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450 anos da fundação de Malagón  
(terceira fundação de Santa Teresa)

No dia de Ramos [11 de abril], 
ano de 1568, passando a 
procissão do lugar por nós, 

com os véus diante do rosto e capas 
brancas, fomos à igreja do lugar, 
onde houve pregação, e dali levou-se 
o Santíssimo Sacramento ao nosso 
mosteiro. Causou muita devoção a 
todos.
Assim narra Santa Teresa no capítu-
lo 9, parágrafo 5, do Livro das 
Fundações, a fundação do mosteiro 
de Malagón, terceiro da Reforma. No 
dia 11 de abril cumpriram-se, por-
tanto, 450 anos de tal acontecimento, 
celebrado também com devoção e 
entusiasmo pelos habitantes e insti-
tuições dessa cidade da Província de 
Ciudad Real, na Espanha.

Numerosos atos religiosos e culturais 
vinham acontecendo em Malagón 
já há alguns meses por causa desse 
aniversário: à inauguração de um 
museu teresiano – em cujo projeto 
colaborou em primeira linha o Padre 
Ricardo Plaza, carmelita descalço do 

convento de Toledo –, seguiu-se a 
apresentação de um vídeo sobre as 
fundações teresianas.

Já em datas próximas ao 450º 
aniversário – concretamente entre 9 
e 14 de abril –, multiplicaram-se os 
eventos de todo tipo. Destaque para 
a apresentação do livro-memória 
do Vº centenário teresiano em 
Malagón, a inauguração da “porta 
do encontro” no mosteiro – na qual 
estão representados em autorrelevo a 
Virgem do Carmo, São José, São João 
da Cruz e Santa Teresa de Jesus – ou 
a declaração de Teresa como prefeita 
honorária da localidade.

Uma procissão com a imagem de 
Santa Teresa escritora, conservada na 
clausura, e a missa de ação de graças, 
que lotou a praça do convento e na 
qual Dom Gerardo Melgar, bispo de 
Ciudad Real, agradeceu em nome 
de todo o povo pelos 450 anos de 
presença orante das carmelitas des-
calças, concluíram as celebrações. 
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Cátedra de Estudos Carmelitanos 
na Universidade Católica da América

Em novembro de 2017, os 
frades OCarm da província 
norte-americana do Puríssi-

mo Coração de Maria fizeram uma 
doação de 5 milhões de dólares à 
Universidade Católica (CUA, de 
acordo com as iniciais em inglês) 
de Washington, com o propósito de 
estabelecer uma cátedra e um Centro 
de Estudos Carmelitanos. Mais infor-
mações a respeito podem ser vistas 
no seguinte link: https://communica-
tions.catholic.edu/news/2017/11/car-
melite-gift-to-catholic-university.html.

Recentemente, a CUA começou a 
anunciar a existência da cátedra 
e do Centro, convidando todas as 
pessoas que estiverem qualificadas 
e interessadas a apresentar-se como 
colaboradoras (pode ver-se uma lista 
em: https://provost.cua.edu/posi-
tions.cfm). Rezemos pelo êxito dessa 
iniciativa, que poderia ser um passo 
muito importante na promoção dos 
estudos carmelitanos de alto nível no 
mundo de língua inglesa.

Padre Saverio Cannistrà, Prepósito Geral, 
visita a Província Ibérica 

Desde o dia 3 de abril e até o 
dia 15 de maio, Padre Saver-
io Cannistrà está visitando a 

Província Ibérica de Santa Teresa de 
Jesus. A visita será completada mais 
adiante (em finais deste ano) pelo 
Padre Agustí Borrell.
Padre Saverio começou sua visita 
com uma semana de formação per-
manente em Madri, dirigida aos re-
ligiosos da Província, que teve como 
base para reflexão o documento 
sobre o estado da Ordem, apresenta-
do pelo Padre Geral no Definitório 

Extraordinário de Ariccia, celebrado 
em setembro passado.
Em seguida, Padre Saverio começou 
o percurso pelos conventos da 
Província nas regiões de Aragón, 
Catalunha, Murcia, Andaluzia e Ex-
tremadura, onde concluirá a visita. 
Além de encontrar todos os frades e 
dialogar com eles, o Padre Geral vis-
itará alguns mosteiros de carmelitas 
descalças e se reunirá com as monjas 
das diversas áreas geográficas em 
encontros conjuntos. Também estão 
previstos encontros com as irmãs e 
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irmãos da OCDS e outros grupos de leigos que trabalham junto às nossas co-
munidades. No dia 5 de abril, o Padre Geral visitou a comunidade do estudan-
tado, situada à rua Triana de Madri. A visita teve eco fora da Ordem e o Padre 
Geral deu entrevistas a alguns meios públicos e diocesanos.

Com o envio da ficha número 
12 – que aconteceu no final 
do mês de abril – aos re-

sponsáveis das circunscrições e enti-
dades do Carmelo teresiano em todo 
o mundo, estamos nos aproximando 
do fim da primeira fase do plano 
de releitura de nossas Constitu-
ições, aprovado pelo Capítulo Geral 
celebrado em Ávila no ano de 2015. 
A ficha está disponível também em 
nossa página web.
A Comissão criada pelo Definitório 
Geral, presidida por Padre Agustí 
Borrell, Vigário-geral, foi enviando 
materiais nas distintas fichas para 
favorecer uma leitura coordenada de 
nossas leis e uma resposta sistemáti-
ca às questões apresentadas pela 
releitura destas.
Além de transmitir pontualmente 
ao Padre Geral e seus definidores as 

A leitura de nossas Constituições
respostas recebidas das diversas cir-
cunscrições e entidades, a Comissão 
comunicou algumas primeiras 
impressões aos superiores maiores 
reunidos em Ariccia em setembro do 
ano passado.
Posteriormente, em finais de agosto, 
ocorrerá um novo encontro na Casa 
Geral para poder apresentar as con-
clusões definitivas de seu trabalho ao 
Padre Geral e ao Definitório. Toda a 
Ordem será informada em detalhes a 
respeito de tudo isso.
Animamos todos os responsáveis 
e superiores maiores a verificar a 
caminhada da releitura das Consti-
tuições em suas respectivas zonas, 
com a finalidade de impulsionar 
esta última fase entre os religiosos, 
completando as tarefas pendentes e 
enviando os materiais à Comissão 
nas datas previstas.
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Do dia 16 ao dia 20 de Abril, 
a família do Carmelo ter-
esiano da Província alemã 

reuniu-se na casa de retiros Birken-
werder para a sua semana anual de 
formação. Este evento anual, além 
de favorecer o encontro fraterno, 
permite a apresentação e discussão 
de um tema relevante para a vida 
religiosa carmelita. Desde há al-
guns, que se convida a participar 
nesta semana não só os membros da 
Província, mas também os membros 
das outras Províncias que trabalham 
na Alemanha e pessoas dos difer-
entes ramos do Carmelo Teresiano. 
Assim, este ano tivemos 9 membros 
das comunidades OCDS, 3 irmãs 
carmelitas e 8 frades da Província 
de Malabar a participar na sem-
ana junto a 16 participantes (15 
frades e 1 postulante) da Província 
alemã. A semana ainda contou com 
a presença do Pe. Łukasz Kansy, 
Definidor Geral, cuja visita à provín-
cia alemã estava programada do dia 
2 ao dia 20 de Abril, de modo que 
a última fase da mesma coincidisse 
com este evento. No dia 20 de Abril 
presidiu à Eucaristia que encerrou a 
semana, antes de reunir-se com os 
membros da Província Alemã para 
apresentar o seu relatório da visita 

e ter um momento final de partilha 
com os irmãos que visitou.
Para preparar a semana de formação 
deste ano, o Conselho Provincial 
elegeu como lema: “Heimat und 
Heimatlosigkeit”. A tradução destes 
termos poderia ser: 
“Heimat”: ser e sentir-se em casa / 
enraizar / sentido de pertença;
“Heimatlosigkeit”: falta de lar inte-
rior / desapego / ser / sentir-se um 
estranho.
Ao Pe. Michael Jakel OCD foi con-
fiada a tarefa de dar as conferências 
que guiaram as reflexões a realizar 
durante a semana. Primeiro desen-
volveu o tema em termos gerais 
e depois aplicou-o aos itinerários 
biográficos e espirituais de Tere-
sa de Lisieux, aos seus pais: Luís e 
Zélia Martin e à sua irmã Leónia. 
Aproveitando o seu profundo con-
hecimento das implicações históri-
cas e espirituais da família Martin, 
partilhou com os participantes a rica 
contribuição desta família ao legado 
da Igreja e convidou os participantes 
a reflexionar sobre onde e como 
vivem pessoalmente situações de 
“Heimat” e “Heimatlosigkeit”, assim 
como sobre a forma de gerir ditas 
situações nas circunstâncias concre-
tas das suas vidas. 

Semana de formação permanente da Província alemã
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Seminário de formação para a OCDS de Sicília

Entre os dias 27 e 29 de Abril 
teve lugar na casa de espirit-
ualidade “Monte Carmelo” dos 

carmelitas Descalços de Sicília, um 
seminário de formação destinado aos 
membros da Ordem Secular.
Neste encontro houve representantes 
das 15 comunidades deste Comissar-
iado. O tema central foi: «Formar-se: 
conhecer a riqueza da vocação à 
OCDS para a viver com plenitude 
crescente» e o conteúdo da formação 
procurava ajudar os participantes a 
tomar consciência da necessidade de 
cuidar a própria formação em todas 
as etapas de pertença ao Carmelo 
Secular. As conferências suscitaram 
muito interesse entre os partici-
pantes.

O seminário concluiu no Domingo 
29 à tarde com um animado diálogo 
entre os presentes, do qual surgiram 
algumas ideias fundamentais para 
reforçar e continuar no caminho 
formativo das comunidades, entre as 
quais ressaltamos a necessidade de 
que cada um assuma a responsabili-
dade de dar testemunho do carisma 
teresiano pessoalmente, através de 
uma vida de oração autêntica, unida 
à participação efectiva e à pertença 
activa à Ordem.
Agradecemos ao Conselho Provin-
cial da OCDS na Sicília a iniciativa 
deste seminário e aos frades o acolhi-
mento no centro de espiritualidade”.
Fr. Alzinir Debastiani, ocd, 
Delegado General para la OCDS.


