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“Nova et vetera” 
Cântico gregoriano sanjoanista

Ao cumprir-se o 450º 
aniversário da reforma do 
ramo masculino do Car-

melo Teresiano (1568-2018), jovens 
carmelitas descalços, postulantes e 
religiosos das duas províncias polac-
as da Ordem (Cracóvia e Varsóvia), 
reuniram-se em Czerna para a 
preparação dum disco com a missa 
e as vésperas de São João da Cruz, 
assim como outros hinos e antífonas 
sobre o Santo. O álbum será lançado 
no próximo Outono.
Desde o ponto de vista artístico 
a responsabilidade de colocar em 
prática a iniciativa foi assumida pelos 

especialistas Ewa e Robert Domagała 
Rekiel, dirigidos pelo P. Mariusz 
Wójtowicz ocd, já conhecido por 
outros trabalhos anteriores (o dis-
co “Sancta Mater Teresia”: https://
soundcloud.com/dumanie/sanc-
ta-mater-teresia-chora-y; os cânticos 
polifónicos “Solo Dios basta”: https://
soundcloud.com/dumanie/bog-sam-
wystarcza-vol-1 o “Twoje Niebo” 
https://soundcloud.com/dumanie/
twoje-niebo-dzien-po-dniu).
Convidamos-vos a visitar a página 
web da província de Cracóvia, aonde 
encontrareis todas as gravações dis-
poníveis: www.karmel.pl.  

Setenta anos da fundação do Santo Deserto 
de Roquebrune (França)

Os irmãos da província de Av-
ignon-Aquitain celebraram 
esta segunda-feira de Pen-

tecostes (21 de Maio de 2018) o 70º 
aniversário da fundação do seu Santo 
Deserto. O projecto foi discutido em 

Capítulo Geral de 1947 e o Beato 
Pe. Eugénio Maria do Menino Jesus, 
capitular, foi o encarregado de levar 
a cabo esta fundação, que se realizou 
também numa segunda-feira de Pen-
tecostes, naquela ocasião (ano 1948), 
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um 17 de Maio. Esta data é a da per-
egrinação anual em honra de Nossa 
Senhora da Misericórdia venerada 
desde o século XVII no Santuário do 
novo Deserto.
Durante aproximadamente 50 anos, 
o Santo Deserto de Roquebrune (de-
partamento de Var, em Provença), 
foi atendido pelas quatro províncias 
franco-belgas: Avignon-Aquitain, 
Paris, Flandes e Brabante.
Desde 1996, a casa passou a depend-
er exclusivamente da província de 
Avignon-Aquitain. O sítio consta 
de sete ermitas construídas pelos 
monges camaldulenses por volta de 
1925 e uma grande construção de 
estilo provençal (originalmente um 
bastião) de princípios do século XIX. 
Inclui também um antigo Santuário 
mariano reconstruído no século 

XVII. A propriedade de mais de 60 
hectares (duas colinas) encontra-se 
na solidão do Maciço de Maures. 
Oferece uma bela vista do Mediter-
rânio e da baía de Saint Raphael.
Na segunda-feira de Pentecostes, os 
eremitas organizaram uma reunião 
para comemorar o acontecimento 
que coincidiu com a celebração da 
primeira festa litúrgica de Maria 
Mãe da Igreja, agora celebrada pre-
cisamente no dia seguinte ao Pente-
costes. Um acontecimento bonito e 
providencial, altamente simbólico e 
dado à espiritualidade do Carmelo. 
O Padre Henri do Menino Jesus, 
Provincial de Avignon-Aquitain 
presidiu à cerimónia neste ano em 
que celebrava as suas bodas de prata 
da profissão religiosa.
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O dia 23 de junho, foi um 
grande dia para o Paraguai 
e para o Carmelo. Chegou, 

por fim, o dia esperado e o estádio 
do Club Porteño encheu-se de fiéis 
que chegaram desde o meio-dia para 
aclamar a sua beata Maria Felícia de 
Jesus Sacramentado (Chiquitunga). 
A cerimónia começou às 16h30 
da tarde e foi presidida pelo 
Cardeal Angelo Amato, Perfeito 
da Congregação para a causa dos 
Santos; concelebraram todos os 
bispos da conferência episcopal e 
uns 200 sacerdotes. A cerimónia 
foi solene, ágil e alegre, com uma 
mistura de cantos clássicos e do 
contagioso folclore paraguaio. Foi 
emocionante ver uma assembleia 
de 50.000 pessoas (sem contar os 
milhares que não puderam entrar 
no estádio) implicada em cada 
momento da cerimónia com os seus 
aplausos.

Umas 60 carmelitas descalças 

estiveram presentes, assim como uns 
40 frades do Paraguai e dos países 
vizinhos. No dia 24 celebraram-se 
em distintos lugares celebrações 
eucarísticas de acção de graças pela 
beatificação desta beata carmelita, 
a quem o povo já aclamava como 
santa.

O cardeal Angelo Amato apresentou 
a Chiquitunga na sua homilia 
como uma “jovem culta e santa, 
entusiasta da sua fé e da sua 
vocação de consagrada”. Uma santa 
que “convida hoje as suas irmãs 
a sentirem-se orgulhosas da sua 
vocação e alegres na sua quotidiana 
entrega ao Senhor”. Uma santa 
que “nos convida a todos a viver a 
nossa existência cristã e inspira a 
juventude paraguaia a viver fiel ao 
amor de Deus”.

O Paraguai, o Carmelo e o Céu 
encheram-se de festa. Parabéns a 
todos.

Beatificação de Maria Felícia de Jesus 
Sacramentado
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A missão de Bengala Ocidental cumpre 20 anos

No passado dia 6 de junho, 
a missão do Carmelo 
teresiano em Bengala 

Ocidental cumpriu 20 anos. Os 
carmelitas estabeleceram-se em 
primeiro lugar em Kolkata, em 1998, 
enviados pelo então Comissário da 
atual Província de South Kerala, 
P. Wilfred Miranda, ocd. Mais 
tarde, o P. Bernardine M. Louis, 
ocd, já Provincial, abriu o primeiro 
seminário da missão em Burdwan. 
Em 2008 Bengala Ocidental passou a 
ser um Vicariato Regional de South 
Kerala.
A circunscrição tem agora 10 
casas, das quais 3 são seminários; 
e é composta por 23 sacerdotes, 18 
estudantes de teologia, 2 regentes, 
7 estudantes de filosofia, 6 noviços, 

5 postulantes e um bom número 
de aspirantes. Como atividades 
pastorais mais importantes estão as 
paróquias missionárias, os colégios, 
as casas de acolhimento para 
crianças e um centro-escola de corte 
e confeção ou oficina de alfaiataria.
No dia 6 de junho de 2018 o 
Arcebispo Thomas D’ Souza, da 
Arquidiocese de Calcutá, celebrou 
uma missa de ação de graças no 
nosso primeiro convento. Animados 
pelas palavras que nos dirigiu, na 
sua visita pastoral, o Definidor Geral 
P. Johanes Gorantla colocamo-nos 
sob a proteção de Santa Teresa e 
Nossa Santíssima Mãe do Carmelo, 
para que sigam alentando em nós o 
fogo do Espírito que impulsa a nossa 
missão.

O P. Geral, em visita ao Carmelo holandês

Nos últimos dias do mês de 
junho, o P. Saverio Cannis-
trà, ocd, Prepósito Geral, re-

alizou uma visita aos nossos irmãos 
e irmãs carmelitas da Holanda, 
acompanhado do seu secretário, o P. 
Rafal Willkowski. Pôde encontrar-se 
com todos os frades da semi-provín-
cia e visitar, entre outros, os conven-
tos de Echt, Maastricht y Oirschot, 
partilhando fraternamente a vida 
dos frades e das freiras desta cir-

cunscrição da Ordem, que padece 
as dificuldades próprias da falta de 
vocações e o passar dos anos, com 
o conseguinte envelhecimento. Em 
Echt pôde visitar também a paróquia 
na qual se conservam alguns objetos 
vinculados a Santa Teresa Benedita 
da Cruz que, como é sabido, dali foi 
conduzida, juntamente com a sua 
irmã Rosa, para o campo de Wes-
terbork e logo a Auschwitz, aonde 
sofreu o martírio.
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Fecha-se temporalmente a missão de Timor Leste

No dia 10 de dezembro de 
2016 a Conferência Ibérica 
de Provinciais, constituída 

pelas Províncias de Portugal, Navar-
ra e Ibérica, punha em marcha uma 
missão em Timor Leste.
Apesar de todos os esforços realiza-
dos, não foi possível consolidar, até 
ao momento, uma presença sólida 
que assegure a implantação da Or-
dem naquele território.

Por isso, a pedido da mesma Con-
ferência, o Definitório enviou uma 
carta no dia 11 de junho passado aos 

Provinciais das três Circunscrições 
agradecendo o trabalho realizado 
pelos missionários que permanecer-
am ali todo este tempo e aceitando a 
proposta de suspensão temporal da 
missão.

Deus queira que no futuro, como 
expressa o Definitório Geral, pos-
sa reestabelecer-se uma presença do 
Carmelo Teresiano em Timor Leste 
“que cumpra os requisitos para uma 
presença renovada que se orientaria 
ao acolhimento vocacional e à for-
mação”. 

Encontro dos noviços carmelitas descalços da Itália

Entre 11 e 15 de junho aconte-
ceu no Teresianum um en-
contro de noviços e mestres 

das Províncias italianas. Dele par-
ticiparam os Padres Marco Cabula 
(Ligúria), Leonardo Cuccurullo 
(Nápoles), Gianni Bracchi (Ven-
eza) e Attilio Viganò (Lombardia), 
acompanhados dos noviços Gi-
useppe Ginefra, Andrea Palmentura, 
Michele Piperis, Franceso Cotta, 
Francesco de March, Francesco 
Alloisio, Alessandro Futia e Arthur 
Randriamampionona. 
Durante o encontro, mestres e 
noviços puderam compartilhar fra-
ternalmente a experiência que vivem 

nas diferentes casas de noviciado e 
viver dois momentos mais forma-
tivos: um sobre temas carmelitanos 
(a Regra, o profeta Elias e a tradição 
do Carmelo) e outro com conteúdos 
de tipo religioso-cultural, tanto em 
nível teórico como prático, visitando 
alguns lugares de Roma vinculados 
à história da Igreja primitiva ou ao 
Carmelo teresiano. Para essa segun-
da parte, contaram com a ajuda do 
professor Gianfrancesco Solferino.
Os jovens noviços puderam com-
partilhar também entre si e com 
seus mestres as suas esperanças e 
preocupações a respeito do Carmelo 
teresiano do futuro.
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Visita do cardeal Braz de Aviz às carmelitas descalças 
de Bolonha

No último dia 10 de junho, 
nossas Irmãs de Bolonha 
receberam a visita fraterna 

do Cardeal prefeito da CIVCSVA, 
com a finalidade de participar de 
uma jornada do Capítulo Geral das 
Missionárias da Imaculada do Padre 
Kolbe.

Durante sua breve visita, além de 
estar junto com as Irmãs, o Cardeal 
Braz de Aviz manteve um diálogo 
espontâneo com elas, abordan-
do alguns temas referentes à vida 
concreta das monjas, seu testemu-

nho simples e alegre, o espírito de 
comunhão entre elas e com a Igreja, 
que as carmelitas descalças trans-
mitem e que o Cardeal pediu que 
continuassem a cultivar.
Nossas Irmãs puderam compartilhar 
com o prelado algumas primeiras 
impressões sobre a Instrução Cor 
Orans, dedicada à vida contempla-
tiva.

Na versão italiana da página web 
pode ser encontrada uma crônica 
mais detalhada do encontro.


