
S.DOMINGOS DE GUSMÃO

origens e actualidade



«só falava de Deus

ou com Deus»



alguma biografia…

• Nasce em Caleruega (norte de Castela)

• Pais: Félix e Joana

• Irmãos: António e Manés

• Estudos: Palência

• Padre na Diocese de Osma

• …e uma viagem à Dinamarca…



• Igreja instalada e aparecimento de 

seitas cátaras

• Vida religiosa monástica separada 

do ‘novo mundo’

• Uma nova Europa: cidades, 

comércio,   universidades

CONTEXTO EM QUE VIVEU

DOMINGOS DE GUSMÃO

1170-1221



A intuição-resposta

de Domingos

• Retorno ao modo de vida evangélico: 

pobreza e testemunho

• Vida religiosa itinerante e democrática

• Conventos nas cidades e frades nas 

universidades



Funda a 

ORDEM DOS PREGADORES

• Pregação da Palavra exige estudo

• Pregação em Conventos da ‘Santa Pregação’

• Pregação apostólica (2 a 2)

• Pregação sem armas na mão

(ao contrário dos Legados Pontifícios,

da inquisição ou das cruzadas):

-Pelos caminhos perigosos (o germânico...)

-Pelas discussões públicas (nas aldeias...)

-Pelas conversas ocasionais (o estalajadeiro...)



QUE ACTUALIDADE ?

• Tempo de críticas à Igreja

• Nova cultura: urbanismo, informática, 

secularização

• Necessidade de ‘nova evangelização’: 

Domingos é exemplo de novo ardor, 

novos métodos, novas expressões





DOMINICANISMO 

 

Nem Vida Religiosa Contemplativa 

Nem Vida Religiosa Activa 

 

 

MAS SIM   MISTA 



S.DOMINGOS escolheu a 

Regra de Sto Agostinho

Vida Religiosa Mista ou ‘Apostólica’



O que é a Vida Apostólica ?

Ler Actos dos Apóstolos

- 2,42-47

- 4,32-37



ACTOS APÓSTOLOS 2, 42-47

Eram assíduos ao ensino dos Apóstolos, à união fraterna, à 

fracção do pão e às orações. Perante os inumeráveis 

prodígios e milagres realizados pelos Apóstolos, o temor 

dominava todos os espíritos. Todos os crentes viviam 

unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam terras e 

outros bens e distribuíam o dinheiro por todos, de acordo 

com as necessidades de cada um.

Como se tivessem uma só alma, frequentavam diariamente 

o templo, partiam o pão em suas casas e tomavam o 

alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam 

a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. E o Senhor 

aumentava, todos os dias, o número dos que tinham 

entrado no caminho da salvação.



Características das primeiras

comunidades cristãs
(em volta do Mar Mediterrâneo)

União-fraternidade

Oração em comum

Ensino-reflexão da fé

Partilha-solidariedade



VIDA   APOSTÓLICA...

... A  Palavra  feita  Vida  !



Quem é a

FAMÍLIA DOMINICANA





FRADES

(cerca de 7.000)

• Vida comunitária, com estudo e oração

• Pregação: aulas, conferências, retiros, 

missões, obras sociais, livros/revistas



MONJAS

(cerca de 5.000)

• Vida em Mosteiros de Clausura

• Vida comunitária

• Prioridade à Oração/Contemplação

• Trabalhos caseiros para o sustento





LAICADO DOMINICANO

(cerca de 100.000)

• Fraternidades Leigas

• Equipas de São Domingos

• Rosaristas

• Movimento Juvenil Dominicano



Em todas as modalidades laicais:

ESPIRITUALIDADE DOMINICANA

- Alguma vida comunitária

(encontros, amizade, interajuda)

- Alguma vida de oração

(terço, missa, laudes/vésperas)

- Algum estudo/reflexão

(bíblia, história dominicana…)

- Algum compromisso

(mais ou menos formal/temporário)


