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Congresso sobe o P. Francisco Palau

Entre os dias 26 e 28 de novem-
bro passado, as Congregações 
de Carmelitas Missionárias e 

Carmelitas Missionárias Teresianas, 
em colaboração com a Pontifícia 
Faculdade e Pontifício Instituto 
de Espiritualidade Teresianum de 
Roma, organizaram um Congresso 
sobre o P. Francisco Palau, ocd, e 
por ocasião do 30º aniversário da 
sua beatificação por S. João Paulo II, 
que se celebrou no ano de 2018. No 
congresso abordaram-se questões 

históricas e biográficas do Beato 
Palau, assim como a sua vivência 
do carisma carmelitano teresiano 
na sua situação de exclaustrado e 
diversos temas da sua espiritual-
idade e legado teológico-místico ao 
património carismático da Igreja e 
do Carmelo. O Congresso terminou 
com uma oração de ação de graças 
na qual se pediu também pela ráp-
ida canonização do nosso irmão, o 
Pe. Francisco de Jesus, Maria e José 
(Palau y Quer), Carmelita descalço.

400 anos do Carmelo de Bolonha

Com uma cerimônia presidida 
pelo P. Provincial dos Car-
melitas Descalços de Lom-

bardia deram início às celebrações 
do 400º aniversário de fundação do 
convento de Carmelitas Descalças de 
Bolonha.
Agradecendo a Deus a presença do 
Carmelo feminino durante quatro 
séculos na cidade, as nossas irmãs 
convidaram-nos também a agradecer 
a todas as pessoas que, durante este 

longo período de tempo, ajudaram 
e ampararam a comunidade. Já em 
1617, o Cardeal Ludovisi, desejoso 
de acolher as carmelitas na sua dio-
cese, afirmava: “É esta uma empresa 
muito santa e com o tempo será de 
grande ajuda para a nossa cidade”, 
expressando o desejo de todos os 
cidadãos de apoiar uma fundação 
que, previra, seria um apoio es-
piritual tanto como temporal para 
Bolonha.
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Unimo-nos à oração das nossas 
irmãs e pedimos que se cumpra o 
seu desejo de começar sempre de 

bem a melhor, em fidelidade ao 
carisma legado pela Santa Madre 
Teresa de Jesus.          

Aniversário do Convento de Soso (Índia)

O Carmelo de Soso, no es-
tado de Jharkhand, Índia, 
celebrou os seus 50 anos de 

fundação no dia 14 de Novembro 
de 2018. Uma solene celebração 
eucarística presidida pelo bispo de 
Gumla e o pelo bispo de Simdega 
marcou a solene ocasião. O P. Jo-
hannes Gorantla, Definidor para o 
sul da Ásia, o P. Sebastián, provincial 
de Malabar, e vários padres e irmãos 
carmelitas estiveram presentes, na 

celebração. A presença de 23 das 
nossas irmãs que se reuniram para 
a assembleia geral da associação 
do sudeste agregou grande alegria 
à celebração. Professaram os seus 
votos solenes, ainda, duas carmeli-
tas: as irmãs Neelima e Maxima, na 
presença de uma grande multidão 
de fiéis. O Convento de Soso tem 17 
irmãs e duas candidatas, na atuali-
dade.  

Reunião da Associação Latino-americana de Carmelitas

Com a presença dos padres 
gerais do Carmelo, Saverio 
Cannistrà, OCD, e Fernando 

Millán, O. Carm., celebrou-se em 
Santo Domingo, do dia 6 ao dia 11 
de novembro, o IV Congresso organ-
izado pela Associação Latino-ameri-
cana de Carmelitas (ALACAR).
O tema elegido para iluminar as 
reflexões foi o seguinte: “Mártires de 
ontem para o Carmelo Latino-amer-
icano de hoje: Mons. Romero, Edith 
Stein e Tito Brandsma”.
Uns 120 participantes, entre leigos, 

religiosas e frades, procedentes de 
quase todos os países da América 
Latina, marcaram presença na Casa 
de Retiro Santa Maria de Altagracia, 
para deixar-se iluminar pela vida, 
o testemunho e a mensagem destas 
três figuras, cuja oferenda martirial 
ultrapassa as fronteiras do espaço e 
do tempo.
Abriu o Congresso a carmelita mis-
sionária chilena, Ir. Sandra Hen-
ríquez, com o tema: “Edith Stein, sob 
o sinal da Cruz: o martírio cristão 
de uma filha de Israel”. Seguiu-se 
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o P. Saverio Cannistrà com a con-
ferência: “A participação no amor de 
Cristo no martírio de Edith Stein”. 
Ao bispo carmelita de São Salvador, 
Mons. Oswaldo Escobar, titular da 
diocese de Chalatenango, coube 
apresentar a figura do Mons. Rome-
ro, o Santo dos pobres. E, finalmente, 
o P. Fernando Millán apresentou-nos 

a figura do Beato Tito Brandsma, 
com o tema: “A santidade a partir da 
humanidade”. Foram dias providen-
ciais para recrear a fraternidade do 
Carmelo, renovando, simultanea-
mente, o nosso compromisso de ser 
testemunhas de Jesus que sofre por 
meio da entrega dos nossos mártires.

Assembleia Geral da CICLA, 
(Santo Domingo, 11-17/11/2018)

Ao terminar o Congresso da 
ALACAR, que a cada três 
anos reúne a família carmel-

itana OCarm e OCD na América 
Latina, aconteceu a Assembleia Ger-
al da CICLA (Conferência Inter-re-
gional Carmelitano-Teresiana para a 
América Latina), a qual é celebrada 
também a cada três anos com a 
participação de todos os superiores 
maiores das 12 circunscrições do 
Carmelo Descalço latino-america-
no. Essa assembleia contou com a 
presença do Padre Geral e foi cele-
brada de 11 a 17 de novembro em 
nossa casa de formação em Santo 
Domingo.
Durante esses dias partilhou-se a 
caminhada de cada uma das circun-
scrições, com ênfase na formação 

inicial e nas iniciativas comuns que 
enriquecem a presença do Carme-
lo em cada região. Nessa ocasião, 
avaliou-se e renovou-se o compro-
misso de continuar concretizando 
o caminho que nos levará a assumir 
uma formação inicial compartilhada 
em toda a região. Do mesmo modo, 
foram avaliados e programados os 
cursos para formadores (bienal), o 
segundo noviciado comum (anu-
al), o Congresso de Espiritualidade 
(trienal), os encontros regionais de 
jovens professos solenes e frades 
com menos de dez anos de orde-
nação, encontros trienais de frades 
e monjas, encontros dos frades 
irmãos e várias iniciativas que vão 
aproximando-nos mais para elevar 
nosso sentido de família e superar 



Communicationes 340/01.2019 4

o provincialismo que nos limita e 
empobrece.
Agradecemos a presença do Pa-
dre Geral conosco, que serve para 
renovar nossa comunhão com toda 

a Ordem, ao mesmo tempo que nos 
oferece sábias indicações no campo 
da formação inicial, as quais dese-
jamos implementar.
(Padre Francisco Javier Mena, ocd) 

O santuário de Nossa Senhora do Monte Carmelo 
(Quezón City), Basílica Menor

Na véspera da solenidade de 
São João da Cruz, Mon-
senhor Honesto Ongtioco, 

bispo de Cubao (Filipinas), infor-
mou ao Padre Joey Mabborang, ocd, 
reitor e pároco, sobre a aprovação 
do título de Basílica Menor para 
o santuário da Virgem Maria do 
Monte Carmelo em Quezón (Fili-
pinas). Em 14 de dezembro, Padre 
Joey – que é também vigário episco-
pal para os religiosos – recebeu da 
Nunciatura Apostólica em Manila, 
pelas mãos do bispo, o decreto da 

Congregação para o Culto Divino e a 
Disciplina dos Sacramentos. Mon-
senhor Ongtioco havia estimulado 
os frades a fazer o pedido, que vinha 
sendo articulado por Padre Mariano 
Agruda, ocd (hoje definidor geral), 
desde 2015. Em 2016, a Pœnitentiar-
ia Apostolica já havia concedido um 
vínculo espiritual de afinidade entre 
o santuário e a Basílica Santa Ma-
ria Maior, em Roma: privilégio que 
outorga indulgências especiais aos 
peregrinos e visitantes do santuário. 


