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Atualizações na página web

Notícias COVID-19

Durante os primeiros dias 
do mês de maio realizamos 
alguns trabalhos de 

atualização na página web. Esta 
é a razão pela qual não pudemos 
baixar notícias desde o princípio 
de maio. Do mesmo modo e por 

esse motivo, o próximo número de 
COMMUNICATIONES incluirá menos 
notícias que o habitual.
Pedimos desculpas e animamos todos a 
seguir as notícias atualizadas da Ordem 
nas diferentes redes sociais.

Nas últimas semanas recebemos 
algumas notícias sobre a 
pandemia provocada pela 

COVID-19. Da Província Ibérica chega 
a triste notícia do falecimento de quatro 
religiosos carmelitas descalços por 
causa do vírus. Há notícias de contágios 
e internações de religiosos e religiosas 
na Espanha, que encomendamos em 
nossa oração. Alguns mosteiros tiveram 
que cumprir períodos de isolamento, 
já superados. A comunidade dos 
carmelitas descalços de Adro, na Itália, 
passou um período de quarentena. 

São inúmeros os testemunhos de ajuda 
material de nossas comunidades de 
irmãos e irmãs às pessoas necessitadas. 
Assim, no Paraguai, nossos religiosos 
se voltam para ajudar os pobres através 
das ollas populares, que lhes permite ao 
menos ter acesso a uma quantidade 
diária de alimento.
Oramos por frades e monjas afetados e 
agradecemos o testemunho de caridade 
cristã e serviço à comunidade que 
nossos irmãos oferecem de diferentes 
maneiras, de acordo com suas 
possibilidades.
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COVID-19 na Índia

Escutar e acompanhar

Padre Johannes Gorantla, 
definidor encarregado do Sudeste 
asiático, compilou notícias 

a respeito da situação gerada pela 
COVID-19 em sua área geográfica. Na 
seção de língua inglesa de nossa página 
– e do boletim COMMUNICATIONES 
– pode-se ler na íntegra a sua crônica, 
que resumimos aqui.
Como no resto do mundo, a 
enfermidade obrigou a paralisar a Índia, 
impondo o confinamento aos habitantes 
desse grande país. Até 6 de maio 
tinha-se notícia de 50000 contágios, 
15000 recuperados da doença e 1700 
falecidos. Dada a população do país 
(1300000 habitantes), pode-se afirmar 
que a situação está sob controle, mas 
as autoridades continuam atentas 

aos aspectos imprevisíveis do vírus. 
Maharashtra, Gujarat, Delhi e Tamil 
Nadu são as áreas mais afetadas.
A maior urgência neste momento é 
atender as famílias pobres e aqueles 
que se acham sem recursos, já que 
dependem do trabalho e do salário 
diários. Nossos frades empreenderam 
diversas iniciativas para socorrer os 
mais necessitados, oferecendo não 
apenas alimentos e provisões, mas 
também desinfetantes e máscaras. As 
carmelitas descalças, por sua parte, 
rezam dia e noite pedindo ao Senhor 
pelo país e por toda a humanidade.
Graças a Deus, não foram recebidas 
notícias de religiosos ou religiosas da 
Ordem na Índia falecidos por causa da 
COVID-19.

A crise epidemiológica gerada 
pela COVID-19, com o 
consequente confinamento 

de milhões de pessoas nos cinco 
continentes, afetou também o serviço 
diário que frades e monjas carmelitas 
descalços oferecem a tantas pessoas, 

diante da impossibilidade de celebrar 
a missa em conventos e mosteiros, 
receber visitas, realizar serviços 
apostólicos etc. Não obstante, muitos 
de nossos irmãos e irmãs mobilizaram-
se para continuar escutando e 
acompanhando o povo cristão e a 
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humanidade sofredora neste momento 
doloroso e peculiar.
Os falecidos e suas famílias, os 
enfermos, o pessoal do serviço 
sanitário, os governos e todos os 
que foram de um modo ou de outro 
golpeados pela pandemia, assim como 
aqueles que se puseram em primeira 
linha de serviço à sociedade, estiveram 
no centro de nossa oração.
Além disso, muitos conventos e 
mosteiros aproveitaram os meios 
de comunicação, particularmente 
a Internet e as redes sociais, para 
transmitir a missa ao vivo ou realizar 
encontros de oração. Assim, tanto no 
Facebook como no Youtube foi possível 
participar, ao menos virtualmente, de 
celebrações eucarísticas em diversos 
países e línguas: italiano, espanhol, 
português, inglês, francês, malaiala etc.
Em muitos países, comunidades de 
carmelitas utilizaram todos os meios 
ao seu alcance para compartilhar 
áudios e vídeos – por exemplo, através 
do WhatsApp – com reflexões, leituras 
de textos de nossos santos etc., com a 
finalidade de animar e acompanhar as 
pessoas confinadas.
Nesses dias, o CITeS de Ávila 
programou diversos cursos e 
lançou vídeos com reflexões sobre o 

Evangelho de cada dia. Por sua parte, 
a Faculdade Teológica Teresianum 
continuou sua atividade acadêmica, 
implementando um sistema de 
aulas por videoconferência e um 
acompanhamento personalizado dos 
alunos através do correio eletrônico.
Da Cúria Geral procuramos 
compartilhar em nossas redes sociais 
todos os materiais dos quais temos 
notícia, assim como as diferentes 
mensagens enviadas por Padre Saverio 
Cannistrà durante este tempo. Especial 
ressonância – dentro e fora da Ordem 
– teve sua carta Um desejo em tempos de 
tribulação.
A todas essas ações pastorais uniu-
se o empenho caritativo refletido 
na comunhão de bens com os mais 
pobres e o trabalho para fabricar 
máscaras e outros materiais úteis 
para a defesa diante da enfermidade. 
Soubemos de uma comunidade de 
carmelitas descalças que experimentou 
sérias privações com o objetivo de 
compartilhar produtos de primeira 
necessidade – inclusive alimentos – 
com famílias necessitadas vizinhas ao 
mosteiro. Sua situação já se normalizou 
e elas preferem permanecer no 
anonimato.


