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25 anos de presença na missão de Odisha
Ao cumprir-se 25 anos da chegada dos primeiros
missionários procedentes da Província de Manjummel
a Odisha, no Nordeste da Índia, o Vicariato de Santa
Teresa do Menino Jesus, alí estabelecido, programou
uma série de actividades que começaram com um
conjunto de celebrações em cada comunidade no dia
da festa da Padroeira do Vicariato, santa Teresinha, no dia 1 de outubro de 2016.
O lema da celebração é o seguinte: “Sempre, em Ti, renovados” e com ele se quer
expressar o chamamento à renovação individual e colectiva no Vicariato aos valores
radicais do carisma do Carmelo teresiano. Os nossos irmãos carmelitas em Odisha
querem dar graças nesta transcendental ocasião afiançados nas suas raizes e, ao
mersmo tempo, desejosos de seguir dando muito fruto, confiados n ajuda de Deus para
construir com esperança um futuro por Ele abençoado.
Entre as numerosas actividades programadas para este ano, destacamos os retiros
espirituais, as sessões de estudo sobre as nossas Constituições e as celebrações
particulares de aniversários dos diversos religiosos.
Os festejos programados com motivo de tão gozoso aniversário, se concluirão com uma
celebração no dia 1 de outubro de 2017.

Congresso Mariano Internacional
A Ordem do Carmo e a Ordem dos Carmelitas Descalços,
motivadas pela celebração do I Centenário das Aparições
de Fátima, decidiram oferecer à sua própria família e a toda
a Igreja um congresso mariano internacional a fim de
reavivar a sua espiritualidade mariana, pois o Carmelo é
todo de Maria.
Foi sob a sua inspiração e proteção que, no Séc. XII, os
primeiros frades se reuniram no cimo do Monte Carmelo
para cultivarem a relação com o Deus vivo. É com muita
alegria que vos convidamos para este Congresso,
patrocinado pelos padres gerais de ambas as ordens, que
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se realizará de 15 a 17 de Setembro, de 2017, em Fátima, Portugal.
Informações sobre o Congresso: http://www.congressomarianocarmelita.com, em
Português, Italiano, Francês, Inglês e Espanhol.

Capítulo Provincial OCDS Colômbia
Durante os dias 24, 25 e 26 de março,
aconteceu na cidade de Medellín o V Capítulo
Provincial da OCDS na Casa de Retiros
Francisco Palau, das Carmelitas Missionárias.
O evento contou com a participação de
delegados de sete comunidades do país
(Medellín, Pereira, Villa de Leyva, Cali,
Bogotá, Anzá e Bucaramanga) e a presença dos Freis Milton Moulthon e Arcesio Escobar,
carmelitas descalços.
O objetivo principal da reunião foi eleger os integrantes do Conselho Provincial, os quais
prestarão seu serviço durante o próximo triênio nas seguintes funções:
Presidente: Lucy del Carmen Quexada;
Formadora: Esther Leonor Galvis;
Conselho para a Vida Espiritual: Josefina Espitia;
Conselho para o Apostolado: Gabriela Marín;
Conselho para a Vida Mariana: Francisco Neira;
Auxiliar da tesouraria: Rosario Serrano;
Secretaria: Caroline Gebehart.
No encontro refletiu-se também sobre os desafios apresentados pelo Prepósito Geral na
carta enviada de Roma em 27 de março de 2016.

