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Curso para formadores na India 
 
 

Entre 25 de setembro e 7 de outubro celebrou-se 
um curso intensivo para formadores das 
circunscrições do Carmelo teresiano na India, no 
qual participaram trinta e cinco formadores indios. 
O objetivo do curso era reforçar os conhecimentos 
do nosso carisma carmelitano teresiano e 
sãojoanista dos responsáveis da formação nas 
diversas circunscrições. 
As jornadas foram  inauguradas pelo P. Johannes Gorantla, terceiro Definidor Geral e 
responsável da Asia meridional, o qual esteve também presente na clausura do encontro 
junto ao P. Charles Serrao, presidente da Conferência dos superiores maiores carmelitas 
descalços de India. 
Realizado em Alwaye, Kerala, num convento da Província de Manjummel, participaram 
nele professores como os PP. Augustine Mulloor, Aloysius Deeney, Abraham Thekemury, 
Prasad, Charles e outros especialistas em diversos temas. Há actualmente cerca de 720 
candidatos carmelitas em India (em todas as fases da formação). O Carmelo indiano 
consta de sete províncias, tres vicariatos regionais e duas delegações provinciais. 
 

 

 O Magistério espiritual do papa Francisco. 
Espiritualidade da alegria e do compromisso: É 
tempo de caminhar 
  
Com a Eucaristia celebrada no dia 3 de outubro pelo 

bispo de Novo Hamburgo, Mons. Zeno Hastenteufel, ficou inaugurado em São Leopoldo, 
Brasil,  o Congresso de Espiritualidade intitulado: “O Magistério espiritual do papa 
Francisco. Espiritualidade da alegria e do compromisso: É tempo de caminhar”, ao qual 
assistiram o P. Agustí Borrell, Vigário Geral – em representação do P. Saverio, em visita 
pastoral ao Congo-, o P. Javier Mena, Definidor Geral e umas 150 pessoas de toda a 
América Latina: frades, monjas, carmelitas seculares, famílias associadas e leigos 
carmelitas. 
No Congresso ouviram-se vozes muito autorizadas como as do P. Scannone, sj, professor 
do papa e irmão de comunidade de Bergoglio durante um tempo, Milton Moulton, 
Antonio Barrios, Eugenio Sainz de Baranda e Jorge Zurek da parte da Ordem, o 
capuchinho Gilmar Zampieri, o salesiano Marcos Sandrini e tantos outros. Fechou o 
Congresso uma intervenção do P. Agustí Borrell, com o tema intitulado: “É tempo de 
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caminhar: Um programa de renovação para o Carmelo Teresiano”. Tomando as linhas 
principais do magistério do papa Francisco e do documento Capitular do Carmelo 
descalço, convidou aos congressistas e a todo o Carmelo a ser apóstolos desde a 
interioridade. 
Este Congresso é o número 14, dando assim continuação a um longo caminho de 
reflexão iniciado pelo Carmelo em América Latina desde o ano 1971, data do primeiro 
congresso em Colombia.  Desde então se celebra cada tres anos aproximadamente. 
O Carmelo latinoamericano caminha junto a uma Igreja que se sente discípula e 
missionária de Cristo, ao mesmo tempo agradecida pelo dom do papa Francisco à Igreja 
universal. Por isso se propôs neste Congresso ir às fontes da espiritualidade e o 
pensamento do papa Francisco, apropriar-se da frescura da sua mensagem e buscar as 
línhas de convergência com os nossos mestres, Santa Teresa de Jesus e São João da  Cruz. 
 

 
Presença da Cúria Geral numa nova rede social: Instagram   

 
No seu desejo por comunicar a vida e as actividades da Ordem em geral, 
e da Cúria em particular, a secretaria para a comunicação abriu uma 
conta em Instagram, rede social criada para a difusão de fotografias e 
pequenos videos. O objetivo da secretaria é chegar assim a mais público, 
dentro e fora da Ordem, e dar a conhecer a nossa vida e actividades, em 
concreto e para esta rede social –muito frequentada pelos jovens-, 
através da imagem. Os conteúdos publicados em Instagram podem-se 
partilhar em Twitter (onde estamos presentes como @ocdcuria) e em Facebook (onde 
estamos presentes como Carmelitani Scalzi y Curia Generalizia Carmelitani Scalzi). 
Desde aqui animamos a todos os que estão presentes nesta rede social a seguir-nos. 
Também podeis enviar-nos fotografias de eventos, conventos, mosteiros, etc. das vossas 
circunscrições em qualquer parte do mundo a esta direcção: ocdinform@gmail.com, 
acompanhadas de um pequeno texto descritivo, e as publicaremos com muito gosto. O 
nosso “Nick” em Instagram é: ocdinform. 
 
 

 

 O regresso dos Carmelitas de Avignon-Aquitaine a Lyon 
 
Desde 11 de setembro, os irmãos da Província de Avignon-
Aquitaine estão presentes em Lyon. No passado, entre 1619 e 
1792, a Ordem teve ali um convento. Em 1859, aconselhado pelo 
Cura d’Ars, Frei Agostinho Maria do Santíssimo Sacramento 
(Hermann Cohen) restaurou ali a presença do Carmelo masculino 
até sua expulsão, em 1901. 
Desde 1946 houve em Lyon um grupo de frades jovens, até o 
fechamento da casa de formação, em 1962. Os Carmelitas da Antiga 
Observância também estiveram presentes em Lyon de 1291 a 
1792. O que resta de seu convento é um pilar de proporções 
monumentais, junto ao qual passam diariamente milhares de 

pedestres (cf. foto). 
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Respondendo ao chamado do Cardeal Philippe Barbarin, a Província decidiu restaurar 
nossa presença, cujo apostolado está no momento centrado na Basílica de São 
Boaventura, no centro da cidade. Por enquanto, a comunidade está composta por três 
irmãos. O responsável da mesma foi nomeado capelão e participa nas reuniões da 
equipe que rege o santuário. Os três fundadores ocupam três apartamentos, à espera de 
encontrar uma casa mais adequada para a vida conventual, mas já nos oferecem sua casa 
atual e nos asseguram sua oração, ao mesmo tempo que pedem a nossa.  
Na imagem, podemos ver os três fundadores e o padre provincial junto ao pilar do 
antigo convento dos Carmelitas da Antiga Observância de Lyon. 
 

 

Visitas a nossas comunidades em 
Haifa–Monte Carmelo  

 
Sua Excelência o Cardeal Leonardo Sandri, Prefeito 
da Congregação para as Igrejas Orientais, esteve 
em visita à Terra Santa de 16 a 21 de outubro, em 
razão do aniversário de 800 anos da presença 
franciscana naquelas terras. No dia 18 de outubro 

passou por nosso convento de Stella Maris e visitou também nossas irmãs carmelitas de 
Haifa. 
Junto ao cardeal, a comunidade dos frades do Stella Maris rezou a Salve diante da Virgem do 
Monte Carmelo, confiando à sua materna proteção as Igrejas do Oriente Médio e o trabalho 
de nossos irmãos da Custódia da Terra Santa. 


