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Falece José Gómez-Menor

Traslado das monjas de Praga

No dia 16 de junho faleceu 
o historiador e sacerdote 
toledano Padre José Gómez-

Menor, aos 91 anos de idade.
Autor de numerosos trabalhos sobre 
a linhagem de São João da Cruz em 
Toledo, Gómez-Menor dedicou boa 
parte de seu trabalho como historiador 
ao estudo de temas relacionados ao 
Carmelo teresiano. Em 2001 havia 

publicado um trabalho definitivo sobre 
o santo, ao qual deu o título Raíces 
históricas de San Juan de la Cruz, cujo 
prólogo foi escrito pelo famoso escritor 
espanhol José Jiménez Lozano, também 
falecido este ano.
Colaborou com ele na edição o 
professor Santiago Sastre, com o qual 
aparece na foto que acompanha esta 
notícia.

Após um longo período 
de discernimento, as 
carmelitas descalças de Praga 

abandonaram o mosteiro que ocupavam 
na cidade para trasladar-se a um novo 
em Drasty, pequena localidade situada 
a poucos quilômetros da capital da 
República Checa. A mudança definitiva 
aconteceu em 1º de março de 2020. 
Elas mesmas nos explicam as razões 
e circunstâncias da busca de um novo 

endereço, que levou mais de dez anos: 
“A razão de nossa decisão foi o crescente 
ruído da praça na qual se encontrava 
o mosteiro, que tinha, além disso, 
um jardim muito pequeno (somente 
12x15 metros). Estamos construindo 
nossa nova casa a partir de uma antiga 
granja com o terreno adjacente, que 
foi devolvida à Igreja em 2017, em um 
estado lamentável. 
Na primeira fase, reconstruiu-
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se a futura hospedaria, que agora 
se converteu em nosso mosteiro 
temporário. A fase seguinte será a 
construção do mosteiro com a capela, 
que começará, como esperamos, ao final 
deste ano e durará provavelmente de 
três a quatro anos. 
Todo o processo de reconstrução está 
sendo levado adiante com a ajuda 
financeira de benfeitores, a quem 
somos muito agradecidas, e o trabalho 
voluntário de muitas pessoas, que 
são uma verdadeira comunidade de 
amigos nascida em torno do mosteiro. 
O mosteiro original em Hradčanské 
náměstí (Praga) será administrado 

a partir de agora por nossos padres 
carmelitas descalços.
Pedimos a oração de vocês para que 
nos deixemos guiar pelo Espírito Santo 
em tudo e que ambos os lugares – o 
mosteiro anterior e o futuro – sejam 
espaço para um encontro profundo com 
Deus.
Vocês podem encontrar mais 
informações sobre nossa mudança em 
nossa página web: 
www.karmeldrasty.eu.
A informação sobre o mosteiro original 
e seu uso atual pode ser encontrada em: 
www.fortna.eu.” 

Mensagem do Santo Padre João Paulo 
II à Ordem do Carmelo (2001)

São portanto duas as verdades 
recordadas no sinal do 
Escapulário:  por um lado, 

a protecção contínua da Virgem 
Santíssima, não só ao longo do caminho 
da vida, mas também no momento da 
passagem para a plenitude da glória 
eterna; por outro, a consciência de que 
a devoção a Ela não se pode limitar 
a orações e obséquios em sua honra 

em algumas circunstâncias, mas deve 
constituir um “hábito”, isto é, um 
ponto de referência permanente do 
seu comportamento cristão, tecido de 
oração e de vida interior, mediante 
a prática frequente dos Sacramentos 
e o exercício concreto das obras de 
misericórdia espiritual e corporal. Desta 
forma o Escapulário torna-se sinal de 
“aliança” e de comunhão recíproca entre 

http://www.karmeldrasty.eu
http://www.fortna.eu
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PAPA BENTO XVI
ANGELUS

Les Combes, Vale de Aosta
Domingo, 16 de Julho de 2006 

Maria e os fiéis:  de facto, ele traduz 
de maneira concreta a entrega que 
Jesus, na cruz, fez a João, e nele a todos 
nós, da sua Mãe, e o acto de confiar o 
seu apóstolo predilecto e a nós a Ela, 
constituída nossa Mãe espiritual.

http://www.vatican.va/content/john-
paul-ii/pt/speeches/2001/march/
documents/hf_jp-ii_spe_20010326_
ordine-carmelo.html

Por uma feliz coincidência, este 
domingo é dia 16 de Julho, data 
em que a liturgia recorda a Bem-

Aventurada Virgem Maria do Monte 
Carmelo. O Carmelo, alto promontório 
que se eleva na costa oriental do mar 
Mediterrâneo, precisamente na altura 
da Galileia, tem nas suas ladeiras 
numerosas grutas naturais, preferidas 
pelos eremitas. O mais célebre destes 
homens de Deus foi o grande profeta 
Elias que, no século IX a. C., defendeu 
estrenuamente da contaminação dos 
cultos idolátricos, a pureza da fé no 
Deus único e verdadeiro. Inspirando-
se precisamente na figura de Elias, 
nasceu a Ordem contemplativa dos 
“Carmelitas”, família religiosa que entre 

os seus membros enumera grandes 
Santos, como Teresa de Ávila, João da 
Cruz, Teresa do Menino Jesus e Teresa 
Benedita da Cruz (no século, Edith 
Stein). Os Carmelitas difundiram 
no povo cristão a devoção à Bem-
Aventurada Virgem do Monte Carmelo, 
indicando-a como modelo de oração, de 
contemplação e de dedicação a Deus. 
Com efeito Maria, por primeiro 
e de modo insuperável, acreditou 
e experimentou que Jesus, Verbo 
encarnado, é o ápice, o vértice do 
encontro do homem com Deus. 
Acolhendo de maneira plena a sua 
Palavra, Ela “chegou felizmente ao santo 
monte” (cf. Colecta da Memória) e vive 
para sempre, de alma e corpo, com o 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/speeches/2001/march/documents/hf_jp-ii_spe_20010326_ordine-carmelo.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/speeches/2001/march/documents/hf_jp-ii_spe_20010326_ordine-carmelo.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/speeches/2001/march/documents/hf_jp-ii_spe_20010326_ordine-carmelo.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/speeches/2001/march/documents/hf_jp-ii_spe_20010326_ordine-carmelo.html
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Congresso sobre a Chama de Amor 
Viva no CITeS

Chama de Amor Viva é o título de 
uma das obras mais conhecidas 
de São João da Cruz e também 

o nome do Congresso Internacional 
que o Centro Internacional Teresiano 
Sanjuanista (CITeS) – Universidade 
de Mística organiza em Ávila a cada 
ano. Esta é a quarta edição do evento. 
O Congresso continua nas datas 
programadas – entre 31 de agosto e 
6 de setembro – e, como de costume, 
será realizado de forma presencial e 
online, como indicou o diretor do CITeS. 
Não obstante, se as circunstâncias 
o impedissem, o Congresso seria 
igualmente celebrado na modalidade 
online.
Deve-se registrar o louvável esforço 
realizado pela comunidade do CITeS 
para adaptar sua estrutura interna às 
medidas indicadas pelas autoridades 

sanitárias, razão pela qual tanto o 
Congresso como outras atividades que 
acontecerão no centro durante o verão 
europeu poderão ser celebradas com 
absoluta segurança.
Padre Francisco Javier Sancho destacou 
que esse congresso mundial contará 
com grandes especialistas que “nos 
ajudarão a entrar no mais profundo 
centro da obra de João da Cruz, para 
compreender a largueza e amplitude 
da experiência e doutrina de João 
da Cruz; um congresso no qual nos 
aproximaremos do personagem, de 
sua criação artística e literária, de sua 
doutrina, descobrindo novos espaços 
de leitura, interpretação e diálogo 
inter-religioso e interdisciplinar”. Para 
mais informações sobre esta e outras 
atividades: 
https://www.mistica.es/

Senhor. Hoje desejo confiar à Rainha do 
Monte Carmelo todas as comunidades 
de vida contemplativa espalhadas 
pelo mundo, de maneira especial as 
da Ordem carmelita, entre as quais 

recordo o mosteiro de Quart, não muito 
distante daqui, e que nestes dias tive 
a oportunidade de visitar. Que Maria 
ajude cada cristão a encontrar Deus no 
silêncio da oração.

https://www.mistica.es/
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Novos diáconos

Memória do Padre Jerônimo Gracián

O serviço de notícias é suspenso 
durante o mês de agosto

O convento de la Santa (casa 
natal de Santa Teresa de 
Jesus), em Ávila (Espanha), 

acolheu no sábado, 27 de junho, a 
ordenação diaconal do carmelita 
abulense Luis Carlos Muñoz.
Nesse mesmo dia foram ordenados 
nossos irmãos Marcos e Jorge (da 
Semiprovíncia do Líbano), Juan e 
Zacarías (da Delegação Geral do 
Egito).
Também do Egito chega a boa 

notícia da reabertura das igrejas 
para a celebração do culto, embora 
nosso santuário de Santa Teresa 
do Menino Jesus – no Cairo – não 
tenha deixado de receber visitas de 
fiéis que solicitavam a proteção de 
Teresinha durante toda a pandemia. 
O santuário permaneceu aberto para 
a oração pessoal, seguindo-se todas 
as medidas de segurança exigidas 
pelas autoridades municipais e 
governamentais.

O dicionário biográfico espanhol 
(da Real Academia de la 
Historia Española) recordou 

no mês de junho o 475º aniversário do 
nascimento do Padre Jerônimo Gracián 
(06/06/1545), publicando na home page 
de sua página web o artigo dedicado 
ao carmelita no dicionário, realizado 
pelo Padre José Vicente Rodríguez, 
ocd: http://dbe.rah.es/biografias/18443/
jeronimo-gracian-dantisco

O dicionário contém muitos outros 
artigos de personagens vinculados ao 
Carmelo teresiano, a começar pela 
própria Santa Teresa. Foram recolhidos 
há dois anos no blog De la rueca a la 
pluma, das carmelitas descalças de Puçol 
(Valencia/Espanha). Pode-se ver o 
elenco completo neste link:
https://delaruecaalapluma.wordpress.
com/2018/05/14/diccionario-
biografico-espanol/

http://dbe.rah.es/biografias/18443/jeronimo-gracian-dantisco
http://dbe.rah.es/biografias/18443/jeronimo-gracian-dantisco
https://delaruecaalapluma.wordpress.com/2018/05/14/diccionario-biografico-espanol/
https://delaruecaalapluma.wordpress.com/2018/05/14/diccionario-biografico-espanol/
https://delaruecaalapluma.wordpress.com/2018/05/14/diccionario-biografico-espanol/

