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A linda localidade é 
Compeyre, na França.



Joseph Conduché, um sapateiro de gênio 
calmo e generoso, conhece Marie-Jeanne 
Artières, moça de frágil saúde e de família 
piedosa, que já contribuíra com membros seus 
para a Igreja Católica. Casam-se em 1831. Dessa união, nascem cinco 
meninas e um menino. Infelizmente, apenas duas delas sobrevivem: 
Marie-Alexandrine - futura Mère Anastasie - e Marie Joséphine.



Até hoje é possível visitar-se a casinha 
onde moraram Marie-Jeanne e Joseph, e 
onde nasceu a então futura fundadora da 
Congregação.





Nascida no dia 17 de novembro de 1833, 
em Compeyre, Marie-Alexandrine desde cedo 
recebe uma educação cuidadosa, baseada 
nos melhores princípios humanos e cristãos: 
simplicidade, retidão, coragem, alegria e fé 
na Providência.

Cedo vai para a escola e cedo demonstra não tolerar injustiças. 
De pé, numa escada, grita e chora pedindo por ajuda, ao se ver presa 
por uma professora, com outras crianças, dentro de uma sala, por 
terem chegado atrasadas.



Em sua piedade infantil, substitui a mãe em 
todos os afazeres domésticos, com 11 anos de 
idade - para o que teve de deixar sua amada 

escola - quando Marie-Jeanne adoece.
A palavra que se associa a Marie-Alexandrine, 

desde a infância e por toda a vida, é 
BONDADE.



Na família de Marie-Jeanne, 
mãe de Alexandrine, já existem alguns sacerdotes, 

como o irmão, padre Artières, em Tizac, e o tio, 
padre Jean-Pierre Gavalda, em Bor, entre outros.
Padre Artières percebe o valor da sobrinha e faz 

um convite à família para que a deixe seguir novos 
rumos. O casal se entristece, mas concorda que seria 

melhor para a filha.



Assim, a jovenzinha sai de Compeyre 
e começa uma vida de obras piedosas, 

ao lado do tio sacerdote.
Quando completa 14 anos, ele propõe a ela 

abrirem uma sala de aula para ensinar 
as meninas pobres de Tizac.

Ela, desde sempre estudiosa e boa leitora, 
torna-se referência como professora qualificada. 

Alunas e famílias reconhecem os dons de ser 
humano e de educadora que Alexandrine possui.



Em Tizac, a jovem Alexandrine segue a 
vida entre as aulas que dá e as horas de-
dicadas às orações, à contemplação e às 

leituras de devoção. Em uma delas, encon-
tra escrito: 

“Vosso exemplo será imitado: atrás de vós 
muitas virgens se consagrarã com alegria no 

templo do Rei dos reis.”

Sente que a citação está falando dela e para 
ela. Quer dedicar-se a ser uma integrante no 
templo do Rei dos reis. Tio e pais alegram-

-se ao conhecer as intenções de Alexandrine.



É quando o tio-avô, padre Jean-Pierre Gavalda, em Bor, França, 
inicia um projeto de escola paroquial. As Irmãs que ele, inicialmente,
convida para administrá-la, não podem fazê-lo, e ele percebe, então, 

que as sobrinhas Virginie Gavalda e Alexandrine Conduché
podem levar adiante essa missão.



Mas para que tenham, ambas, uma formação mais sólida, 
padre Gavalda as envia ao Instituto das Irmãs de 
Notre-Dame, enclausuradas, na diocese de Rodez.

Ela se adapta perfeitamente aos dias de silêncio 
contemplativo e à caridade fraterna 

do convívio com outras meninas. 
Em semanas torna-se postulante e, 

dois meses após, veste o hábito religioso, 
com o nome, agora, de irmã Marie-Anastasie. 

Está a serviço do Rei dos reis.



As noviças Marie Anastasie e Saint-Joseph (Virginie) são chamadas 
a Bor. Anastasie não esquece o tempo feliz vivido entre as Irmãs de 
Notre-Dame, mas sabe que as necessidades agora são outras e atende 
ao pedido de padre Gavalda.



Ele, que fora marcado, em todas as 
etapas de vida e de ascensão sacer-
dotal, pela dedicação e serviço  aos 
adultos e, especialmente, às crianças, 
consegue que Bispo e Conselho o 
autorizem a formar uma nova Con-
gregação em Bor, da qual passa a ser 
o Superior. Irmã Anastasie é diretora 
da recém-aberta escola paroquial, e 
seu noviciado segue sob a orientação 
deste tio.



É pequena a comunidade que recebe 
o nome de Irmãs da Terceira Ordem 
de Saint-Dominique e, com as 
dominicanas de Grammond, aprende 
costumes, espírito e regra.
Finalmente, em 8 de outubro de 
1851, as duas noviças podem 
pronunciar seus votos. 
Irmã Marie-Anastasie tem, 
na época, 18 anos.

Com tal juventude e força, assume a 
função de Mestra das noviças, por 
11 anos. 
Em Anastasie é que as outras jovens 
encontram apoio e serenidade. 
Sua determinação dá-lhe poder de superação de todas as dificuldades da vida religiosa, 
inclusive a da partida de irmã Saint-Joseph, que não demonstra desejo de permanecer com o grupo.



Com 29 anos, Marie-Anastasie é escolhida como responsável pela comunidade que, agora, cresce. 
Ela inspira a todas as virtudes monásticas: quietude, obediência, oração. Um clima conventual, de fato.

Em 1863, no dia da festa de Nossa Senhora do Rosário, ela e outras companheiras fazem votos perpétuos. 
É na Senhora do Rosário que ela deposita sua função e seu trabalho. Sob os desígnios de Maria, alcança 

todos os objetivos fixados quando da passada fundação do núcleo de Bor.



Seguindo os passos de Santa Catarina 
de Siena, Anastasie focaliza o desapego 

dos bens terrenos, transmitindo esse valor 
cristão a suas discípulas: os poucos bens do 
convento são partilhados com os pobres ao 

redor. Crianças carentes e órfãs, então, 
atraem seus especiais carinho e bondade.

É seu temperamento decidido, porém, 
que faz com que ela insista para que sua 
Congregação - inserida na educação de 
crianças  e no cuidado com os doentes - 
tenha regras escritas e adequadas a esta 

realidade.



O apoio que Madre Marie-Anastasie sempre procurara chega na pessoa de padre Cormier, dominicano,que vem 
pregar um retiro em Bor. 
Escutando-o, ela e as demais Irmãs identificam-se com aquela mistura harmoniosa de contemplação e ação. 
Anastasie pede a Cormier que faça a escrita das constituições definitivas da Congregação. Ele as escreve e 
encaminha a Roma.
Em 27 de dezembro de 1875, a solicitação é atendida. No ano seguinte, Cormier volta a Bor, onde se redige um 
texto definitivo.
Do ponto de vista espiritual e prático as 
Irmãs estão adotadas por uma grande O
rdem. Em cartas à Comunidade, Anastasie 
repete que deseja que suas discípulas sigam 
dominicanas em tudo: nas metas, na alma e 
nas obras. 
A partir de então, a Congregação do Santo 
Rosário está organizada, com futuro 
garantido sob o apoio da Ordem de São 
Domingos ao longo dos anos.



Madre Anastasie tem sua saúde abalada, 
perde sono e apetite, mas persiste em seu 
trabalho. Escreve cartas para todas as 
comunidades, cheias de incentivo e elogios às companheiras.

Em março de 1878, adoece e, apesar dos cuidados médicos e do desvelo que recebe, está esgotada.
No dia 21 de abril , em um domingo de Páscoa, ela adormece no Senhor.



Por esta ocasião, já existem 17 novas comunidades escolares. Outras 
comunidades e instituições acontecem em países europeus:

Itália, Bélgica, Espanha, Bulgária.









Estão prontas para atravessar os mares. 
Em 1885, um grupo de seis delas chega ao Brasil, 

MG. Espalham-se pelo território nacional.













1897: Nesta ocasião, frei Gil Vilanova funda uma 
missão araguaiana de índios Caiapós e Carajás. Para 
instrução e formação moral e religiosa dos nativos, 
ele pensa nas Irmãs Dominicanas. De ida a Tolosa, 
recebe a indicação de visitar Monteils. De lá, con-
segue quatro religiosas para a empreitada: as Irmãs 
Maria Dionísia, Maria Maximina, Luiza Maria e 
Maria Otávia (Madre).

1902 (31 de agosto):  Chegadas, depois de estafante viagem, a cavalo ou de canoa pelo rio Araguaia, à cidade. Como 
todos os outros grupos de freiras, são recepcionadas com prazer e alegria.



1903:  O Colégio Santa Rosa começa a funcionar, em regime de internato para as índias Caiapós e externato, para 
alunas da localidade.

1907: Tal como o fizera Madre Anastasie, estendem a educação aos meninos. Também abrem o ambulatório São 
Lucas, depois Hospital e Pronto Socorro, servindo a toda região paraense.



PORTO NACIONAL, TO
1904: Partem de Goiás, as Irmãs Maria Inez, 
Maria Raphael, Maria André e Maria Fernan-
da. Após cavalgarem por 32 dias e atravessarem 
o rio Tocantins, chegam a Porto Nacional, recebi-
das pela população local e pelo repique dos sinos 
da Catedral Nossa Senhora das Mercês, ainda 
inacabada. A catedral era dinamizada pelos 
frades dominicanos.
Vão morar em casa colocada à sua disposição.



1906: Em 1º de maio, inaugura-se o Colégio Sagrado Coração de Jesus, construído por meio de doações.
Especialmente para empregados e operários que trabalharem na construção, o CSJ abre uma Escola Noturna 
Mista, acolhendo alunos que vão de 14 a 42 anos.
Um pormenor interessante é que o material a ser usado nos prédios vem pelos aviões da FAB, do Rio de Janeiro.



E assim, vão para 
Ruanda, 

Haiti, 
República de Santo Domingo, 

Paraguai,
Vietnã. 

Uma torrente de bem 
que atinge lonjuras.













“ O essencial de nossa vida é que fique, 
em algum lugar, 

o fruto de nossa bondade.”

( Madre Marie-Anastasie)


