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Encontros 
em África

O estudo do esboço da 
“Declaração Carismá-
tica” preparado pelo 
Definitório Geral está 
a decorrer, como já sa-

bemos, nas diversas áreas geográ-
ficas nas quais está implantada a 
nossa Ordem. Demos notícia, re-
centemente, dos encontros reali-
zados na Colômbia e na Itália, aos 
que se unem agora os de África. 
Em concreto a Nigéria, a Républica 
Centro-africana e o Malawi acolhe-
ram professos solenes, entre os 30 

e os 45 anos de idade, provenien-
tes de diversos países do conti-
nente africano, para refletir sobre 
o documento.
Os três encontros contaram com 
a presença e animação do P. Da-
niel Ehigie, ocd, Definidor Geral 
para a África. 
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O diário digital 
www.religiondigital .
org, de grande difusão 
no mundo de língua 
espanhola, noticiou re-

centemente o processo de estudo 
da “Declaração Carismática” na nos-
sa Ordem. Com o título “O Carmelo 
Descalço estuda e debate o primeiro 
esboço para uma Declaração Caris-
mática”, o jornalista Baltasar Bueno 
expõe como “o Definitório Geral do 
Carmelo Descalço, dentro do contex-
to do processo de releitura das suas 
leis, iniciado depois do Capítulo Ge-
ral de Ávila (2015), e tendo em conta 
aquilo que foi aprovado pelo Defini-
tório Extraordinário de Goa (2019), 
apresentou um primeiro esboço para 

a Declaração Carismática, que reco-
lhe as propostas realizadas por todas 
as Circunscrições da Ordem durante 
a primeira fase do processo: a releitu-
ra das Constituições”.
O diário digital religioso, depois da 
informação detalhada e completa 
sobre o processo, acrescenta uma 
entrevista realizada há alguns meses 
pelo P. Saverio Cannistrà, ocd, para o 
diário “Levante”, publicado na Comu-
nidade Valenciana, Espanha.
Podem consultar aqui a notícia: 
https://www.religiondigital.org/
baltasar_bueno-_corresponsal_
en_valencia/Carmelo-Descalzo-
-borrador-Declaracion-Carismati-
ca_7_2192550727.html

A “Declaração 
Carismática” 
nos meios de 

informação digitais
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Notícias do 
Definitório

Desde meados de janeiro, 
Padre Saverio Cannistrà, 
Padre Geral, encontra-se 
realizando a visita pas-

toral ao Comissariado do Caribe, a 
qual será concluída com a celebra-
ção do Capítulo do Comissariado.
Por sua parte, Padre Agustí Borrell, 
vigário-geral, estará presente em 
vários conselhos plenários prepa-
ratórios dos Capítulos provinciais 
na Itália. De modo concreto, nos de 
Nápoles, Sicília e Itália Central.
No que se refere aos demais defi-
nidores, Padre Johannes Gorantla 
anima nesses dias diversos encon-
tros de jovens na Índia, que refle-
tem sobre a declaração carismática, 
enquanto Padre Daniel Chowning 
está nos Estados Unidos.

Padre Javier Mena acompa-
nha nessas semanas diversos 
Capítulos que estão sendo ce-
lebrados nas circunscrições da 
América Latina: Chile, Peru e 
Argentina, entre outras. Por 
fim, Padre Daniel Ehigie realiza 
nesses dias uma visita à Dele-
gação da África Ocidental, de-
pendente da Província Ibérica 
e composta por nossas presen-
ças em Burkina Faso, Togo e 
Costa do Marfim. 



Communicationes  351  |  01.2020 4

Capítulos
Diversas cir-

cunscrições 
de nossa 
Ordem es-
tão cele-

brando – ou celebrarão 
proximamente – suas 
reuniões capitulares. 
Como é tradicional, as 
presenças da América 
Latina são as primeiras a 
convocar e realizar seus 
Capítulos. Assim, a Pro-
víncia São José do Brasil 
elegeu Padre Emerson 
dos Santos como pro-
vincial, enquanto na de 
Nossa Senhora do Car-
mo, na mesma nação, 
foi eleito Padre Everton 
R. B. Machado. No Mé-
xico, o novo provincial 
é o Padre Leonel J. Ce-
niceros Castro. Um dos 
primeiros Capítulos a 
ser celebrado foi o da 
América Central, tendo 
à frente o seu novo pro-

vincial, o Padre Luis Bel-
trán Martínez.
O Capítulo do Comissa-
riado do Chile reelegeu 
Padre Erwin Montoya 
e chegam previamen-
te eleitos aos Capítulos 
da Colômbia e Argenti-
na, respectivamente, os 
Padres Carlos Alberto 
Ospina e Ricardo Pra-
do. Também foi iniciado 
recentemente o Capítu-
lo do Comissariado do 
Peru, circunscrição que 
havia reeleito previa-
mente o Padre Alfredo 
Amesti como superior 
maior.
Em breve, estará à dis-
posição de todos na pá-
gina web uma seção na 
qual iremos atualizando 
as nomeações de pro-
vinciais e conselheiros 
das diferentes circuns-
crições. 
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O secretário de 
Cooperação 

Missionária da 
Ordem visita a 
Obra Máxima

N
a segunda-feira – 13 de 

janeiro – e na terça-feira– 

14 de janeiro de 2020 –, 

Padre Jérôme Paluku, se-

cretário-geral para a coo-

peração missionária de 

nossa Ordem, visitou em San Sebastián 

a sede da Obra Máxima. O objetivo de 

sua visita foi felicitar e, principalmente, 

alentar os animadores dessa organiza-

ção carmelitana não-governamental, 

bastante comprometidos com a pro-

moção e financiamento das obras de 

desenvolvimento em muitas de nossas 

missões em vários países do mundo.

Padre John Korta, administrador geral 

da Obra Máxima, apresentou ao Pa-

dre Jérôme o trabalho que ele e sua 

equipe realizam diariamente: análise 

e realização de projetos, atenção às 

necessidades dos missionários e cana-

lização de ajudas etc. Desse modo, a 

ONG continua a tradição de ajuda às 

missões da Província de Navarra dos 

Carmelitas Descalços, que merece 

nosso reconhecimento e admiração.

Entre a Secretaria de Cooperação 

Missionária e a Obra Máxima existem 

muito bons canais de colaboração e 

comunicação, que ambas as partes 

quiseram reforçar com essa visita.

Recordamos que a Obra Máxima é o 

órgão principal dos carmelitas de Na-

varra para a ajuda ao desenvolvimen-

to e evangelização dos povos e que 

tem 85 anos de serviço e história em 

favor dos mais necessitados, apoiando 

muitos projetos em comunidades po-

bres e vulneráveis, bem como susten-

tando ações missionárias e de promo-

ção vocacional e ajuda aos jovens em 

formação dentro da Ordem. 
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Encontro 
de 

formadores 
europeus

N
esses dias (de 27 de 

janeiro a 1º de fe-

vereiro) está acon-

tecendo no Tere-

sianum de Roma o 

encontro anual dos formadores 

das províncias da Conferência 

Europeia de Provinciais.

Para essa sessão, o tema esco-

lhido foi: “Os votos: meios de 

crescimento humano e espiri-

tual”. Para tratar do assunto, 

a manhã é dedicada a aulas 

magistrais, enquanto durante a 

tarde há espaço para partilha 

em grupo, debatendo sobre 

os conteúdos recebidos, com 

a finalidade de favorecer tam-

bém a comunhão fraterna en-

tre os formadores das diversas 

circunscrições. 

Padre Agustí Borrell, vigário-ge-

ral, acompanha os formadores.
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