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Chipre, 21 de setembro de 2019 
Festa do Apóstolo São Mateus. 

 
 

Queridos irmãs e irmãos no Carmelo 
vos saudamos com um coração cheio de alegria e esperança! 

 
Nós, Irmãs Carmelitas do Médio Oriente e do Norte da África, provenientes de 16 nações, ao fim 
desta nossa Assembleia Federal, queremos partilhar convosco a nova realidade de nossa Federação 
que ampliou seus horizontes. 

Nos reunimos, com a presença de nossos Frades Carmelitas desta vasta região e do Carmelo de 
Atenas, em Chipre, ilha do encontro, terra evangelizada pelos apóstolos Paulo e Barnabé,1 terra na 
qual a Ordem esteve durante os três primeiros séculos de sua história. Chipre foi o primeiro lugar 
de expansão da Ordem, depois  da Palestina.2 

Viemos da Terra Santa, da Síria, do Egito e do Marrocos, atualmente somos sete mosteiros unidos 
por afinidade espiritual e geográfica. Vivemos em um meio majoritariamente não cristão, no 
cruzamento das três grandes religiões monoteístas, na pluralidade das culturas. Nossas 
comunidades são formadas por algumas irmãs da Igreja local e de outras que, impulsionadas pelo 
Espírito, vieram do mundo inteiro. Enraizadas nos países em que vivemos, desejamos ser um 
testemunho de oração e de relações fraternas autênticas. 

“Batizados e enviados: a Igreja de Cristo em missão no mundo” é o apelo do Mês Missionário 
Extraordinário convocado pelo Papa Francisco. Nós vos animamos a entrar neste sopro do Espírito 
que abre nossos corações a acolher a humanidade inteira, e sobretudo nossas irmãs e irmãos que 
sofrem por causa de sua fé. Nós vos convidamos a compartilhar nossa missão especialmente 
através da oração e do apoio aos cristãos destas regiões. 

Gostaríamos de vos mostrar a beleza de viver como orantes em meio de orantes em Igrejas pobres 
e minoritárias; em lugares santos habitados pela presença do Senhor, dos apóstolos e de inúmeros 
santos que testemunharam que o “diálogo da salvação e da amizade... é possível”3. 

																																																													
1 Cf. At 11-13 
2 SAGGI LUDOVICO, Storia dell'Ordine Carmelitano, p. 33ss. 
3 PAPA FRANCISCO, Viagem apostólica ao Marrocos, 30-31 de março de 2019. 



“Agora começamos. e procurem ir começando sempre, de bem em melhor”4. Ainda hoje escutamos 
a voz de nossa Santa Madre Teresa que continua a nos encorajar, a nos sustentar, tecendo laços de 
comunhão entre nossas comunidades. Nós vivemos o kairós deste tempo de precariedade e 
reconhecemos a voz do Esposo que nos fala no meio da noite. 
	
Se vos sentis chamadas pelo Senhor a viver aqui a missão5, nestas terras de antiga cristandade, 
sede bem-vindas. 

“Em nome de Deus, que criou todos os seres humanos iguais nos direitos, nos deveres e na 
dignidade e os chamou a conviver entre si como irmãos, a povoar a terra e a espalhar sobre ela 
os valores do bem, da caridade e da paz”,6 nós vos saudamos irmãs e irmãos e desejamos que a 
Virgem Maria Rainha e beleza do Carmelo vos guarde sob sua proteção maternal. 

 

Vossas Irmãs Carmelitas dos mosteiros de 
Alepo na Síria, Al Fayoum no Egito, Tanger no Marrocos  

e Haïfa, Nazaré, Belém, Jerusalém na Terra Santa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

																																																													
4 Livro das Fundações 29,32 
5 Decreto sobre a atividade missionaria da Igreja, AG 18 
6 Documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da convivência comum, Abu Dabhi 4 fevereiro 2019 


