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Agradecimentos

E

stimados irmãos e irmãs!
Já estamos no final do ano, sob a
luz do Natal!
Se tivesse que fazer um ‘’jogo de
palavras’’ e lhe pedisse para escolher
apenas uma palavra para esta época do
ano, penso que ‘’gratidão’’ seria a palavra
que muitos escolheriam.
A palavra “gratidão” pode não fazer
sentido para aqueles que lutam pela
vida... E a pandemia da COVID-19
agravou a situação! ... Por que e a quem
agradecer então?
No Secretariado para a Cooperação
Missionária, bem como no Centro da
Ordem dos Carmelitas Descalços, a
força das nossas intervenções de apoio
às ações sociais e pastorais das nossas
missões, em várias partes do mundo,
deve-se precisamente à bondade e ao
apoio de muitos de vós. Numerosos são
os nossos missionários que se sentem
muito afortunados e lhes estão gratos.
Deus colocou-vos no nosso caminho
para os apoiar! Muitíssimo obrigado,
que o bom Deus responda às vossas
orações!
O ano 2021 tem sido um “ longuíssimo
Advento” para o mundo inteiro e
especialmente para o Secretariado

para a Cooperação da Ordem: todos
nós estamos à espera que a pandemia
da COVID-19 termine. Muitos de nós,
se não todos nós, estamos nervosos,
frustrados, impacientes e preocupados....
Sentimo-nos convidados a olhar para o
futuro com esperança, ação de graças
e, acima de tudo, com um compromisso
renovado para apoiar-nos durante este
período dramático. A generosidade
de cada um de nós é a forma concreta
como Emmanuel, o maior presente de
Deus para a Humanidade, nasce e vem
ao encontro daqueles que não podem
celebrar o Natal!
A todos vós que apoiais os nossos
missionários e os sofrimentos deles nas
vossas orações diárias; a todos vós que
promoveis as necessidades missionárias
junto das vossas famílias, amigos e
conhecidos; a todos vós que contribuis
financeiramente nos nossos projetos
missionários: queremos agradecer-vos
profundamente. Sem vocês não podemos
fazer nada; com vocês podemos fazer
tudo. Que Deus vos abençoe!
O Secretariado para
Missionária OCD
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Notícias da Bielorrússia

A

20 de Novembro, na memória de
S. Raphael Kalinowski, os frades
do Vicariato da Bielorrússia
viveram um dia de retiro em Miadzieł. O
bispo Dom Aleh Butkevich, Presidente
da Conferência Episcopal Católica da
Bielorússia e Ordinário da Diocese
de Vitebsk, predicava os exercícios
espirituais. Exortou-os a serem pastores
dedicados do Povo de Deus na Bielorrússia
nestes tempos difíceis, ao mesmo tempo

que deviam viver uma vida religiosa
exigente e evangélica.
A Ordem Secular cresce na Bielorrússia!
No sábado 27 de novembro, em Miadzieł,
após um breve retiro, a comunidade
OCDS de Minsk reuniu-se para celebrar a
promessa da Sra. Anna Lutskaya durante a
Eucaristia. A celebração foi presidida pelo
Pe. Peter Frostega, Vigário dos Carmelitas
Descalços da Bielorrússia.

Encontro de D. Cesar Essayan,
Vigário Apostólico dos Latinos no
Líbano, com os Carmelitas Descalços
do Líbano, sobre o Sínodo

Q

Sábado 20 de Novembro de 2021
caminhando juntos, como o Senhor
deseja, com docilidade e coragem, de
modo a que na experiência sinodal não
nos deixemos dominar pela desilusão,
de modo a não diminuir a profecia, e a
não reduzir tudo a discussões estéreis.
Vem, Espírito Santo de amor, abre os
nossos corações à escuta. Vem, Espírito
de santidade e Criador, renova o povo
fiel de Deus, e através dele renova a face
da terra.

ue este Sínodo seja habitado
pelo Espírito Santo! Precisamos
sempre do novo Sopro de Deus
que nos liberta de todo encerramento,
que revive o que está morto, que rompe as
correntes e derrama a alegria. Ele é aquele
que nos leva onde Deus quer, não onde
as nossas ideias e gostos pessoais nos
levariam. Assim, invoquemos o Espírito
mais frequentemente e com maior
força, e o escutemos humildemente,
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Em Benoni (África do Sul) é
inaugurado um espaço de oração

O

s Padres Carmelitas da Província
de Karnataka-Goa construíram
um jardim de oração na paróquia
de Nossa Senhora do Monte Carmelo
em Benoni, África do Sul. O jardim
foi abençoado por Dom Buti Tlhagale,
Arcebispo de Joanesburgo, a 21 de
novembro, na solenidade de Cristo Rei.
Durante a Eucaristia, o Arcebispo
agradeceu a todos aqueles que
contribuíram para a criação de um jardim
tão bonito, onde as pessoas podem vir

para se encontrarem com Deus. Este
espaço foi também pensado como um
lugar de cura. O Padre Arvin Tauro,
Superior e Pároco, agradeceu a todos
aqueles que tornaram realidade o sonho
de um jardim de oração. O Arcebispo
também abençoou o tabernáculo da
capela do centro espiritual.
Todos os Missionários Carmelitas indianos,
os Padres Mari Joe, Boniface D’Souza, John
D’Souza, Rayan Pais e Antony Stephen
puderam assistir à celebração.

75º aniversário da fundação da
paróquia de Santo Domingo em Santa
Cruz de Tenerife (Espanha)

N

o domingo 21 de novembro, os
Carmelitas da Província Ibérica
celebraram o 75º aniversário da
fundação da paróquia de Santo Domingo
de Guzmán em Santa Cruz de Tenerife
(Ilhas Canárias). Dom Bernardo Álvarez
Afonso presidiu à Missa da Solenidade de
Cristo Rei do Universo. Todo o Conselho
Provincial aproveitou a oportunidade
desta celebração para realizar a sua
reunião ordinária, no convento de Santa
Cruz, e assim compartilhar este evento
com todos.
Foi um dia de alegria para todos, um dia
de memória do passado, de celebração

do presente e de olhar para o futuro com
esperança. Debaixo do altar da igreja,
foi exposto um modelo das instalações
da paróquia, feito com grande detalhe (e
luzes), em frente do qual foi colocada uma
inscrição: “Obrigado”. Esta foi a ação de
graças que cada pessoa fez a Deus, ao seu
Filho (Rei do universo), na sua entrega nas
mãos do Espírito. Que estas palavras de
Santa Teresa sejam o verdadeiro espírito
que guia a nossa igreja de Santo Domingo
sobre os mares desta vida: “começamos
agora, que se esforcem sempre por começar, e
por ir do bem para o melhor” (F 29,32).
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Carmelitas Descalças de Tolentino
(Itália): bênção do início das obras

N

disposição pelas Agostinianas. No início
de 2017, um amigo sugeriu demolir
tudo e reconstruir o novo convento
em madeira. Gradualmente, esta ideia
converteu-se na solução mais segura
contra os terramotos, a mais rápida no
tempo, a mais respeitosa do ambiente e
dos recursos.
Este 11 de Dezembro foi o dia da bênção
do início das obras, mas foi sobretudo
um dia de alegria e de reencontro.
Confiamos ao Senhor as nossas Irmãs e
as obras do futuro mosteiro.

o dia 11 de dezembro, as Monjas
de Tolentino abençoaram, não
a primeira pedra do futuro
mosteiro, mas o primeiro pedaço de
lenho!
A 30 de outubro de 2016, no início da
Missa, um terramoto de magnitude
6,5 deixou o mosteiro das Irmãs
completamente inabitável. Nessa noite,
as Religiosas deixaram Tolentino e
foram acolhidas em primeiro lugar pelas
Carmelitas de Fano, e depois mudaramse para Cascia (em julho de 2017),
numa casa independente posta à sua

95º aniversário da fundação do Carmelo
de Quezon City (Filipinas)

N

o dia 24 de novembro de 2021,
o Carmelo de Santa Teresa do
Menino Jesus celebrou o seu 95º
aniversário de fundação. Dom Charles
J. Brown, Núncio Apostólico nas
Filipinas, presidiu à Missa de ação de
graças, juntamente com Dom Honesto
F. Ongtioco, Bispo da Diocese de
Cubao, e foi concelebrada pelos Padres
Carmelitas Descalços.
O Carmelo de Teresa de Lisieux foi
fundado em 1926 nas Magdalena Estates
(Nova Manila). No entanto, a história
das Carmelitas Descalças nas Filipinas
começa em 1923, com a chegada de quatro
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monjas francesas de Hue, Vietname,
junto às margens do rio Jaro em Iloilo.
Aí estabeleceram o primeiro mosteiro
filipino de Carmelitas Descalças. O
antigo mosteiro foi muito danificado
após a Segunda Guerra Mundial (19381945), e a atual capela e mosteiro foram
construídos na década de 1950 com as
doações de muitos residentes da Nova
Manila.
Santa Teresinha é uma das santas
padroeiras das Filipinas e a sua devoção
aqui é muito forte. As suas relíquias já
foram trazidas aqui em peregrinação
quatro vezes.
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O Padre Rómulo Cuartas Londoño, OCD,
morre aos 73 anos de idade.

O

celebrou 52 anos de profissão religiosa
e uma vida plena: professor, pároco,
provincial, presidente da Conferência
dos Religiosos da Colômbia, autor de
numerosas obras sobre a espiritualidade
carmelita e um dos principais arquitetos
do CITeS, do qual foi vice-diretor desde
2004.
Morreu após uma queda a 21 de
dezembro enquanto se encontrava em
reabilitação. O seu funeral teve lugar a
24 de dezembro. Que descanse em paz.

Pe. Rómulo Cuartas Londoño
(1948-2021) era natural da
Colômbia. Entrou na Ordem dos
Carmelitas Descalços a 2 de fevereiro
de 1969 e foi ordenado sacerdote a 3
de julho de 1977. Obteve a licenciatura
em teologia pastoral na Universidade
Pontifícia de Javeriana (Bogotá) em 1977,
e em 2004 um doutorado em teologia
espiritual na Universidade Pontifícia
de Comillas (Madrid), com uma tese
intitulada “A Espiritualidade Trinitária
de Santa Teresa de Jesus”. Em 2019,
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