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Reunião do Definitório

Ordenação sacerdotal na Lituânia

Na segunda-feira, 2 de junho, 
o Definitório Geral iniciou 
a sua reunião trimestral. 

Nesta ocasião o encontro está marcado 
pelo confinamento que o Geral e os 
Definidores viveram na Casa Geral 
em Roma desde a reunião do passado 
mês de março. Logicamente, nestes três 
meses não houve visitas às províncias 
nem viagens de nenhum tipo, ainda 
que o Definitório pôde seguir de forma 
próxima a situação das circunscrições 
através dos meios telemáticos.
Durante estes dias, o Definitório 
analisará a situação dos numerosos 
capítulos provinciais pendentes, com 
a esperança de que a maioria deles 
possam celebrar-se durante os meses 
de junho e julho. Por outra parte, 
continuará a preparação do próximo 

ano pastoral, com a perspetiva do 
capítulo geral previsto para o próximo 
mês de maio de 2021. Um momento 
importante no caminho prévio será 
o Definitório extraordinário, ao qual 
estão chamados a participar os novos 
superiores provinciais. Posto que será 
improvável que se possa manter a ideia 
inicial de o celebrar a fins de agosto no 
México, durante estes dias irá procurar-
se uma nova data.
O Definitório, como é habitual, tratará 
outros temas concretos de interesse no 
momento atual e terá especialmente 
em conta a forma na que a inesperada 
e surpreendente pandemia do 
coronavírus afetou os frades, as freiras e 
leigos e as consequências que está a ter 
na vida da Ordem.

No dia 30 de maio de 2020 
recebeu a ordenação 
sacerdotal das mãos do Bispo 

Eugenius Bartulis o nosso irmão Jonas 
Vidas Labanuskas.
O P. Vidas realizou a maior parte 
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da sua formação em Espanha, tanto 
carmelitana como teológica. 
É licenciado em Teologia pela 
Faculdade de Teologia do Norte de 
Espanha, secção de Burgos, com uma 
tese sobre a presença do Espírito 
Santo na obra e doutrina de Santa 
Teresa de Jesus.
Juntamente com dois carmelitas 
descalços polacos da Província de 

Varsóvia, o P. Vidas continuará a 
fazer parte da comunidade de Kovno 
(Lituania), que com trabalho e 
entusiasmo coloca as raízes da presença 
do Carmelo teresiano masculino no 
país báltico. As obras de construção 
do convento continuam e esperamos 
que rapidamente os irmãos possam 
trasladar-se para o novo convento.

Padre Jean-Raoul Kiyangi, carmelita 
congolês e provincial da Alemanha

Em 2 de junho, no Capítulo 
trienal da semi-província 
da Exaltação da Santa Cruz 

(Alemanha), foi eleito provincial o 
Padre Jean-Raoul Kiyangi, professo 
do atual Comissariado da República 
Democrática do Congo.
Padre Jean-Raoul nasceu em Lusanga, 
região de Kikwit, em 1970. Em 15 
de agosto de 1994 emitiu a profissão 
religiosa no noviciado de Kananga, 
sendo ordenado sacerdote em 2002; 
chegou à Alemanha em 2004, para o 
doutorado em teologia. Concluiu-o em 

2010 na Universidade de Würzburg, 
com uma tese sobre a violência juvenil. 
Foi conselheiro provincial (2011), 
vigário provincial e prior de Munich 
(2017). Por fim, no último 2 de junho 
foi eleito Provincial no Capítulo reunido 
em Würzburg. Padre Jean-Raoul torna-
se, assim, o primeiro carmelita não-
europeu à frente de uma Província da 
Ordem na Europa.
Sem dúvida, esse fato será futuramente 
recordado na Ordem como sinal 
de maturidade e fruto do esforço 
missionário do Carmelo.
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Um selo dedicado a Santa 
Teresa de Los Andes

Nossa Ordem na Tanzânia

Após uma pausa obrigatória 
por causa da crise provocada 
pela COVID-19, o Correio 

do Vaticano volta paulatinamente à sua 
plena atividade. Assim, no próximo dia 
23 de junho serão lançadas algumas 
novas séries de selos, entre os quais está 
previsto um dedicado a Santa Teresa 

de Jesus de Los Andes. O selo faz parte 
da programação comemorativa dos 
cem anos da morte da santa carmelita 
chilena, celebrados no último dia 12 de 
abril. 
Por causa da pandemia, a Santa Sé 
concedeu também uma ampliação do 
ano jubilar motivado por tal centenário.

Chegam a nós boas notícias do 
Vicariato da Tanzânia: nos dias 
7 de julho e 6 de agosto serão 

ordenados presbíteros os diáconos Frei 
Peter Carol Chami e Frei Simon Rupoli, 
enquanto no dia 20 de julho farão sua 
primeira profissão – em Uvole-Mbeya 
(comunidade do noviciado) – nossos 
irmãos Hezron Michael Lucas, Cedric 
Melchiory, Laurent Joseph e Datius 
Prosper.
Damos graças a Deus por essas 
vocações ao Carmelo Teresiano e 

pedimos para eles a proteção da 
Santíssima Virgem e de São José.
A presença da Ordem na Tanzânia 
começou em 1983, com a ereção de uma 
missão apoiada por todas as Províncias 
da Índia. Mais tarde, em 8 de maio 
de 1992, a Província de Karnataka-
Goa assumiu a presença do Carmelo 
Teresiano na região. Em 20 de março 
de 2002 foi criado o Vicariato Regional 
da Tanzânia, dependente daquela 
Província.
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Mancera: 450 anos

Da Província Ibérica, na 
Espanha, dão-nos notícia da 
celebração do 450º aniversário 

da fundação do convento dos frades em 
Mancera (Salamanca).
Em um dia 11 de junho – festa de São 
Barnabé –, Frei João da Cruz e Frei João 
de Jesus, com os membros da então 
comunidade de Duruelo – na qual havia 
dois noviços: Frei Juan Bautista e Frei 
Pedro de los Ángeles (que professariam 
em Mancera em 8 de outubro de 
1570) – e a instâncias do provincial 
Alonso, deixam aquele lugar, por ser 
pequeno e insalubre, e estabelecem-se 
em Mancera. Os frades permanecerão 

ali durante trinta anos – até 1600, 
quando se estabelecerão em Ávila, que 
ostenta desde então o título de primeira 
fundação dos descalços. Santa Teresa 
também atesta o fato no livro das 
Fundações (capítulo 14).
A celebração eucarística de 
comemoração da fundação foi presidida 
por Padre Miguel Márquez, provincial 
da Província Ibérica, e concelebrada por 
Padre José Carlos Alejo (vigário para a 
vida contemplativa), Padre Fernando 
(jovem sacerdote, filho de Mancera) 
e Padre Miguel Ángel González, ocd 
(prior de Alba de Tormes).


