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Papa Francisco em Marrocos: 
encontro com as carmelitas Descalças de Tanger 

No passado 31 de março, den-
tro da sua viagem apostólica 
a Marrocos, o Papa Francis-

co reuniu-se na Catedral de Rabat, 
com sacerdotes, religiosos, consagra-
dos e o Concelho Ecuménico das 
Igrejas.
As nossas irmãs carmelitas descalças 
do convento de Tanger puderam 
participar, com enorme alegria, neste 
encontro com o sucessor de Pedro, 
sentindo-se acompanhadas e queri-
das pelo Santo Padre e confirmadas 
por ele na fé e na sua generosa entre-

ga neste país da África muçulmana.
Puderam escutar como Francisco 
recordou que uma comunidade cristã 
pequena, como a de Marrocos, não é 
insignificante. O Papa, ainda apelou à 
colaboração, ao diálogo e à caridade 
entre as diferentes confissões cristãs e 
com o Islão.
Por outra parte, como pode ver-se 
nas imagens, as nossas irmãs estão 
a levar a cabo importantes obras de 
restauração do convento, caras, mas 
absolutamente necessárias.

P. Patrizio Sciadini, ocd, 
presidente dos religiosos do Egipto

O nosso irmão, o P. Patrizio 
Sciadini, ou Abuna Patrik, 
como é conhecido no 

país do Nilo, foi reelegido para um 
segundo mandato como presidente 
dos religiosos no Egipto, reunidos 
em assembleia eletiva no final do mês 
passado de março.
Elegeu-se também um vice-

presidente (Abuna Kamal, 
franciscano) e um secretário (Abuna 
Rubens, das missões africanas). 
Desejamos ao nosso irmão e a todos 
os religiosos do Egipto a bênção de 
Deus e a paz, tão necessárias para 
continuar a desempenhar a sua 
missão naquelas terras. 
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Faleceu Jeannine Poitrey

Recebemos da comunidade 
de Alba de Tormes, na 
província Ibérica (Espanha), 

a triste notícia do falecimento da D. 
Jeannine Poitrey no 31 de dezembro 
passado em Biarritz (França).
A Sr.ª Poitrey, parisina de 
nascimento, havia dedicado grande 
parte da sua vida intelectual ao 
estudo literário e linguístico da 
obra de Santa Teresa de Jesus, assim 
como também à difusão da sua 
espiritualidade.

Grande especialista em língua 
castelhana do século XVI, publicou 
estudos importantes sobre o 
vocabulário da Santa nas suas obras 
(particularmente notável é o seu 

trabalho sobre os textos de Vida e 
Caminho de Perfeição, publicados 
pela Universidade de Lille em 
1976 e traduzidos para espanhol 
pela Universidade Pontifícia de 
Salamanca em 1983).
Publicou também uma introdução 
à leitura da Santa e realizou 
diversas traduções dos manuscritos 
teresianos. Foi professora na 
Sorbonne e lecionou cursos em 
diversas universidades e faculdades, 
como a de São Vicente Ferrer em 
Valência, Espanha.
Era titular da Grande Cruz Afonso 
X o Sábio, que lhe foi imposta 
pessoalmente pelo rei de Espanha, 
D. João Carlos I. Descanse em paz.

Ordenações no Quénia

No passado 16 de fevereiro 
foram ordenados três novos 
sacerdotes carmelitas des-

calços no Quénia: fr. Pedro Canisio 
Otieno, Fr. Harrison Waijango e fr. 
Isaac Namanda.
A ordenação teve lugar na Univer-
sidade Tangaza, que se encontra a 
poucos minutos do nosso convento 
de São João da Cruz em Nairobi.
Presidiu à cerimónia o bispo des-
calço Monsenhor George Tambala, 

titular da diocese de Zomba no 
Malawi.
Monsenhor Tambala estudou na 
Universidade Tangaza e foi membro 
da comunidade de Nairobi. Desem-
penhou o cargo de definidor geral 
no sexénio 2009-2015. Reelegido no 
capítulo geral celebrado em Ávi-
la esse ano, deixou o cargo ao ser 
nomeado bispo, sendo ordenado em 
janeiro de 2016.
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Província de Paris: um retiro espiritual

Entre os dia 24 de fevereiro e 
o dia 1 de março, um bom 
número de irmãos da Provín-

cia de Paris reuniu-se na Abadia 
trapense de Soligny para celebrar 
um retiro espiritual, de acordo com 
o desejo expressado no capítulo pro-
vincial de 2017 e que se fez realidade 
no lugar no qual um jovem chama-
do Lucien Bunel realizou retiros de 

discernimento antes de descobrir 
o Carmelo e entrar sob o nome de 
Jacques de Jesus, uma figura proemi-
nente da nossa Província de Paris.
Durante o retiro, os religiosos 
seguiram várias meditações sobre 
personagens bíblicos: Adão, Abraão, 
Jacob, Pedro e Judas, em forma de 
Lectio.

Semana de espiritualidade no Teresianum

Entre os dias 10 e 14 de março 
passados celebrou-se na Fac-
uldade Pontifícia Teresianum 

a tradicional Semana de Espiritual-
idade, que este ano alcançou a sua 
60ª edição, com uma afluência mais 
que notável de público. O tema es-
colhido para este ano foi: “A espirit-
ualidade da amizade com Deus e 
com os homens. Chamei-vos amigos 
(Jo 15, 15)”.
Abriu as jornadas uma conferência 
do P. Geral, Saverio Cannistrà, ocd, 
sobre a amizade em Santa Teresa. 
Nos dias seguintes abordaram-se 
temas como a possibilidade de uma 
amizade gratuita, a amizade na vida 
consagrada, no cinema, na figura de 
Isabel da Trindade e as relações dos 
jovens e o seu modo de viver a am-

izade na idade das redes sociais.
Fechou a semana uma mesa redonda 
sobre a Igreja como casa e escola de 
amizade.
Às conferências uniram-se momen-
tos de celebração litúrgica, assim 
como a possibilidade de participar 
num momento de oração, com 
exposição do Santíssimo, meia hora 
antes de cada sessão. As reflexões 
sobre a amizade tiveram uma “apli-
cação prática” nos encontros entre 
os participantes, muito animados e 
concorridos. 
No canal de YouTube da faculdade 
(Pontificia Facoltà Teresianum) 
podem-se ver todas as conferências 
da Semana. É possível aceder às 
mesmas através da página web do 
Teresianum: www.teresianum.net


