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Estudo da Declaração Carismática

C

omo foi informado na
Carta do Definitório de
setembro (11/09/2019),
o Definitório Geral, dentro do
contexto do processo de releitura de
nossas leis, iniciado após o Capítulo
de Ávila (2015) e tendo em conta o
que foi aprovado pelo Definitório
Extraordinário de Goa (2019),
preparou um primeiro esboço de
Declaração Carismática, que recolhe
as propostas realizadas por todas as
circunscrições da Ordem durante a
primeira fase do processo: a releitura
de nossas Constituições.
O primeiro passo para a melhora
do referido esboço está sendo a
releitura e estudo deste por grupos
de religiosos entre 30 e 45 anos –
como já se indicava na Carta citada
acima – de todas as circunscrições,

reunidos por áreas geográficas.
As primeiras jornadas de estudo
aconteceram na América Latina –
concretamente em Villa de Leyva
(Colômbia) –, onde se reuniram
25 religiosos da América Latina e
do Caribe, acompanhados pelos
definidores gerais Agustí Borrell e
Javier Mena.
De acordo com os participantes,
o encontro realizou-se em um
ambiente orante, fraterno e de
trabalho, o qual ajudou no bom
andamento das atividades. O
trabalho foi concluído com uma boa
avaliação da Declaração Carismática
e um compromisso sério de todos
os participantes de compartilhar
em suas circunscrições os frutos do
referido trabalho.
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Quarto centenario da Ordem na Índia:
celebrações em Mangalore

A

família carmelita da região
de Mangalore celebrou
o 400º aniversário da
chegada dos frades carmelitas à
Índia no domingo, 3 de novembro
de 2019, no santuário do Menino
Jesus de Carmel Hill. Monsenhor
Aloysius D’Sousa, bispo emérito de
Mangalore, presidiu a celebração
eucarística, enquanto Padre
Archibald Gonsalves, ocd, proferiu
a homilia, fazendo referência à
contribuição do Carmelo teresiano à
Igreja local.
Após a missa, houve uma festa ao ar
livre, com música e baile, na qual foi
encenada a chegada dos carmelitas
a Goa em oito etapas, mediante
diversos números musicais, de dança
e narrativos. Deve-se destacar que,

para a realização do espetáculo,
contribuíram ativamente alguns
profissionais não cristãos da
região que, ajudando os religiosos
carmelitas descalços, compuseram
a música e letra dos números para a
festa. Ao ato esteve presente o Padre
Charles Serrao, ocd – provincial
de Karnataka Goa –, que proferiu
uma conferência sobre a história
do Carmelo na Índia, apontando
as contribuições mais notórias da
Ordem para a Igreja e a sociedade
na área de Kanara (Mangalore é
atualmente a capital administrativa
do distrito de Kanara do Sul).
As celebrações contaram com bom
número de sacerdotes, religiosos e
religiosas de várias congregações,
além de leigos.

Faleceu Padre Conrad de Meester, ocd

N

a noite do último dia 5
de dezembro falecia no
hospital o Padre Conrad
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de Meester, carmelita descalço
da Província de Flandres, grande
especialista em Santa Teresa do
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Menino Jesus e Santa Elisabeth da
Trindade e notável teólogo que,
entre outros centros de ensino, havia
estudado no Teresianum.
Padre Conrad perdeu a consciência
em consequência de um
ataque cardíaco severo. Mesmo
hospitalizado imediatamente, seu
estado piorou e nada pôde ser feito
por sua vida. Acompanhava-o o
provincial de Flandres – Padre Paul
de Bois –, junto com outros irmãos.
Seu funeral foi celebrado em 14 de
dezembro, festa de São João da Cruz.
Recolhemos aqui algumas
palavras do Padre Geral ao tomar
conhecimento de sua morte:
“Verdadeiramente, Padre Conrad
trabalhou a fundo para aprofundar e
dar a conhecer as riquezas de nossos

P

santos do Carmelo. Possuía tanto
uma competência teológica como
uma admirável precisão filológica
e histórica. A Ordem deve muito
ao seu trabalho como especialista
em teologia espiritual e como
divulgador. Oremos por ele: que
o Senhor lhe dê a recompensa de
uma vida generosamente entregue à
Ordem e à Igreja”.
Entre suas numerosas publicações,
destacamos simplesmente Dinâmica
da confiança, estudo clássico sobre
a doutrina de Teresa de Lisieux
traduzido para diversas línguas ou
a recente biografia de Elisabeth da
Trindade, de cujas obras completas
o Padre Conrad realizou uma
excelente edição crítica. Descanse
em paz.

Notícias do Padre Geral

adre Saverio Cannistrà,
Padre Geral, participou da
reunião ordinária da União
de Superiores Gerais celebrada
em Ariccia (Roma/Itália), entre os
dias 27 e 29 do mês de novembro.
Depois de participar da audiência

que o Papa Francisco ofereceu a
todos os integrantes da reunião,
dirigiu-se ao Teresianum, onde
compartilhou com religiosos da
Europa e dos Estados Unidos uma
jornada de reflexão e estudo sobre a
Declaração Carismática preparada
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pelo Definitório Geral. Os religiosos,
hospedados em nossa Faculdade
Teológica de Roma, prosseguiram
a análise da Declaração, começada
na América Latina e que continuará
nas restantes áreas geográficas em
que a Ordem está presente. Ao
todo, estiveram reunidos cerca de
30 religiosos, provenientes de várias
Províncias e circunscrições europeias
e dos Estados Unidos da América,
acompanhados pelos definidores
gerais Agustí Borrell, Lukasz Kansy e
Daniel Chowing.
Exatamente no dia em que celebrava
seu onomástico – acompanhado pela
comunidade da Casa Geral e alguns
membros do Teresianum –, deu-se
início, sob a presidência do Padre
Saverio, ao encontro do Definitório
Geral correspondente ao mês de
dezembro; essa sessão do Definitório
incluiu um encontro com o
Conselho Geral dos Carmelitas.
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No dia 11 de dezembro, junto
com Padre Agustí Borrell, vigáriogeral, Padre Saverio presidiu a
apresentação da versão digital do
BIS (Bibliografia Internationalis
Spiritualitatis), realizada na
Faculdade Teológica Teresianum.
Daremos mais informações desse
evento nesta mesma página, mesmo
que já tenhamos dado notícia dele
através de nossas publicações em
redes sociais.
Por fim, no dia 14 de dezembro,
festividade de São João da Cruz,
Padre Saverio presidiu na capela do
Teresianum a celebração eucarística
na qual seis estudantes do Colégio
Internacional fizeram sua profissão
solene: Frei Immanuel e Frei
Sandeep, de Kerala Sul (Índia); Frei
Tolobatosoa (Madagascar); Frei
Pradeep e Frei Mariyanna, de Andra
Pradesh (Índia); e Frei Rajeev, de
Manjummel (Índia).
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N

BIS online

a quarta-feira, 11 de
dezembro, às 10:20h,
deu-se início na sala 1
da Pontifícia Faculdade Teológica
Teresianum à apresentação da
BIS – Bibliographia Internationalis
Spiritualitatis online –, que dá
continuidade à publicação em
papel iniciada no ano de 1996 e
interrompida em 2007.
A nova caminhada da BIS é fruto
da colaboração entre o Institutum
Carmelitanum, dos carmelitas, e
nossa Faculdade.
O ato começou com a intervenção
dos Padres Denis Chardonnens,
ocd – presidente do Teresianum
– e Giovanni Grosso – diretor do
Institutum Carmelitanum. Seguiuse uma introdução à história da
BIS, a cargo do Padre Lukasz StyrzSteinert, ocd, durante a qual foi
descrito e agradecido o trabalho
daqueles que levaram adiante
a publicação da BIS nos anos

anteriores, de modo particular os
Padres Otilio Rodríguez e Juan Luis
Astigarraga (a quem o vigário-geral,
Agustí Borrell, dirigiu algumas
palavras). Após a intervenção
do Padre Lukasz, Padre Christof
Betschart, ocd, tomou a palavra para
explicar a realização e o alcance atual
do projeto BIS online.
O Padre Geral, Saverio Cannistrà,
que presidia o ato, fez uma
intervenção acerca da investigação
no âmbito do Carmelo, depois da
qual os assistentes foram convidados
a entabular um diálogo com o
palestrante.
Para finalizar, Padre Axel Alt,
bibliógrafo principal da BIS, realizou
uma introdução prática para o
uso da ferramenta digital. Este é o
link para entrar na Bibliographia
Internationalis Spiritualitatis online:
http://cpps.brepolis.net/bis/search.
cfm?action=search_advanced&
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D

Festa no Carmelo do Egito

urante a vigília da
Imaculada Conceição
deste ano, três jovens
carmelitas descalços da Delegação
Geral do Egito – Frei Pedro, Frei
João e Frei Zacarias – fizeram sua
profissão solene nas mãos de Frei
Patrício Sciadini, delegado.
Foi um momento de grande alegria

para o Carmelo do Egito, ao qual
fizeram-se presentes as famílias dos
professos e um grande número de
fiéis.
A Eucaristia foi presidida por
Monsenhor Kyrillos William, bispo
de Assiut. A presença de irmãos
do Líbano também foi muito
numerosa.

13ª Assembleia Geral da Associação
de mosteiros das monjas carmelitas
descalças nas Filipinas

P

ela primeira vez depois
que a Congregação para os
Institutos de Vida Consagrada
e Sociedades de Vida Apostólica
publicou a instrução Cor Orans,
as monjas carmelitas descalças
associadas das Filipinas reuniramse em Assembleia Geral. Alguns
detalhes da instrução fizeram com
que não fosse somente uma simples
Assembleia ordinária.
Acompanhadas pelo Padre Rafal
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Wilkowski, secretário do Geral para
as monjas, as Irmãs abordaram as
mudanças que o novo documento
supõe para sua vida. Padre Rafal
explicou, à luz do Direito Canônico
e das Constituições das monjas, as
novidades que a Cor Orans traz
consigo e ajudou as Irmãs a propor os
passos a ser dados como Associação
em vista de tais novidades. Por
exemplo, deverá efetuar-se uma
renovação dos estatutos.
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Essa foi a primeira Assembleia
Geral para o Carmelo do Imaculado
Coração de Maria, em Kuching
(East Sarawak/Malásia), desde
sua incorporação à Associação,
no último dia 16 de maio. A
Assembleia expressou seu desejo
de que a Associação cresça como
estrutura de comunhão, superando
barreiras idiomáticas ou de outra
espécie, com a finalidade de que

todas as Irmãs enfrentem juntas os
desafios da atualidade e preparem
o caminho para as carmelitas que
estão por vir.
Diante dos desafios e temores
que puderem apresentar-se, as
monjas reunidas expressaram sua
determinação em seguir os passos
de Teresa de Jesus, verdadeira “filha
da Igreja”.
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