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Falece Bernard Sesé

Volta à normalidade

No último dia 6 de novembro falecia 
em Paris o catedrático de literatura 
espanhola e poeta francês Bernard 

Sesé. Membro da Real Academia Espanhola 
na França desde 1996, havia dedicado grande 
parte de sua vida ao estudo de poetas e 
escritores espanhóis, o que lhe valeu em 1980 
o primeiro prêmio da fundação Antonio 
Machado por um escrito sobre o notável 
poeta andaluz.
Dedicou muitas de suas obras ao estudo da 

poesia e da prosa de Santa Teresa de Jesus 
e, sobretudo, de São João da Cruz. Conta 
com vários livros e artigos publicados em 
diferentes revistas sobre nossos santos e é 
autor de uma biografia de Madame Acarie. 
Além disso, Bernard de Sesé participou 
ativamente em vários congressos sobre os 
místicos do Carmelo.
Tinha 91 anos e era catedrático emérito de 
Literatura Espanhola na Universidade de 
Paris X- Nanterre. Descanse em paz.

No dia 3 de dezembro, festa de São 
Francisco Xavier, recebemos na 
Cúria Geral uma ótima notícia: 

as provas moleculares para detecção do 
coronavírus revelaram resultado negativo. 
Superava-se, assim, a situação de contágio da 
COVID-19, que se prolongou na Casa Geral 
durante um mês. Graças a Deus, nenhum 
dos infectados teve sintomas graves e neste 

momento todos gozam de boa saúde.
Passado o tempo de contágio e isolamento, 
pouco a pouco retoma-se a normalidade na 
Cúria. Em 5 de dezembro pôde-se celebrar 
a primeira missa comunitária, tendo muito 
presentes os enfermos que ainda sofrem com 
a pandemia e suas consequências, bem como 
suas famílias e os profissionais sanitários e de 
outras áreas que ajudam a combatê-la.
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Inauguração da cátedra de estudos 

carmelitas

Encontro Internacional de 

Espiritualidade sobre Santa Teresa 

de Jesus em Oxford (Reino Unido)

No último dia 14 de dezembro, 
como comunicamos através de 
nossas redes sociais, aconteceu a 

conferência inaugural da cátedra de estudos 
carmelitas da Universidade Católica da 
América.
Os problemas gerados pela pandemia 
da COVID-19 tinham atrasado 
consideravelmente a inauguração, que pôde 
acontecer através de uma plataforma para 

videoconferências.
O carmelita descalço Padre Steven 
Payne, encarregado da cátedra – na qual 
colaboram os dois ramos do Carmelo –, foi 
o responsável por proferir a conferência 
inaugural, com o título: “A noite escura da 
alma ontem e hoje. Revisitando o famoso 
texto e símbolo de São João da Cruz”. 
Desejamos novos e positivos frutos a essa 
cátedra.

Em 16 de novembro de 2020, 
aproximadamente 105 pessoas se 
reuniram através do aplicativo para 

videoconferências Zoom com o intuito de 
participar do encontro de espiritualidade 
“Teresa de Ávila: Mestra e Guia”, convocado 
pelo Centro de Espiritualidade Carmelita 
Aplicada (CACS), de Oxford (Reino Unido) 
[oscacs.org], por ocasião do 50º aniversário do 
Doutorado de Santa Teresa de Jesus. O bispo 
David Oakley, OCDS, deu as boas-vindas aos 
participantes, apresentando os participantes: 
o cardeal Anders Arborelius, OCD e a Irmã 
Jo Robson, OCD – que fizeram as palestras 
de abertura; e os membros da comissão 

de especialistas: Padre Matt Blake, Mark 
Courtney, Annette Goulden, Doutora Susan 
Muto, Irmã Jo Robson e Professor Peter 
Tyler. Todos eles refletiram sobre o que 
Teresa de Jesus poderia oferecer-nos hoje.
Os palestrantes afirmaram que Teresa de 
Jesus aparece como uma mulher crente, com 
os mesmos problemas de qualquer cristão: 
lutas, defeitos, inclusive pecados – dos quais 
fala por causa de sua paixão pela verdade, 
não somente por falsa humildade ou com 
intenções meramente literárias. Ela quer ser 
próxima de todos, para demonstrar que todos 
podemos alcançar as metas que ela propõe no 
âmbito de nossa vida diária.
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Atividades online

O Padre Geral no Teresianum

Nossos irmãos e irmãs em todo o 
mundo (monjas, frades e seculares) 
estão contribuindo de muitas 

maneiras para levar consolo e esperança à 
humanidade que está sofrendo a pandemia 
provocada pelo coronavírus.
Entre essas contribuições, vale a pena 
sublinhar o trabalho na rede de internet 
levado a cabo por muitos membros de nossa 
Ordem – comunitária ou individualmente 
– para compartilhar espaços litúrgicos, de 
formação e oração, de diálogo e encontro, 
leitura das obras de nossos santos etc.
Da Índia à Espanha, da Grã-Bretanha ao 
Burundi, dos Estados Unidos à Argentina ou 
à Austrália, são muitas as iniciativas agora 
presentes na rede com o selo do Carmelo 
teresiano. Na medida do possível, tratamos 
de partilhar nas redes sociais da Cúria Geral 

as iniciativas que encontramos ou aquelas de 
que temos notícia. 
Também os centros dependentes do Governo 
Geral estão fazendo-se presentes na rede. 
Assim, o CITeS – Universidade da Mística 
está promovendo um grande número de 
atividades de caráter formativo, litúrgico 
ou espiritual, às quais se pode ter acesso 
consultando sua página web (www.mistica.
es) ou através de seu canal no YouTube 
(Universidad de la Mística). Por sua parte, o 
Teresianum ofereceu em versão online o 
XVIII Simpósio de Mística; e, a partir do 
dia 13 de dezembro, podem ser consultadas 
em seu canal YouTube as conferências para 
os retiros mensais (Pontificia Facoltà Teologica 
Teresianum – Roma).
Animamos vocês a conhecer e divulgar essas 
iniciativas.

É no dia a dia, na realidade tal como se 
apresenta, que Santa Teresa nos convida a 
viver por Cristo, com Cristo e em Cristo. A 
palavra da santa – concluíam os palestrantes 

– continua contendo uma profunda e, ao 
mesmo tempo, simples sabedoria, útil para o 
homem de hoje.

Como já vem se tornando habitual 
nos últimos anos, o dia 14 de 
dezembro – festividade de São 

João da Cruz – foi marcante para as três 
comunidades do Teresianum: Frei Mari 

Domingo Savio (Coreia), Frei John da 
Conversão de São Paulo (Vietnã), Frei Justin 
Maria de Jesus Crucificado (Filipinas), 
Frei Jean-Pierre da Misericórdia Divina 
(Madagascar), Frei Leo de São João da 

http://www.mistica.es
http://www.mistica.es
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Cruz e Frei Jigneshkumar de Santa Teresa 
do Menino Jesus (ambos da Índia), todos 
eles membros do Colégio Internacional 
São João da Cruz de Roma, emitiram sua 
profissão solene nas mãos do Padre Geral, 
Saverio Cannistrà. Adotadas as medidas 

de precaução impostas pela COVID-19, 
puderam participar na celebração membros 
do Colégio Internacional, o Seminarium 
Missionum e a comunidade permanente do 
Teresianum de Roma.


