


Vocações - Patriarcado de Lisboa

Resumo do carisma e
proposta de projeto



Nascemos em 1918 na Amazônia peruana, próximo ao rio Madre de Dios. O grito dos 
povos indígenas não deixou nosso fundador, Monsenhor Ramón Zubieta indiferente, que, 
com ousadia missionária, se inseriu no coração da selva e de lá descobriu as 
necessidades urgentes das comunidades e a injustiça sofrida por quem explorava a 
borracha.

Monsenhor Zubieta, dominicano, confia no poder transformador da mulher é assim que 
ele pede às irmãs dominicanas em Espanha que a acompanhem nesta missão. A Madre 
Ascensión Nicol, juntamente com outras irmãs, responde a esse chamamento e se torna 
a primeira mulher que se aventura na selva peruana; é lá que descobre sua nova vocação 

para entrar em contato com mulheres e crianças, com quem educa e com quem 
compartilha a vida e tarefas diárias.



Hoje somos uma congregação missionária composta por irmãs de 22 nacionalidades e 
estamos presentes em 21 países de todo o mundo.

Somos mulheres crentes unidas pelo sonho de Jesus, de uma humanidade reconciliada, as 
nossas comunidades estão especialmente inseridas nos corações dos povos empobrecidos 

para lhes anunciar a Boa Nova da libertação de toda a escravatura e opressão.



Carisma da Congregação



Acreditamos na fraternidade universal, confiamos que é possível construir outro mundo 
a partir da diversidade e da riqueza de cada povo, comunidade e pessoa, por isso 

vivemos em pequenas comunidades que compartilham vida e missão.
Acreditamos no potencial libertador das mulheres, fonte de vida e beleza, tecelã de 

novas relações entre seres humanos, samaritanos próximos ao que sofre, defensores da 
vida ameaçada.

Missionárias



Buscamos na comunidade fraterna, através do estudo e da oração, as luzes necessárias para 
descobrir a presença de Deus no meio de nossa realidade, reconhecendo os sinais da vida e as 

sombras que atravessam nossa humanidade ferida.
É a Palavra de Deus que nutre nosso compromisso com o Reino e impulsiona nossas iniciativas e 

projetos; é a fonte de nossa pregação, anúncio e denúncia.

Dominicanas



Em Maria, reconhecemos a fiel discípula, a mulher que trabalha e ora, que constrói a 
fraternidade, disponível, que se deixa amar. Atenta ao projeto de Deus na história, que 
canta e celebra porque “eleva os humildes e os famintos enche de bens”, é ela quem 
inspira nossa missão, aumentando em nós a ternura e o cuidado que, como mulheres, 
mostramos no acompanhamento para pessoas de sua diversidade cultural e religiosa.

Do Rosário



Características da Congregação
das Irmãs Missionárias Dominicanas do Rosário



Serva dos mais pobres

Como nosso Mestre, Jesus de Nazaré, que ficou pobre e dedicou toda a sua existência a 
servir os favoritos de Deus, saudamos esta missão como um presente que nos 

compromete a compartilhar nossa vida com os mais pobres, acompanhando suas 
esperanças, lutas e sofrimentos.



EVANGELIZADORA

Queremos testemunhar a Jesus ressuscitado, como fizeram as primeiras 
testemunhas da ressurreição. Sentimo-nos cercados por uma nuvem de 

testemunhas, homens e mulheres de todas as culturas, épocas e povos que 
endossaram as palavras de Jesus “Vá e faça discípulos de todos os povos”.



Do profundo contato com Deus que queria estabelecer sua morada entre nós, simpatizamos 
com os povos que sonham com um futuro melhor, com todo ser humano que busca, acredita e 
trabalha por uma vida mais digna e justa, com toda cultura que mantém inúmeras riquezas e é 

habitado pelas sementes da Palavra.

Encarnada



O silêncio é o espaço em que Deus nos fala, é a experiência que nos une e nutre 
nosso projeto de vida, pois no domingo queremos conversar com Deus e Deus 

com os outros.

É a Palavra de Deus que alimenta o nosso compromisso com o Reino e impulsiona 
as nossas iniciativas e projetos, é a fonte da nossa pregação, proclamação e 

denúncia.

Orante



Em um mundo em que a vida é negada a milhares de pessoas por falta de comida, educação, 
identidade e liberdade, nós, como Jesus, nos comprometemos com a tarefa de libertação 

integral de nossos povos, anunciando e celebrando a presença salvadora de Cristo. Pra nós falar 
de Deus é falar da necessidade de trabalhar pela justiça e exigir justiça.

Libertadora



É o estudo descoberto como uma “fonte de esperança” que nos permite, como 
comunidade, buscar a verdade, precisamos examinar a Palavra de Deus e as 

ciências humanas, treinamos responsavelmente para servir melhor.

Buscadora da Verdade



Nossa espiritualidade nos convida e estimula a fortalecer nosso ser de mulheres, ciente da 
riqueza que nos habita e da exploração que muitas mulheres sofrem no mundo, por isso 
sentimos solidariedade com as mulheres que lutam e trabalham para defender e cuidar a 
vida. Acreditamos que Deus Pai / Mãe acompanha e fortalece nossa esperança e a das 
mulheres de nossos povos em sua peregrinação em direção a uma sociedade de iguais.

Consciência de gênero



PROPOSTA 
DE PROJETO



Jesus, olhando as multidões, encheu-se de compaixão, pois eram como 
ovelhas sem pastor e disse: A Messe é grande, mas os operários são poucos. 
Pedi ao Dono da Messe que mande operários para a sua messe.

• Pondo-te hoje no lugar de Jesus, contempla na oração, no silêncio, e escuta 
com os olhos e o coração bem despertos o nosso mundo atual e tenta 
descobrir alguns sinais -máximo 5 - que indicam que a Humanidade atual é 
também um rebanho sem pastor. Descreve-os, localiza-os, fundamenta-os.

PROJECTO



• Pede a Deus o dom de te encher de compaixão e compõe uma oração que 
peça a Deus que mande operários para estas ovelhas sem Pastor.

PROJECTO



• Pensa em algo concreto que tu possas fazer, além da oração, para que o 
Senhor mande operários a estas ovelhas concretas.

PROJECTO



Obrigado


