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Mensagem do nosso Padre Geral

AVILA: Ano jubilar do IV° centenário 
da canonização de Santa Teresa

Desejo dirigir-me a toda a Ordem, 
irmãos, irmãs e membros da 
OCDS, neste momento dramático 

e terrível: unido ao apelo e à súplica 
angustiada do Papa Francisco dirigida 
a todo o Povo de Deus, gostaria de vos 
pedir urgentemente, como prioridade e 
urgência, que rezeis com todo o ardor 
e fervor da vossa fé, por todo o povo 
ucraniano que está a ser atacado e 
bombardeado neste momento.
Mantenho-me em contacto com os nossos 
irmãos e irmãs na Ucrânia, a saber, as duas 
comunidades de Carmelitas Descalças em 
Kiev e Kharkiv, e os nossos irmãos em 
Berdichev. O Delegado, Padre Jozef, vai 
atualmente para Kiev para ficar com um 
dos nossos irmãos e com a comunidade 

de monjas. Algumas das Irmãs de Kiev 
decidiram partir para a Polónia e pôr-
se em segurança. A comunidade de 
Kharkiv decidiu não partir e permanecer 
no seu mosteiro. Estas Irmãs são as mais 
próximas da fronteira.
Hoje somos todos Ucrânia. Esta manhã, a 
Madre Superiora de Kharkiv disse-me que 
as Irmãs estavam sem Missa nestes dias. 
Respondi-lhe que a Eucaristia de toda a 
Ordem é uma só com elas. Estamos em 
profunda comunhão com o Carmelo e o 
povo da Ucrânia. Somos todos UM neste 
momento, com as nossas lâmpadas acesas. 
Com Maria e José e todos os santos 
Carmelitas, rogamos-Te, Senhor, pelo 
povo da Ucrânia.

A pedido de Dom Gil Tamayo, 
Bispo de Ávila, o Papa Francisco 
concedeu à Diocese de Ávila um 

Ano Jubilar por ocasião do 4º centenário 
da canonização de Santa Teresa de Jesus. 
Este Jubileu terá uma duração singular: 

realizar-se-á de 12 de março de 2022 a 15 de 
outubro de 2023 (um ano e meio). De facto, 
acumula-se com o Ano Jubilar Teresiano 
que o Papa concedeu periodicamente à 
Diocese de Ávila sempre que a festa de 
Santa Teresa coincide com um Domingo, 

(12 de março de 2022 - 15 de outubro de 2023)
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o que acontecerá em outubro de 2023.
A abertura solene terá lugar no domingo 13 
de março, com uma Eucaristia celebrada 
na igreja conventual de Santa Teresa de 
Jesus e será transmitida em direto na 
televisão espanhola.
O decreto da Penitenciária Apostólica 

confirma que a referida igreja da Santa 
será a Igreja Jubilar onde se poderá obter 
a indulgência plenária nas condições 
habituais (confissão sacramental, 
comunhão eucarística e oração pelas 
intenções do Santo Padre).

Visita do Padre Geral à Terra Santa

Sétima Assembleia de Superiores Carmelitas 
da África francófona e Madagáscar

O nosso Padre Geral, Miguel 
Márquez, foi à Terra Santa 
para uma visita fraterna de 

19 de janeiro de 2022 a 3 de fevereiro. 
De acordo com uma tradição da nossa 
Ordem, que remonta ao Capítulo Geral 
de 1632, o Padre Geral é também o 
Prior do Monte Carmelo, o que também 
é referido no número 193 das nossas 
Normas de Aplicação.
Foi como um “Peregrino Geral”, 
como dizia, que o Padre Miguel veio 
a Terra Santa. Queria deslocar-se a 
Israel e à Palestina para encontrar-se 
com os Irmãos e as Irmãs, para ver e 
escutar atentamente o que vivem. Em 

concreto, procedeu à visita pastoral 
do convento de Stella Maris (Haifa), 
visitou fraternalmente os Frades 
da paróquia de São José em Haifa, 
assim como as quatro comunidades 
de Irmãs Carmelitas da Terra Santa 
(Belém, Nazaré, Jerusalém, Haifa). As 
Congregações Carmelitas e os leigos 
próximos da nossa espiritualidade e da 
nossa família não foram esquecidos! O 
Padre Geral também pôde encontrar-
se com o Patriarca Dom Pierbattista 
Pizzaballa.
A sua estadia terminou a 2 de fevereiro, 
dia da Festa da Apresentação do Senhor 
no Templo e dia da Vida Consagrada.

De 24 a 28 de janeiro, a 
Conferência de Superiores 
Carmelitas da África francófona 

e Madagáscar reuniu-se em Dacar. 
Onze representantes de 5 das 6 
circunscrições da nossa conferência 

- Congo, Camarões, África Central, 
África Ocidental, Senegal - estiveram 
presentes, tendo-se desculpado o 
comissariado de Madagáscar.
Com uma mensagem, o nosso Padre 
Geral encorajou-nos a intensificar 

(Senegal, 24-28 de Janeiro de 2022)
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a nossa fraternidade e colaboração. 
Abordámos os temas da cooperação 
na formação (tanto inicial como 
para os formadores e superiores); a 
intensificação dos intercâmbios com 
as Circunscrições da África anglófona; 
o segundo noviciado anual (que se 
realizará desta vez em Kinshasa, no 
Congo-RDC); os congressos da Família 
Carmelita em África; a publicação de 
livros adaptados às necessidades das 
nossas Circunscrições.

Um dia de relaxe permitiu-nos visitar 
a ilha de Gorée, ao largo da costa de 
Dakar, de onde milhares de escravos 
partiram para as Américas. A maioria 
dos frades tendo chegado antes da 
assembleia ou tendo prolongado a 
sua estadia, puderam assim conhecer 
as nossas monjas de Sébikotane, a 
abadia beneditina de Keur Moussa 
ou a comunidade dos Carmelitas de 
Ndiaffate, a 200 km de Dakar.

Notícias das Carmelitas de Tonga

No sábado 15 de janeiro, a erupção 
de um vulcão submarino 
ao largo de Tonga causou 

tsunamis em várias ilhas do Pacífico 
Sul, subida do nível do mar ao longo da 
costa do Peru e da costa do Pacífico dos 
Estados Unidos, e avisos de tsunamis 
e evacuações no Japão. Mais ou menos 
duas ilhas foram completamente 
destruídas e não há mais casas naquelas 
ilhas. Felizmente, Deus protegeu Tonga: 
embora a erupção tenha sido tremenda, 
apenas três pessoas morreram. Podia 
ter sido pior.
A família Carmelita está presente nesta 
parte do mundo. As Monjas Carmelitas 
em Tonga encontram-se bem e a 
salvo. Dizem que foi uma experiência 

terrível e assustadora, mas tinham a 
certeza de que Deus iria protegê-las. 
Sentiram a oração de todos os Irmãos 
e Irmãs por elas. Quando o vulcão 
entrou em erupção, o mosteiro tremeu 
violentamente, e algumas horas mais 
tarde, tudo ficou escuro pelas nuvens, e 
então as cinzas começaram a encher o ar 
e caíram como granizo sobre o telhado. 
As Irmãs subiram para o telhado para 
remover as cinzas espessas. A OCDS e 
os membros da paróquia vieram para 
as ajudar a limpar todo o mosteiro. 
O único problema é a água, já que as 
cinzas contaminaram tudo. Felizmente, 
a Nova Zelândia e a Austrália enviaram 
água potável.
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La Obra Máxima: um passo avante a 
nível internacional

Desde que o P. Juan Vicente 
Zengotita, OCD, fundou a revista 
La Obra Máxima em janeiro de 

1921, houve importantes evoluções no seu 
formato e conteúdo. Graças à colaboração 
de muitos carmelitas descalços, a revista 
tornou-se a voz dos nossos missionários 
que, através dos seus escritos e 
testemunhos, nos consciencializam para 
as dificuldades e desafios, não só das suas 
comunidades, mas também da vida de 
toda a Igreja.
A revista La Obra Máxima foi criada 
pela Província Carmelita de Navarra, 
com uma edição em língua espanhola. 
Como resultado, um grande número 
de comunidades da Ordem que não 
falam espanhol não podem ter acesso às 
notícias publicadas nesta revista. Assim, 

o Padre Jon Korta OCD, o seu Director, 
comprometeu-se a preparar duas edições 
internacionais, uma em inglês e outra 
em francês. Após vários anos de trabalho 
e organização, estas duas edições 
foram publicadas em janeiro de 2022, 
graças a uma equipa de colaboradores e 
tradutores. Sob a liderança do Padre Jon 
Korta, permitem que a revista chegue a 
um maior número de comunidades da 
Ordem.
É essencial que toda a Ordem conheça e 
apoie estes projetos, que são inerentes à 
cultura carmelita, especialmente quando 
se trata de fomentar a vida e o testemunho 
dos Carmelitas Descalços que proclamam 
a Boa-Nova em terras de missão.
https://www.laobramaxima.es

Notícias dos Carmelitas de Gonzague-ville 
(Abidjan, Costa de marfim)

O convento de São José conta 
este ano com 16 irmãos do 
Togo, Burkina e Costa do 

Marfim, que estão empenhados no 
ministério paroquial, estudos, ensino 
e acompanhamento espiritual. As 
atividades diárias são organizadas em 
torno da oração, liturgia, recreação e 
outras atividades comunitárias sendo 
elas âncoras do seu espírito de família.
No sábado 11 de dezembro de 2021, 

os frades partilharam um momento 
de renovação espiritual juntamente 
com os membros do Carmelo Secular 
e as congregações religiosas e leigas 
afiliadas à Ordem. O objetivo era de 
preparar a festa de São João da Cruz, 
mas também de acolher o Menino 
Jesus. A celebração do Natal foi bem 
participada pelos paroquianos. A fim 
de acolher o ano 2022 com renovadas 
graças, toda a paróquia se reuniu num 

https://www.laobramaxima.es
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No dia 11 de fevereiro, o Irmão 
Mary-Dominic Savio, OCD, foi 
ordenado sacerdote. Nascido 

em Naju-si (Coreia) em 1986, fez a sua 
primeira profissão na Ordem em 2015 e 
estudou no Teresianum (Roma, Itália). 
A família do Ir. Mary-Dominic Savio, 

os Carmelitas e os membros da Ordem 
Secular rodearam-no. A cerimónia foi 
presidida por Dom Peter Chung, OCD, 
Arcebispo de Seul.
Pedimos que rezem pelo Irmão Mary-
Dominic Savio.

Notícias da Coreia

grande campo para celebrar o reveillon 
2021 em adoração, louvor e oração.  
Na segunda-feira, 27 de dezembro de 
2021, a comunidade fez um passeio 
relaxante na praia de Assinie (Abidjan). 

A alegria deste dia fortaleceu a 
comunhão e recordou-nos que somos 
também, enquanto comunidade, o 
jardim onde Deus se deleita.


