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Prefácio

Falar em Valores da educação dominicana remete instantaneamente à 
“pregação dominicana”, uma vez que as ênfases fundamentais dessa prega-
ção estarão presentes sempre que um dominicano lecionar. Parece adequa-
do, portanto, em um “Prefácio” dessa natureza, reafirmar algumas dessas 
ênfases como elaboradas pelos recentes Capítulos Gerais da Ordem.

Desde o início, alguns aspectos têm caracterizado a missão dominica-
na de pregação e ensino. A missão da Ordem foi e deve continuar a ser 
aquela que transcende fronteiras1. Essa missão se situa nas lignes de fracture, 
tão bem descritas por nosso irmão mártir Pierre Claverie, bispo de Orã, 
como as “linhas de fratura” da humanidade que atravessam nosso atual 
mundo globalizado, tão frequentemente marcado pela injustiça e pela vio-
lência de conflitos raciais, sociais e religiosos2. A implicação desses dois 
princípios básicos é que aquilo que se “demanda de uma comunidade do-
minicana é a atitude e a prática da itinerância e da mobilidade, o contínuo 
deslocamento rumo às novas fronteiras para as quais as prioridades de  
nossa missão nos conduzem”3.

O Capítulo Geral de Ávila em 1986 descreveu cinco dessas áreas fron-
teiriças. Vale notar que a atenção dada à realidade existente – aquela que, em 
sua carência, evoca-nos, pregadores, a ir aonde a necessidade está. Segundo 

1  Acta Capituli Generalis (ACG), Avila (1986), n. 22.

2  ACG, Bologna (1998), n. 33.

3  Este foi um dos temas desenvolvidos em uma palestra ministrada à Union of Superiors 
General (USG) por Carlos A. Azpiroz Costa, OP, Proclaimingthe Gospel in the Order of 
Preachers, Roma, 7 nov. 2002.
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Ávila, são elas: a fronteira entre a vida e a morte (o desafio de justiça e paz); 
a fronteira entre humanidade e desumanidade (o desafio dos marginaliza-
dos); a fronteira cristã (o desafio das religiões universais); a fronteira da ex-
periência religiosa (o desafio das ideologias seculares); e a fronteira da Igreja 
(o desafio de uma pluralidade de confissões de fé e novos movimentos).

Uma lição importante oriunda da história dominicana é a capacidade 
da Ordem de estabelecer um diálogo entre a mensagem de Cristo e as cul-
turas, tanto as clássicas como as emergentes. Podemos citar como exemplos 
disso: São Domingos, que incorporou o estudo a seu projeto fundamental; 
Santo Tomás de Aquino, no século XIII; os teólogos e professores domini-
canos do século XVI, em especial aqueles de Salamanca; e os teólogos do-
minicanos no Vaticano II, muitos dos quais abriram caminho para o Con-
cílio. A teologia tem sido criativa e profética na Família Dominicana na 
medida em que se permitiu ser clarificada por coordenadas culturais. Tem 
sido vivificante na medida em que tomou como ponto de partida as  
questiones disputatae prementes de cada época4.

A prioridade máxima para nós, dominicanos, é a pregação, em todas 
as suas formas, pois “temos nos dedicado inteiramente à completa evange-
lização do Mundo de Deus”, como o Papa Honório III declarou na bula de 
aprovação da Ordem em 12215. Pregadores e professores devem escutar pri-
meiro as “questões disputadas” do momento, para não caírem na armadilha 
de dar respostas a questões inexistentes. Foi o que fez a Ordem ao isolar 
quatro prioridades que correspondem às áreas fronteiriças onde nos torna-
mos quem devemos ser – pessoas que assumem as identidades de outrem, 
todos esses a quem somos chamados a “servir”.

Essas prioridades são:

1. Catequese em um mundo descristianizado, um mundo indiferente 
ou hostil à comunidade visível de crentes.

2. Evangelização no contexto de diversas culturas, pois a Ordem é evo-
cada a ajudar a dar à luz uma nova maneira de ser cristão em dife-
rentes culturas.

4  Azpiroz Costa, OP, Proclaimingthe Gospel, citando ACG, Providence (2001), n. 111.

5  Book of Constitutions and Ordinations (LCO), Fundamental Constitution III.
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3. Justiça e paz, por basear-se em análise social, além de fontes  
bíblicas e teológicas, e pelo apoio a irmãos e irmãs que trabalham 
em prol da dignidade humana, comumente colocando em risco as 
próprias vidas.

4. Comunicação humana pela mídia de massa, em que todos são ato-
res, e onde somos chamados a ser comunicadores com convicção, 
visão e liberdade6.

Uma das mais belas declarações sobre nossa vocação, em minha opi-
nião, pode ser encontrada nos Atos do Capítulo Geral de Providence, em 
que o estudo é tido como parte da dimensão contemplativa da vida:

E, no entanto, embora atraído inicialmente para a contemplação de 

Deus e das obras divinas, o conhecimento teológico vem para com-

partilhar com o dom da sabedoria do Espírito o amor de Deus e das 

obras divinas, uma alegria sagrada na contemplação de sua plenitude, 

bem como uma tristeza sagrada por qualquer chaga de nosso ser7.

Segundo Tomás de Aquino, tal sabedoria nos fala não só daquilo que é 
eterno, mas também de regulae contingentium, quae humanis actibus subsunt:

Cabe ao dom da sabedoria não só meditar sobre Deus, mas também 

dirigir as ações humanas. Tal direcionamento preocupa-se acima de 

tudo com a eliminação dos males, que contradizem a sabedoria. É por 

isso que se considera o medo a origem da sabedoria, por nos incitar 

a afastar os males8.

O documento, que é um prólogo à seção sobre a vida intelectual da 
Ordem, descreve esse estudo erudito como uma compaixão intelectual, uma 
forma de insight gerado ou desenvolvido pelo estudo, que leva à compaixão9.

6  Ver ACG, Walberberg (1980), n. 17; Oakland (1989), n. 68,4.

7  ACG, Providence (2001), Study as Misericordia Veritatis, n. 104-35; aqui 105.

8  ACG, Providence, n. 106.

9  ACG, Providence, n. 106.



Estudar e ensinar significa responder ao chamado para “cultivar a 
busca humana da verdade”10. Nossa Ordem nasceu desse amor pela verdade 
e da convicção de que homens e mulheres são capazes de conhecer a verda-
de. “Desde o início”, diz Providence:

Os irmãos foram inspirados pela audácia inovadora de São Domingos, 
que os encorajou a servir às almas por meio da compaixão intelectual, 
compartilhando com elas a misericordia veritatis, a misericórdia da 
verdade. Jordão da Saxônia afirma que os dominicanos tinham a ha-
bilidade de penetrar o âmago recôndito das muitas questões difíceis 
de sua época “graças a uma inteligência humilde do coração”11.

Rogo para que este livro, fruto da reflexão e do testemunho de muitos 
irmãos e irmãs de todo o mundo, encoraje aqueles que já “cultivam a busca 
humana da verdade” a persistir nisso, e aqueles que iniciam uma vida de 
estudo e ensinamento a fazê-lo como São Domingos, com humildade e 
compaixão, para “servir” aos outros.

Carlos A. Azpiroz Costa, OP

Mestre da Ordem

10  LCO, 77,2.

11  ACG, Providence, n. 107.
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Prefácio

Nos últimos nove anos como coordenadora da Dominican Sisters In-
ternational (DSI), tive o privilégio de conhecer diferentes abordagens à 
educação dominicana em uma ampla variedade de cenários pelo mundo. 
Visitei escolas e faculdades dominicanas de diversos tipos – campi universi-
tários, escolas de nível fundamental e médio, jardins de infância e creches 
– do Vietnã às Filipinas, do Uruguai à Guatemala, do Texas ao Canadá, da 
Irlanda à Hungria e Malta e da América do Sul a Camarões. Também visitei 
“comunidades de base” no Peru e na Bolívia, cursos de cuidados parentais 
no interior do Zimbábue, centros de alfabetização nos Estados Unidos e na 
Europa e de treinamento vocacional na Palestina.

Naturalmente, nem tudo que vi foi igualmente impressionante, mas 
sem dúvida observei alguns valores que se destacam quando reflito sobre 
esse vasto panorama de metodologias dominicanas e escrevo este “Prefácio”.

Destreza
Fatos impressionantes ocorrem com frequência em todo o mundo 

dominicano, em face de disparidades opressivas, tais como escassez de re-
cursos, equipamentos e instalações de trabalho obsoletos, miséria extrema 
e, em alguns casos, guerra e violência. Esses desafios, contudo, não impe-
dem nossas irmãs e nossos irmãos dominicanos de capacitar “alunos” de 
todos os perfis a buscar a verdade. Um contêiner antes usado para transpor-
tar grandes volumes serve como sala de aula no Zimbábue, para proteger os 
alunos da chuva e do sol. Um grupo de mulheres portadoras do vírus HIV 
reúne-se em torno de uma pequena mesa na África do Sul para costurar à 
mão como um meio de se sustentar e a seus filhos.



O que achei mais inspirador foi observar a predisposição de muitos 
educadores dominicanos a confiar nos dons e insights de seus “alunos”. Em-
bora tivessem, de modo geral, “melhor” formação acadêmica, esses profes-
sores não tentavam impor suas ideias ou soluções a seus ouvintes. Seu ob-
jetivo é capacitar as pessoas, legitimar suas ações e seus pensamentos e en-
corajá-las a lutar por seus direitos. Isso requer uma boa dose de aptidão, 
porque esses mestres têm de estar preparados para se conter e, no entanto, 
permanecer ali, observando e escutando as melhores formas de seus “alu-
nos” descobrirem a verdade por si mesmos. Esses educadores aprenderam a 
aceitar o fato de não saber todas as respostas, mas confiar que elas serão 
descobertas em conjunto com o grupo, no momento e no local oportunos. 
Ter tudo de que se necessita compromete o espírito de iniciativa, pois, como 
diz o ditado, a necessidade é a mãe da invenção! Presenciei esse tipo de des-
treza muitas vezes em nossos ministérios educacionais dominicanos ao  
redor do mundo.

Cuidado e solidariedade
A atenção aos mais necessitados também caracteriza os projetos edu-

cacionais dominicanos que mais me impressionaram. Para São Domingos, 
o estudo era inútil se não beneficiava os mais pobres. Seu exemplo de ven-
der livros preciosos para oferecer comida aos famintos não é ignorado por 
nossas irmãs e nossos irmãos. Um grupo de mulheres pobres de Ruanda, 
engajadas no estudo de direitos das mulheres, decidiu construir uma casa 
de barro para ajudar uma delas que não tinha teto. Programas de intercâm-
bio entre África do Sul e Austrália, Estados Unidos e Peru pontuam o cená-
rio das escolas secundárias e das universidades. Após a passagem do furacão 
Katrina pelos Estados Unidos, as irmãs dominicanas em Houston, no estado 
do Texas, abriram seus braços e suas escolas para receber alunos neces-
sitados de Nova Orleans. E essa lista poderia se estender.

Esse tipo de atenção é a solidariedade, aquele hábito do coração que 
nos une de modo emocional e prático a nossas irmãs e nossos irmãos sofre-
dores em todo o mundo, a parentes e vizinhos a quem não conhecemos. A 
definição de vizinho mudou radicalmente com a globalização, e a tecnolo-
gia pode e deve dar a cada um de nós mais deles. Não se trata mais apenas 
da pessoa do outro lado do corredor ou do gramado ou da rua, mas tam-
bém da pessoa do outro lado do país, da tela da internet e do planeta. Essa 
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atenção não significa necessariamente que iremos todos para a África ou a 
América Latina; significa, isso sim, que permitiremos que as pessoas neces-
sitadas desses e outros lugares habitem nossas mentes e nossos corações e 
impactem nosso modo de viver e consumir.

Entre nós, dominicanos, há uma impressionante conscientização  
sobre nossas irmãs e nossos irmãos que atuam em países dilacerados pela 
guerra, como Iraque e Palestina. Uma de minhas experiências mais podero-
sas de solidariedade aconteceu com as cooperativas cristãs palestinas que 
fazem rosários para nosso projeto Família Dominicana, “Say We Care and 
Pray for Peace” [Diga que nos importamos e rezamos pela paz]. Esse proje-
to começou quando escutamos o clamor de um cristão palestino: “Onde 
estão os outros dois bilhões de cristãos? Eles não se importam com o que 
está acontecendo conosco?”. Ao colocar em circulação mais de 300 mil ro-
sários fabricados por essa cooperativa para muitas instituições educacio-
nais pelo mundo, estamos transmitindo ao povo sofrido de Belém e Jerusa-
lém a mesma mensagem de Jesus ao povo de sua época – a de que “nós nos 
importamos”.

Imaginação compartilhada
A imaginação compartilhada é outra caraterística expressiva de nos-

sos esforços educacionais. Não admira, pois, na tradição dominicana, nos-
sos grandes mestres eram reais estudantes do “Livro da Vida”, que jamais 
atuavam sozinhos e que concebiam novos modos de pensar e agir. Pense em 
Catarina de Siena e seu desenvolvimento no conhecimento teológico por 
meio de conversas com Raimundo de Cápua, Thomas Caffarini e as mulhe-
res Mantellate. Lembre-se de Tomás de Aquino e sua habilidade de atrair 
ouvintes para a discussão e o debate teológico e engajar seus irmãos como 
tradutores. Lembre-se também de Montesinos, que refletia com a comuni-
dade sobre o verdadeiro sofrimento que os cercava enquanto preparava o 
sermão de domingo, que ainda repercute pelo mundo, e abria novas possi-
bilidades para a humanidade. Sem uma interação íntima com os outros, 
nenhum deles poderia ter criado o que criou por conta própria. Como Al-
berto, o Grande, escreveu: “a comunidade dominicana provê companhias 
para o ensino e o aprendizado”. Atualmente, ainda há dominicanos a desco-
brir, em conjunto com os demais, meios de imaginar um futuro melhor, de 
transpor o momento presente e vislumbrar a mudança, em lugares como 
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Irlanda do Norte, Ruanda, Timor Leste e El Salvador. Com a imaginação 
compartilhada, esses antepassados recusaram-se a ficar confinados aos  
limites do aqui e agora e seguiram para além de seus horizontes.

Muitos dominicanos que conheci continuam a sonhar juntos dia após 
dia, não importa a idade que tenham, se estão enfermos ou quão práticos 
sejam. Eles não permitem que a necessidade de realizar tarefas ou exercer 
controle interfira no desígnio divino de oferecer novos insights e possibili-
dades. Dão ao futuro de Deus uma chance de emergir. Esse sonhar juntos 
permite que afastem o medo de exclusão, de banimento, de separação do 
grupo. Assim como as parteiras no Gênesis, os dominicanos não se deixam 
dominar por todos os poderosos faraós, mas permanecem concentrados 
em conceber meios de salvar vidas. Com esse tipo de imaginação compar-
tilhada, um novo mundo torna-se possível.

Esses três valores humanos: destreza, solidariedade e imaginação 
compartilhada, caracterizam diferentes abordagens à educação no mundo 
dominicano. Neste livro, temos muita evidência desses valores. Os dois do-
minicanos australianos, Gabrielle Kelly e Kevin Saunders, foram habilido-
sos e estavam predispostos a conectar irmãs e irmãos dominicanos – mon-
jas, freis, leigos e irmãs – de lugares tão distantes quanto Peru, África do Sul 
e Irlanda, em torno de um tema comum. E o conteúdo deste livro vai cap-
turar a imaginação de todos aqueles que creem que um mundo diferente é 
possível e que os dominicanos que têm se envolvido em diversas aborda-
gens à educação dominicana em uma ampla gama de cenários ao redor do 
mundo estão participando do surgimento desse mundo melhor. Esta obra 
mostra-nos como fazer “uso inteligente de nossa liberdade” para termos a 
destreza de construir pontes, a imaginação para criar diálogos e a atenção 
com e para os necessitados.

Margaret Ormond, OP
Roma

18 de maio de 2007
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Introdução

Na linguagem poética, talvez uma das mais abrangentes e interessan-
tes caracterizações do modelo dominicano seja aquela apresentada por Ca-
tarina de Siena. Num Diálogo, Catarina chega à compreensão de que o 
modo espiritual de São Domingos é “um jardim muito amplo, alegre e per-
fumado; um jardim dos mais aprazíveis”1. As possibilidades dessa imagem, 
com seu escopo de diversidade, são imensas. Em relação aos capítulos deste 
volume, trata-se sem dúvida de uma metáfora adequada, pois as reflexões, 
no tocante a contexto, foco e estilo, oferecem grande variação sobre o tema 
dos valores da educação dominicana. Era essa a intenção: que nesta década 
do 800º Jubileu (1206-1216 a 2006-2016) reuníssemos um conjunto de ar-
tigos – acadêmicos, práticos e inspiradores – que celebrassem o carisma 
dominicano sob o filtro das lentes da educação, no sentido mais amplo, em 
vários cenários. Pois a educação em suas múltiplas formas está na essência 
do propósito da vida dominicana: e-ducere, a ação de guiar a nós mesmos  
e a outrem dos caminhos menos desenvolvidos ou menos humanos à  
plenitude da vida humana com Deus em Cristo.

Deixamos aos leitores, que serão tão diversos quanto nossos autores,  
a incumbência de reagir a cada capítulo, como lhes convier. O que certa-
mente será evidente em todos eles é o fio condutor da busca pelo crescimento 
com liberdade e autodeterminação, ou, como o título deste livro expressa,  
o uso inteligente da liberdade. Esta frase, acalentada por muitas irmãs  

1  Catherine of Siena: Passion for the Truth – Compassion for Humanity. Selected spiritual 
writings, ed., coment. e pref. Mary O´Driscoll OP, New York, New City Press, 1993, Dialogue 
158, 127.
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dominicanas australianas2, e sem dúvida por várias outras, condensa valo-
res fundamentais ao modo tradicionalmente adotado e promovido pelos 
dominicanos – embora, naturalmente, não de domínio exclusivo deles. Essa 
é a importância da formação e do papel inerentes ao intelecto, arraigado na 
realidade, como a luz divina para se levar uma vida plenamente humana. 
Na verdade, as muitas referências ao longo destes capítulos a temas que di-
zem respeito à dignidade pessoal, às formas da inteligência, informadas e 
alicerçadas por argumentos e amor, não devem deixar dúvida quanto a seu 
papel primordial no processo educacional, segundo a visão dominicana. E 
o testemunho de alguns ancestrais, conforme retratado nestas páginas, 
também não nos permite nenhuma dúvida de que o uso inteligente da liber-
dade encontra sua mais elevada expressão no amor a servir, em especial 
àqueles que ainda não gozam da plena liberdade de sua humanidade.

Em meio à celebração, também se deve admitir que muitas vezes e em 
muitos locais os dominicanos ficaram muito aquém dos ideais dominica-
nos e falharam consigo mesmos e com os outros. O pesar e o sofrimento 
decorrentes disso devem ceder lugar à confiança, pelo poder de Deus, na 
auspiciosa redenção dessas falhas.

A experiência de produzir este livro – ainda que empreendida com cer-
to temor – foi bastante gratificante. Estabelecer uma comunicação frequente 
ao longo de dois anos com dominicanos e outros ligados a nós em todas as 
partes do globo, mergulhando por intermédio de suas palavras – bem como 
das entrelinhas – em seus bastante diversos contextos, suas lutas, seus ques-
tionamentos, suas vidas, imbuiu-se de uma graça toda própria. Agradece-
mos a nossas irmãs e nossos irmãos que, em detrimento de vidas extrema-
mente atribuladas, dedicaram tempo para compartilhar palavras e ações por 
meio desta publicação. Na realidade, consideramos esta obra um ato coletivo 
de pregação, em que as vidas e os esforços de muitos refletidos nestas páginas 
“falam” de diversas formas sobre o intento amoroso de Deus para todos – o 
de que devemos ter uma vida e vivê-la em sua plenitude (cf. Jo 10,10). Participar 
da concretização deste livro foi um grande e humilde privilégio.

No período de gestação, a criação do livro dependeu de extensa cola-
boração, tanto local quanto internacional. Havia aqueles cuja experiência 

2  Former Congregation of Dominican Sisters of Australia, Constitutions, 1958, Capítulo 
XXIV, Artigo 208.
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internacional ou regional os capacitava a sugerir autores em potencial; ou-
tros que atuaram como defensores ou intermediários; e aqueles que servi-
ram como tradutores – e, em alguns casos, houve os que colaboraram em 
mais de uma frente. Então, houve os que ofereceram sugestões editoriais, os 
que leram manuscritos e os que empreenderam a árdua tarefa da revisão 
em vários momentos. Agradecemos a todos os que cooperaram conosco de 
diversas formas, e em especial a estes colaboradores: Margaret Ormond OP, 
Timothy Radcliffe OP, Catherine Hilkert OP, João Xerri OP, Kevin Toomey 
OP, Chrys McVey OP, Lilia Azevedo (português), Patricia Davis OP (fran-
cês), Etiennette Fennell (francês), Mary Ann Connolly OP (espanhol), San-
dra Camilo Ede OP (português e espanhol), Elisabeth Budiarti OP (indo-
nésio), Astrid Sengkey (indonésio), Martin Wallace OP (latim), Rafael Ca-
bezon OP (espanhol), David Halstead OP, Rosemary Yelland OP, Angela 
Moloney OP, Anne Stewart OP, Patricia Brady OP, Margaret Kennedy OP e 
Benedict Hensley OP.

Estendemos nossos agradecimentos também à ATF Press nas figuras 
de Hilary Regan, a primeira a cogitar a ideia do livro e incansável em  
solucionar os problemas que surgiram, e de Wendy Baker, dedicada e  
eficiente editora.

Celebrar o escopo do envolvimento dominicano na educação é admi-
rável; proclamar e compartilhar os valores do modelo dominicano, uma 
tradição rica em potencial para o mundo moderno, é útil. O mais impor-
tante é viver mais intensamente a graça do carisma a nós concedido... e, no 
entanto, a ser oferecido a outrem... Esperamos que o testemunho tanto de 
nossos antepassados quanto de nossos contemporâneos, as figuras eminen-
tes e as desconhecidas que trabalharam em silêncio nos ajudem a revigorar 
os presentes esforços e até mesmo inspirem o surgimento de novas ações de 
nossa preciosa casa (Mt 13,52).

Gabrielle Kelly, OP, e Kevin Saunders, OP

Adelaide, Sul da Austrália

29 de abril de 2007, Festa de Santa Catarina de Siena
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