seu povo e o ouve: “o seu grito chegou até mim! ”  Deus ex-
travertido vê o sofrimento e se comove, age e envia. Assim sendo, é Deus que decide e determina a missão, mas 
quem provoca o envio é o grito do povo. Somos enviados na nossa precariedade, para uma missão. O serviço do 
projeto de Deus está acima de nossas vontades, dons e obras.  É preciso sair de nós mesmos e começar em Deus, 
através da contemplação. Ele nos envia de dois em dois, isto é, é preciso estarmos próximos das pessoas. Somos 
dirigidos por esta relação entre Deus e a humanidade. É esse movimento que nos envia aos outros, às periferias, às 
universidades. Para isso, importa não pensar a partir de nós mesmos, mas sim daqueles aos quais somos enviados. 
Estes são a nossa referência. O centro é o mundo em evolução, que está dando nascimento a uma nova sociedade, 
dos que buscam a verdade. A seguir, Ir. Gemma Morato op, da Espanha iniciou o tema Enviados a servir lem-
brando que o que nos configura é o carisma da pregação ao estilo de Domingos. Pregar com a vida, pois é o ser que 
marca nossas relações. S. Domingos nos dá pistas: “Senhor, que será dos pecadores? ” É uma preocupação e uma 
dor que não nos deixa indiferentes. Amar é a questão. O Amor é a língua que entende a todos e que todos, até os 
loucos, entendem. Esta é a credibilidade do nosso testemunho. Permanecem a fé, a esperança e a caridade, mas a 
caridade é a mais importante. Estejamos arraigados no amor, pois só a caridade salva o mundo. Não podemos dizer 
que amamos a Deus se não amamos os irmãos. “Que será dos pecadores?” Pensemos nos outros. O centro de nossa 
vida é o mistério de Jesus Cristo. Foi Ele quem nos ensinou que Deus é um Pai que ama a humanidade inteira. Um 
Pai que alegra-se quando um homem encontra a vida. Este mistério nos atrai para uma vida nova, de generosidade 
e de pobreza. A vida plenamente humana é a que Jesus nos revela: “Pai, não o que eu quero, mas o que Tu queres! 
” Encontrar a vida verdadeira é dá-la. Trata-se de entregar-se ao Senhor de olhos fechados, pelo mistério da morte e 
ressurreição. Hb 5, 7-9 diz: Embora fosse filho, aprendeu a obedecer pelo sofrimento. Crer significa recorrer a 
Deus. Como Jesus fez, e esta doação de Jesus salvou o mundo. O que salva é uma vida de fé. Tudo o que fazemos é 
uma autêntica linguagem. Como transmitimos a vida? Realizemos nossa missão com satisfação e amor, com alegri-
a contagiosa e transparência. Pois temos a Deus, nada nos falta. Compreendendo o sofrimento dos outros, com o 
estilo de Jesus, que questione os outros. Com o estilo de Domingos, de que todos cabiam na imensa caridade do seu 
coração. Pela tarde, Fr. Bruno Cadoré, Mestre da Ordem, falou sobre a 
Missão como Serviço de Obediência. De início apresentou uma cruz feita 
com 5 estampas: de um lado Jesus, de outro Domingos; em cima a cruz de 
Domingos, abaixo Domingos com um manto de misericórdia. No centro, o 
rosto de um menino representando cada um de nós. A obediência dominicana 
integra-nos na vida comum. É para nós escutar uma Palavra. Escutamos a 
Deus, que escuta a voz do mundo. Não é só escutar o outro, mas Deus e o ou-
tro. A pregação é sempre uma manifestação deste amor. Escutar uma prega-
ção, de quem ama aqueles a quem fala. A obediência é constitutiva de uma 
comunidade que escuta – a Sagrada Pregação, precedida do mistério da graça 
que transforma o mundo. O serviço da Ordem é o Ministério da Palavra. Esta-
mos a serviço de uma Palavra que trabalha por si mesma e sabe o que se deve 
dizer e fazer. Viver como pregador é contemplar a Palavra que transforma o 
rosto do mundo. É estar a serviço do mundo, para a salvação do mundo. Amar 
e contemplar o mundo trabalhado pela Palavra e  pela graça. Um mundo que 
busca ser ele mesmo, um mundo em obra. É preciso discernir os lugares onde 
se está gestando o mundo, e levar uma Palavra alegre, positiva, com esperança. A nossa comunidade se constitui e 
enriquece com suas experiências de pregação, para sermos homens e mulheres sábios, ao serviço da salvação do 
mundo. A nossa Ordem é vigilante, está a serviço da Igreja. A nossa Ordem é vigilante, está a serviço da Igreja. 
Nossas Constituições dizem que é preciso ir aonde a fé não está presente. Ir fora das fronteiras geográficas, mas 
também das fronteiras dos nossos condicionamentos, atitudes e obscuridades, para servir a Igreja, ajudando-a  a 
renascer, a ser uma Igreja que se abra para o mundo, para quem ainda não conhece o rosto de Cristo. A seguir falou 
a Ir. Luma Khuder,  do  Iraque,  sobre  Como pregar  a  salvação   num país em guerra. Um país que é dos 
mais antigos do Cristianismo. Ali, as Irmãs davam catequese, atividades para as crianças, promoção para as mulhe-
res. Procurando ser testemunhas da misericórdia de Deus, nas escolas e hospitais. Sinais de esperança e de fé para 
nossa gente. Mas com as ameaças do Estado Islâmico, foram com o povo para o Kurdistão. Da noite para o dia per-
deram tudo, e mesmo a dignidade. O que faria Jesus aqui? Mt 25: “eu era faminto e destes-me de comer.”  



 
“Entendemos que foi isso que Deus nos pediu para fazer!” Neste outro país, as Irmãs ajudam as pessoas a tirar 
seus documentos, para ter também direito à saúde e educação. As maiores vítimas são as crianças. Assim, criaram 
um Jardim de Infância para que elas possam ser crianças, sorrir e atuar de modo não violento. Já é o segundo ano 
em que abriram também uma escola para as crianças que não podem estudar no Kurdistão. E hoje, com 600 alu-
nos, é considerada a melhor escola. São sinais de esperança e futuro em meio a um mundo conturbado. Um sinal 
de que o Iraque pode continuar a ser um lugar da Igreja. Procuram preservar as tradições cristãs para fortalecer a 
identidade dos cristãos orientais. Escutam aqueles que se perguntam onde está Deus e porque Ele lhes permite is-
so. Ajudam as pessoas a compreender sua fé e que tenham sacerdotes para celebrar, nos sacramentos, a própria fé, 
de que Deus caminha com eles. Isto lembra o profeta Ezequiel que viu a glória de Deus acompanhar sua gente pa-
ra o exílio, e depois voltar com ela para seu lugar. Esperamos, depois das destruições, poder voltar e ajudar o povo 
a reconstruir suas casas e vidas. É o amor que salva, naqueles que perdoam e dão a vida, principalmente aos pe-
quenos e sofridos. (Ir. Luma foi aplaudida por muito tempo) Por último falou a Ir. Faustina Jimoh, da 9igéria. 
Pregar é partilhar a contemplação bem preparada, com compaixão. Pregar de modo mais vivo, com criatividade e 
dinamismo, de forma qualificada. Que seja uma pregação no Espírito Santo, pois o elemento principal é a esperan-
ça. Jesus é nosso modelo de pregador, o Bom Pastor que cuida e defende suas ovelhas. Pregar com pessoas sim-
ples, que não nos reconheçam como importantes  e inteligentes, mas a serviço da salvação. São Domingos foi um 
homem de coragem e não acomodado. Há muitos que estão sofrendo e necessitam a nossa presença, vamos conhe-
cê-los e amá-los. Há muitos que buscam os milagres do Pentecostalismo. O que as pessoas buscam nesses cultos? 
A nossa pregação, por sua vez, deve curar, melhor que outras ‘curas’, com a fé no Ressuscitado.  
 
 
Dia 21 de Janeiro foi um dia de profunda emoção, expressa nas conclusões do Congresso e na cerimônia ponti-
fícia de clausura do Congresso e do Jubileu da Ordem. Logo pela manhã, a oração iniciada nos grupos foi mar-
cada pela contemplação, alegre e agradecida, da riqueza extraordinária do nosso carisma, que é um dom e uma 

responsabilidade. Depois alguns representantes da Família Dominicana (o lei-
go Dancan, da Holanda – “a pregação dominicana do gesto, do estar com os 
outros, do sorriso, é um sinal da presença de Deus no mundo”; Ir. Faustina, - 
como diria Santa Catarina de Sena, “não há o que o amor não possa reconstru-
ir”; Ir. Ana, monja contemplativa de Trinidad Tobago – “estar centrada na co-
munhão com Deus, que nos cura e renova a cada dia, faz-me compartilhar as 
alegrias e sofrimentos do mundo, pois sinto que todos são meus filhos”; e Ir. 
Gregório, de Camarões – “pela primeira vez faço uma viagem internacional. 
Este foi como um Pentecostes da Ordem! Agora, voltando para minha missão, 
quero ir ao encontro dos que sofrem, e dizer: ‘estes, acaso não são homens?” ; 
Ir. Rosita, Dominicana do Rosário, das Filipinas – O tema deste Congresso 
foi: Enviados a Pregar! Fiz-me consciente da imensidade da missão da Ordem, 
em vários campos onde ela se concretiza: arte e música, mulheres, crianças, 
migrantes, refugiados, mídia, pastorais, educação, evangelização.... Foi ocasião 
de beber do poço das Escrituras e do Carisma e Santos da Ordem. O Espírito 
nos fortalece para prosseguir e renovar nossa missão, ao encontro daqueles aos 
quais o Senhor nos envia. Ele prometeu estar conosco até o fim. Este Congres-

so foi uma bênção para nós e para a Igreja.  Coube a Fr. Bruno Cadoré op, Mestre da Ordem, a conclusão do 
Congresso: “Evoco a alegria e a gratidão sentidas pelo encontro de tantos rostos diferentes, mas numa unidade 
profunda, nesta casa comum. Por estarmos conscientes de uma graça que um Outro nos deu, uma graça comparti-
lhada. Este sentimento nos conduziu ao seguimento de Cristo pregador, para levar a Boa Notícia de cidade em ci-
dade. Vimos que não é possível caminhar sem os sofridos, os pecadores, os de boa vontade. O desejo profundo e 
vital de aprender a caminhar neste mundo, aprender a amar, crescendo na contemplação. Isto é muito exigente, 
exige-nos ver com lucidez a violência que desfigura a pessoa e as capacidades de resistência e de enfrentar as difi-
culdades da vida. 1.A Pregação – que não se limita à homilia, mas utiliza-se de todos os meios da palavra humana 
para se comunicar com a Humanidade. Somos mediadores, como músicos e atores solidários na mesma aventura, 
sem apagar nossas diversidades, mas num diálogo permanente. À Palavra proclamada e humana sobre Deus suce-
de o silêncio contemplativo – “com Deus e de Deus”, para experimentar a vida que se dá por Ele que veio para dar
-nos a vida em abundância – vida e amor, misericórdia que cura e transforma cada um e o mundo. Para transmiti-
la temos que recorrer a diversas linguagens e ao testemunho de vida comunitária e pessoal, que estabelece o diálo-
go e a comunhão. 2. A Linguagem da Fraternidade – deve ser uma realidade visível, um testemunho de amizade, 
de  amor  e  agradecimento  mútuo, de atos e  palavras, que  falem  da presença  de Deus. Quando as culturas são  



 
respeitadas, estabelecemos a comunhão, fundadora da riqueza da diversidade. A fraternidade é pregação. 3. O en-
contro, um modo de pregação – o encontro do Deus da revelação com seu povo, do  Deus que caminha ao lado do 
seu povo. Somos todos humanos, encontramos pessoas dispostas a nos receber e outras não. O encontro de comu-
nicação entre os seres deve guiar-se pela pedagogia com que Deus mesmo se comunica com seu povo, tendo como 
prioridade os pobres, os excluídos e os discriminados. Isto implica nossa própria vulnerabilidade, como a que con-
duziu Jesus à cruz. Estas três conclusões são nosso caminho de santificação – Pregação, Fraternidade e Encontro – 
conduzem-nos ao coração do mundo e de Deus, para gerar um mundo e fazer nosso próprio coração, individual e 
comunitariamente, nascer de novo, para sermos santos. Importa aprofundar nossa compreensão do que se passa no 
mundo e confrontarmo-nos com o perigo de fechamento com os que pensam igual a nós, do elitismo, do funda-
mentalismo para dominar os povos. A Igreja passa por uma crise de secularização, que a transforma numa reparti-
ção de cargos e territórios e a desorienta. Diante dessa realidade, há a possibilidade de levarmos o fogo da mudan-
ça, sair da própria terra, sermos vulneráveis. A amizade de Deus é a nossa Boa Notícia. O que me impressiona é a 
força de identidade que nos dá o ato de comprometer-se com a promoção e a resistência, com a humanização de 
cada um, de trabalhar pela justiça e dignidade e dar espaço aos que não têm voz. A complementaridade em favor 
da justiça e da paz, não é teoria, mas algo vital e essencial. É a graça que funda a contemplação e a ação e abre a 
possibilidade de fazer uma avaliação serena do nosso compromisso de desinstalarmo-nos e escolher os lugares di-
fíceis. Deixar Deus ser Deus para nós. Um dos pedidos que surgiram das oficinas foi o de que os lugares de forma-
ção da Ordem sejam lugares de formação da Família Dominicana para um mundo que está nascendo. Que toda a 
Família se comprometa no trabalho de compreender o mundo. O nosso envio agora aponta as necessidades impor-
tantes para se começar amanhã: 1. Diálogo vivo entre pregação e teologia – é preciso estudar para que Deus pre-
sente seja compreensível; 2. Viver considerando o mundo e nós mesmos em evolução, estarmos sempre a cami-
nho; 3. Levar nossa contribuição para construir uma Igreja em comunhão, com os leigos e que todos tenham um 
justo espaço; 4. O desejo da educação e da chamada das vocações; 5. Estar a caminho com a Igreja e com o mun-
do. 6. O Processo de Salamanca – integração de vida, estudo e contemplação, do mundo acadêmico com a realida-
de, o diálogo teológico para transformar o mundo por amor e uma vida presente e doada. 7. Isto é impossível sem a 
atenção para os seguintes aspectos: o mundo dos jovens, que o corpo e a Palavra estejam presentes e as migrações 
– que o mundo se una pelos mais baixos e sejamos acolhedores a todos. Estudar sempre para construir a comunida-
de e a pregação. Após o envio dos participantes e de toda a Família Dominicana em missão, às 16 horas ocorreu a 
celebração presidida pelo Santo Padre, o Papa Francisco, na Basílica de São João de Latrão. A partir da lei-
tura de S. Paulo a Timóteo “anuncia a Palavra a todo o momento” e do Evangelho “Vós sois a luz do mundo”, o 
Santo Padre em sua homilia disse que a nossa vida se desenvolve entre dois cenários: um, o do carnaval das curio-
sidades humanas de uma sociedade sem referências sólidas e estáveis, da constante busca de novidades, da sedu-
ção das aparências e do consumo, do relativismo; o outro, da glorificação do Pai através das boas obras. Esta mes-
ma realidade já se encontrava há milênios atrás, e também no tempo de São Domingos. Ouvimos as palavras de 
Jesus: “glorifiquem o Pai que está nos Céus! ” As boas obras que realizamos graças a Cristo e a seu Espírito fazem 
nascer no coração o agradecimento ao Pai e o louvor, ao mesmo tempo a pergunta: ‘por que esta pessoa age as-
sim?’ É a inquietude do mundo diante do testemunho do Evangelho. Que seguindo o exemplo de tantos homens e 
mulheres que na obra de Domingos pregaram com a palavra e a vida, sejamos também sal da terra e luz do mundo. 
Ao final da celebração, o Mestre Geral pediu a bênção apostólica para toda a Família Dominicana, renovando a 

nossa mais profunda comunhão com a Igreja, a serviço 
da pregação,  por intercessão de Maria, de São Domingos 
e de São Francisco, manifestando ao mesmo tempo o a-
preço pela pessoa e ministério do Papa Francisco. A estas 
palavras, o Santo Padre abraçou-o (e na sua pessoa, a nós 
também) e disse-lhe: Coragem!” 
 
 
Uma foto de todo o nosso grupo: Ir. Clarinda, Ir. Regina, 
Ir. Flávia, Ir. Celina, Ir. Maria Elisa, Ir. Graça Maria, Ir. 
Teresinha, Natália, Fr. Filipe, Sérgio, Ir. Rosilene, Ir. Ízi-
de, Ana, Fr. Pedro e Ir. Suzana.  
 

Síntese a partir dos meus apontamentos,  
Ir. Maria Elisa op*   

  *(Ir. Maria Elisa Bueno Galvão op - brasileira,  pertence à  Congregação Dominicana Santa Catarina de Sena – Sintra . 

Atualmente é missionária no Timor Leste) 


