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Queridas Irmãs e Irmãos da
Família Dominicana:
Chegamos a vocês para convocá-las, convocá-los ao IV PREDICARTE, Encontro de artistas
da família dominicana da América Latina e Caribe, que se realizará na cidade de Guatemala de 27 de
setembro a 3 de outubro de 2014.
Desde as origens de nossa Orden a arte foi considerada um modo de Pregação, no qual o
Mistério de Deus se manifiesta e também um meio por onde se partilha e se anuncia. É assim que
desejamos nos preparar para a celebração de nosso Jubileu dominicano continuando com este
espaço que vem sendo significativo em nosso continente.
Escolhemos como lema que motivará nosso encontro: “E habitou entre nós”. Arte, cultura e pregação.
A partir dele desejamos refletir, partilhar nossa arte e produzir arte juntos.
Em nossos encontros buscamos a armonia de nosso carisma a partir da beleza, por isso
dedicamos tempo para a oração e celebração, para o estudo com base na perspectiva planejada,
para partilhar nossa experiência artística e também para realizar oficinas nas quais podemos
desenvolver novas técnicas ou desfrutar juntos da expressão artística. Já começa a ser uma prática
consolidada o mural comunitário que deixamos como testemunho de nossa presença no lugar que
nos acolhe. No IV Predicarte desejamos fazer o mesmo, ter uma experiência de pregação
compartilhada a partir da arte em uma escolade periferia das Dominicanas da Anunciata para que o
ministério da beleza possa ser fonte de esperança no meio da sujeira.
Convidamos a todos os membros da família dominicana, irmãs, monjas, frades, leigos e leigas
que vêm desenvolvendo sua criatividade e a colocam a serviço da pregação através de qualquer uma
das disciplinas artísticas: música, literatura, poesia, artes plásticas, teatro, dança, meios audiovisuais,
fotografia, cinema, artesanatos, expressão corporal, etc. Estamos abertas e abertos a todas as
dimensões da beleza em suas múltiplas manifestações.
O encontro se realizará na Casa Véritas, situada na Rua 2º calle 31 -80, Zona 7, Utatlán I, na cidade de
Guatemala. Tel/fax: (502) 2439-2555. Poden visitar o lugar: http://casaveritas.com/
O custo do encontro está estimadoem u$s 150 ou 200, que incluirá inscrição, hospedagem,
alimentação, materiaise passeio comunitário. Mais próximo da data do mesmo poderemos informar a
vocês o custo definitivo.
A exposição de nossas obras se realizará no local onde se desenvolverá o Encontro. Será
responsabilidade de cada participante o transporte de suas obras e a maneira de as expor. Também
contaremos com um show artístico para as disciplinas que precisam ser apresentadas.
Recomendamos que todas/todos prestem atençãon a ficha de inscrição a os dados que solicitamos. A
inscrição se encerrará no dia1º de julho de 2014, para poder organizar devidamente o necessário para
as oficinas. Pedimos que enviem a ficha de inscrição para o endereço da equipe organizadora:
artistas@codalc.org, colocando no assunto: seu mome e inscrição.
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Oportunamente enviaremos o cronograma das atividades previstas e mais informaçõ es úteis.
Na espera de que todos/todas os/as que se sentem atraídos/as pela arte possam se animar a
participar e continuar construindo nosso espaço de Artistas da Família Dominicana da América Latina
e Caribe, saudamos a vocês invocando a benção de nosso Pai Domingo e de nosso irmão Beato
Angélico que nos mostraram um caminho de encontro com Deus a partir da beleza.
Na comunhão de nosso carisma:
Equipe Organizadora
artistas@codalc.org

Ir. Valeria Nougués op. Coordenadora Geral e CODALC
Ir. Brigitte Loire op – México – Associação de Artistas
Rossana Aguilar – Secretária de Comunicação Associação de Artistas
Ana Cecilia Aguirre – Argentina – Coordenação de imagen
Fr. Luis Roberto Aguilar – Guatemala – Coordenador local.
Fr. Carlos Cáceres – Centro América – CIDALC
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