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Informação da Ordem

Secretaria de Informação
da
Ordem,
atendendo
às indicações de nossos
superiores maiores, está preparando
algumas mudanças que, pouco a
pouco, se darão a conhecer e serão
agilizadas ao longo do período de
2019-2020.
É por isso que, aproveitando o
tempo de verão no hemisfério norte,
suspenderemos a publicação de
notícias durante o mês de agosto
e parte do mês de setembro, para
reencontrar-nos no início do outono.
Não
obstante,
procuraremos
manter ativas nossas redes sociais,
particularmente Facebook e Twitter.
Como certamente já devem estar

sabendo, na parte mais embaixo da
página web www.carmelitaniscalzi.
com, é possível acessar duas “janelas”
que nos permitem ler as notícias
atualizadas da família do Carmelo
em todo o mundo, publicadas nessas
redes sociais. Não é necessário ter
uma conta em tais redes para poder
ver as notícias. Convidamos-lhes a
continuar em contato conosco por
esse meio.
Desejando-lhes um feliz mês da
Virgem do Carmo e uma jubilosa
celebração da festa de Nossa Senhora
do Monte Carmelo, ficamos à
disposição de vocês através da opção
de contato de nossa página web.

Andrea Riccardi visita o mosteiro de Pescara

N

o dia 28 de maio o fundador
da Comunidade Santo
Egídio visitou a comunidade
de monjas carmelitas descalças de
Pescara, na Itália.
A comunidade nasceu em Roma,
precisamente no antigo mosteiro

que as Irmãs ocupavam no famoso
Trastevere, que tinha como título
“Santa Maria do Monte Carmelo e
Santo Egídio”. Fundado em 1610, as
monjas o abandonaram em 1972 e
um jovem estudante cristão, Andrea
Riccardi, tomou a cargo, junto com
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alguns companheiros, do imóvel,
para nele começar uma experiência
de fraternidade, oração e serviço aos
mais pobres das periferias romanas.
Em 1973 essa comunidade passou a
chamar-se “Comunidade de Santo
Egídio”, assumindo o nome do
mosteiro carmelita.
Por ocasião do lançamento de um
livro seu – com o sugestivo título
Tudo pode mudar – na cidade do

N

Adriático, o “jovem” Riccardi quis
visitar as carmelitas e deixar-lhes
um precioso testemunho: “Uma
lembrança afetuosa nas raízes
comuns na terra e na oração em Santo
Egídio de Trastevere: paz a todas
vocês e que Deus as proteja. Desejolhes todo o bem e peço-lhes que sua
oração proteja a mim e a nós de todo
o mal. Com amizade e fraternidade
egidiana. Andrea Riccardi”.

CITeS: Livro comemorativo

o dia 14 de fevereiro de
2009 era inaugurada
a nova sede do CITeS
– Universidade de Mística de
Ávila, que desde 1986 desenvolvia
suas atividades em uma parte do
convento “da Santa”, localizado na
casa natal de Santa Teresa de Jesus.
Em razão dessa efeméride, o Centro
publicou, em espanhol e inglês,
um precioso livro comemorativo,
dividido em três partes: na primeira,
conta-se a história do CITeS,
o significado do edifício e sua
simbologia, assim como das obras
de arte nele presentes; na segunda,
o leitor poderá ter uma ideia da
vasta atividade – cursos, cátedras,
congressos, eventos religiosos e
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culturais – desenvolvida nesses dez
anos, assim como das publicações
realizadas e da nova realidade do
centro de jovens; na terceira parte,
são recolhidas algumas estatísticas
importantes.
O título do livro é Diez años de uma
estrela 2009-2019/Ten years of a
star, em alusão à frase dirigida por
Jesus a Santa Teresa, referindo-se
ao mosteiro de São José de Ávila
(“uma estrela que daria de si grande
esplendor”) e evocada pela forma
de estrela do centro. Profusamente
ilustrado e crônica de uma parte
importante da história do Carmelo
Teresiano, trata-se de um volume de
agradável leitura.
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Documentos do sexênio 2009-2015 em francês
“Juntos andemos!”: A palavra de um
chefe de família. Saveiro Cannistrà,
ocd. Documentos do sexênio 20092015 compilados e apresentados pelo
Carmelo de Develier.
“Juntos andemos, Senhor!” De
certo modo, esse chamado de Santa
Teresa de Jesus é também uma
palavra do Padre Saverio Cannistrà
em seu serviço à frente do Carmelo
Teresiano: convidar-nos a viajar em
companhia do Senhor, apoiando-nos
uns aos outros.
As
diferentes
contribuições
recolhidas nesse volume são as de
um chefe de família que fala como
pai, como irmão, como companheiro
de viagem. De modo claro, relevante
e profundo, valente e reparador,
inspira-se no grande acontecimento
da celebração do quinto centenário
teresiano em 2015, para mergulhar no
espírito da Madre Teresa e, conduzido
por sua mão, indicar os caminhos que

o carisma convida seus filhos e filhas
a percorrer neste tempo. A verdade
contida nessas páginas despertará
interesse além dos horizontes do
Carmelo, pois proporciona uma
valiosa visão antropológica e ajuda
no caminho para aqueles que buscam
o significado de tudo, para os que
buscam a Deus.
Para receber o livro, deve-se
encaminhar o pedido ao seguinte
e-mail:
editions.carmeldevelier@
gmail.com
O valor da obra, que tem quase 700
páginas, custa 30 €.
O pagamento pode ser feito mediante
cheque em nome de: CARMEL
D’YZERON, com as seguintes
indicações:
Carmelo de Yzeron
Livro P. Saverio
33, Grande Rue
FR – 69 510 Yzeron
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Carmelitas Descalças no Teresianum

Pontifícia
Faculdade
e
Pontifício
Instituto
de
Espiritualidade Teresianum,
de Roma, ministrou curso a um grupo
de carmelitas descalças italianas entre
os dias 25 e 28 de junho deste ano.
As Irmãs tinham feito, ao menos em
parte, o curso de Teologia Espiritual
on-line oferecido pelo Teresianum e
tiveram a possibilidade de completar
uma
sessão
presencial
para
aprofundar algumas das matérias
oferecidas no curso, apresentando
suas perguntas e contribuições aos
professores responsáveis. A cada
dia estavam previstas quatro lições

pela manhã e outras quatro à tarde,
nas quais a exposição magistral
dos professores estava associada a
momentos para o diálogo.
A experiência acadêmica, muito
positiva na opinião de todos, foi
completada com a participação
das carmelitas na liturgia e nas
refeições da comunidade. Um feliz
acaso permitiu que nossas Irmãs
também estivessem presentes na
festa de despedida dos estudantes do
terceiro ano de teologia do Colégio
Internacional São João da Cruz,
celebrada no último dia 27.

Entrevista com o P. Saverio Cannistrà pela sua
nomeação como membro da CIVCSVA
sobre qual será o seu trabalho como
membro da Congregação?

Muito querido P. Saverio: foi
com muita alegria que tivemos
conhecimento da sua nomeação
como membro da CIVCSVA há
poucos dias. Que supõe para si?

Na verdade, não sei exatamente que
trabalhos específicos são atribuídos
aos membros da Congregação. Não
se trata do trabalho dos consultores,
que são especialistas chamados para
estudar algumas temáticas específicas.
Sei que cada Congregação tem
sessões ordinárias e plenárias aos
quais são convocados os membros do

Foi uma grande surpresa, tomei
conhecimento da minha nomeação
graças a uma mensagem do
Procurador Geral.
Poderia dar-nos algum detalhe
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Dicastério.

os desafios e os problemas da vida
contemplativa hoje?

É uma honra ser chamado pelo
Papa para uma responsabilidade ao
serviço da Igreja. Qual pensa que
pode ser a sua contribuição como
Propósito Geral dos Carmelitas
Descalços à Vida Consagrada?

Efetivamente, o tema da vida
contemplativa é aquele no qual
provavelmente, acredito, poder dar
uma contribuição mais específica.
Neste momento, depois da publicação
da Constituição Apostólica “Vultum
Dei quarere” e da Instrução “Cor
Orans”, a vida contemplativa, em
particular a feminina, é chamada
a uma renovação que toca muitos
aspetos. Acredito que o desafio mais
importante seja o de amadurecer
e mudar a mentalidade. Cada
comunidade, respeitando a sua
autonomia jurídica, está chamada
a converter-se em membro ativo
de um corpo mais amplo, de uma
fraternidade mais alargada, dentro
da qual é possível unir forças e
encontrar soluções adequadas aos
problemas de hoje.

Agradeço ao Papa a confiança que
me manifestou e, sobretudo, que
manifestou ao Carmelo Teresiano.
Pelo que se refere à contribuição que
poderei dar, acredito que dependerá
muito dos temas que se discutam nas
sessões da Congregação. Sobre alguns
temas, evidentemente, tenho mais
conhecimento e experiência sobre
outros. Estou certo de que será uma
experiência enriquecedora para mim,
assim como de participação mais
intensa na vida da Igreja.
Certamente que a sua experiência
ao serviço das irmãs carmelitas
descalças o ajudará a cumprir
com esta tarefa. Que pensa a este
respeito? Quais são, na sua opinião,

Muito obrigado, P. Saverio, conte
com a nossa oração para esta nova
missão e parabéns.
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