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O Comissariado de São José
do Congo

A

presença de nossa Ordem
na República Democrática
do Congo e na República
do Congo – ou Congo Brazaville – é
uma apaixonante história de mais de
cinquenta anos, que começa agora
uma nova etapa com a criação do
Comissariado de São José do Congo
pelo Padre Geral – Saverio Cannistrà
– e seu Definitório, através do decreto
publicado em 10 de março de 2020. O
Comissariado será constituído pelas
casas da precedente Delegação Geral.
Em razão dessa ocasião jubilosa, nossa
página web e nosso boletim informativo
apresentam, em sua seção em língua
francesa, uma breve revisão histórica
da presença da Ordem nessas nações da
África, que resumimos aqui.
Entre os anos de 1965 e 1969, os
primeiros carmelitas descalços
provenientes das Províncias de Castela,
Flandres e Roma se estabeleceram em

diferentes presenças ao leste e no centro
do Congo, implementando iniciativas
pastorais, evangelizadoras e também
de caráter social. Não demoraram
a aparecer os primeiros jovens com
inquietações vocacionais, motivo pelo
qual em 1979 erigiu-se um noviciado
em Kananga, no qual os candidatos
puderam dar início à sua formação
carmelitana. Os primeiros responsáveis
pela comunidade foram os Padres
Marcellino Forcellini (Roma), Sebast
Vanderstraaten (Flandres) e Miguel
Gutiérrez (Castela), que contaram com
a ajuda dos missionários poloneses
já estabelecidos no Burundi. Com o
tempo, coordenados e apoiados pelo
Padre Geral da época – Felipe Sainz de
Baranda –, os missionários do Congo
ampliaram as estruturas para a acolhida
e formação das vocações, já com o apoio
dos primeiros carmelitas congoleses.
O crescimento da Delegação permitiu
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a ereção de um centro de iniciativas
de pastoral da espiritualidade, o
Teresianum de Kinshasa.
Com o passar dos anos, os já veteranos
missionários europeus foram sucedidos

em seus postos de governo e formação
por religiosos do Congo, iniciando-se
um período de amadurecimento que
agora dá seus frutos com a criação desse
novo Comissariado.

Mulher excepcional:
Cinquenta anos do Doutorado de
Santa Teresa de Jesus

N

o próximo dia 27 de setembro
de 2020 celebramos o 50º
aniversário do Doutorado
de Santa Teresa de Jesus. A diocese
de Ávila, os carmelitas descalços e a
Universidade Católica de Ávila (UCAV),
com a colaboração da Universidade
Católica Eichstätt-Ingolstadt,
organizaram o Congresso Internacional

O Congresso contará, entre outros, com
a presença do cardeal Aquilino Bocos,
Dr. Emilio Martínez, ocd e Dr. Silvano
Giordano, ocd – ambos do Teresianum
de Roma – e do Dr. Rómulo Cuartas
Londoño, ocd – do CITeS de Ávila.
Outros participantes do Congresso
serão Dra. Marianne Schlosser, Dra.
Beatriz de Ancos Morales, Dr. Burkard
M. Zapff, Dr. Lothar Wehr e o cardeal
Dr. Ricardo Morales, que abordarão a
vida e a obra de Santa Teresa a partir de
diferentes perspectivas.
A apresentação do Congresso
acontecerá no próximo dia 27 de
setembro com a celebração de uma
conferência na catedral de Ávila e será

Mujer excepcional. Cincuenta años del
Doctorado de Santa Teresa de Jesús. O
primeiro ato comemorativo acontecerá
em 27 de setembro, dia da declaração
de Santa Teresa como primeira mulher
Doutora da Igreja. O Congresso, por
sua vez, acontecerá de 12 a 15 de abril
de 2021.
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retransmitida ao vivo pela internet.
O programa para esse dia é o seguinte
(CEST):
16:30h Apresentação do Congresso
15:00h Conferência a cargo do Dr.
Juan Antonio Marcos: “Teresa de Jesús:

cautivándonos?)”
18:00h Santa Missa na catedral de
Cristo Salvador (Ávila)
Para mais informações:
http://congresosantateresadoctora.es/

un verbo irregular (¿Por qué sigue

Escritos de Santa Teresa dos Andes

E

m razão do primeiro centenário
do falecimento de Santa Teresa
dos Andes, a comunidade
carmelita dispôs um site web com todos
os seus escritos originais e completos.
As impulsionadoras de tal iniciativa são
as carmelitas descalças do mosteiro do
Espírito Santo de Los Andes, situado
na diocese de San Felipe (Chile) e lugar
onde a primeira santa chilena professou
sua vocação.
Os textos estão divididos em cartas,
escritos de seu diário e composições
literárias. Cada um deles permite entrar
na vida familiar e monástica de Santa
Teresa dos Andes, além de aprofundar
sua dimensão mística.

Além disso, serão acrescentados
arquivos com escritos inéditos, cartas
de correspondentes e testemunhos de
pessoas que conheceram Santa Teresa
dos Andes, tudo com o objetivo de
converter-se em uma biblioteca digital
que sirva de base de consulta para
estudos sobre a primeira santa chilena.
©:
https://www.aciprensa.com/noticias/
publican-sitio-web-con-escritosoriginales-de-santa-teresa-de-losandes-72129
Mais informações:
https://santateresadelosandes.org/
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Stella Maris

Q

ueridos irmãos, irmãs,
amigos, Temos o prazer de
informar que a partir de nosso
site carmelholylanddco.org está ativado
como prova nas 24 horas por dia o
altar principal da nossa Basilica Stella
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Maris para rezar e contemplar a Virgem
Maria do Monte Carmelo e a gruta do
profeta Elias em tempo real en qualquer
lugar do mundo. O link é : https://www.
carmelholylanddco.org/live/
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