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Inauguração do Jubileu Teresiano
13-02-2022
celebrações deste dia. O Bispo de
Salamanca, Dom José Luis Retana,
presidiu à sua primeira missa pontifícia
na Igreja da Anunciação.
A Ordem dos Carmelitas Descalços, em
colaboração com a Câmara Municipal de
Alba de Tormes, organizou a exposição
“Teresa de Jesús: Mulher, Santa,
Doutora”. A exposição foi inaugurada a
28 de março, no dia do nascimento de
Santa Teresa de Ávila. A exposição tem
como objetivo explorar estes três aspetos
da Santa. Estará aberta ao público até
22 de outubro de 2022, na igreja do
Mosteiro da Anunciação, onde Teresa
morreu em 1582 e onde a sua tumba tem
sido venerada desde então.

Ávila
A abertura da Porta Santa pelo Bispo
de Ávila, Dom José María Gil Tamayo,
no domingo 13 de março, marcou o
início do Ano Jubilar em Ávila. Os
fiéis assistiram à abertura da Porta
Santa na igreja do Convento de La
Santa, que é a Igreja Jubilar, com muito
recolhimento.
Estiveram
também
presentes representantes de autoridades
civis, religiosas, militares, policiais e
universitárias. O evento foi transmitido
na televisão espanhola TVE 2.
O Bispo de Ávila estava acompanhado
pelo Padre Antonio Ángel Sánchez,
OCD, Provincial da Província Ibérica, e
pelo Padre David Jiménez, OCD, Prior
de La Santa. A Banda da cidade de Ávila
acompanhou a abertura da Porta Santa
ao som do Hino Nacional. A missa foi
animada pelo Coro Gregoriano de La
Santa e, após a Eucaristia, a procissão
pela cidade foi acompanhada pela banda
de cornetas e tambores El Amarrao.

Roma
A Missa do quarto centenário da
canonização dos Santos Inácio de Loyola,
Francisco Xavier, Teresa de Jesus, Isidoro
Lavrador e Filipe Neri foi celebrada na
Igreja do Gesù, na presença do Papa
Francisco. Por razões de saúde, este
não pôde presidir à celebração. Jesuítas,
Carmelitas, Oratorianos e membros da
Diocese de Madrid reuniram-se para
celebrar este grande evento. Eis um

Alba de Tormes
A igreja da Anunciação de Alba
de Tormes ficou cheia durante as
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extrato da homilia do Papa:
“Um drama do nosso tempo é fechar os olhos
à realidade e voltar a face para o outro lado.
Que Santa Teresa nos ajude a sair de nós
mesmos e subir ao monte com Jesus, para
nos apercebermos que Ele Se revela também
através das chagas dos irmãos, dos esforços
da humanidade, dos sinais dos tempos. Não
devemos ter medo de tocar as chagas: são as
chagas do Senhor.”

Teresa de Jesus, Isidoro Lavrador e
Filipe Neri. Esta canonização foi uma
verdadeira renovação espiritual para a
Igreja e para toda a sociedade ocidental.
A cerimónia de abertura contou com a
presença do Bispo de Ávila, José María
Gil Tamayo, do Presidente da Câmara
de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera,
do Decano da Faculdade de Teologia
e Direito Canónico da Pontifícia
Universidade de Comillas, Padre
Francisco Ramírez, e dos dois directores
do simpósio: os Padres Fernando Millán
e Francisco Javier Sancho Fermín. Os
temas abordados relacionavam-se com
a experiência de Deus, a missão e o
carisma ao serviço da Igreja de cada uma
destas figuras.

CITeS (Ávila)
De 11 a 13 de março, realizou-se
o Colóquio “Santidade, Missão e
Experiência de Deus” por ocasião do
4º centenário da canonização de Santo
Inácio de Loyola, Francisco Xavier,

Visita do Superior Geral ao Santuário de
Santa Teresa dos Andes (Chile)

N

o domingo 20 de fevereiro, a
comunidade do Santuário de
Santa Teresa dos Andes teve
a alegria de acolher o Padre Miguel
Márquez. Esta visita coincidiu com
aquela da Animadora Geral das
Carmelitas Missionárias Teresianas, a
Irmã María José Gay. Ambos vieram em
peregrinação de Roma, acompanhados
respetivamente pelo Padre Martin
Martinez e pela Irmã Maria Teresa
Garcia. Convém mencionar que a
Ordem dos Carmelitas Descalços e as
Carmelitas Missionárias Teresianas
são responsáveis pelo serviço pastoral
do Santuário, em colaboração com a
comunidade das Carmelitas Descalças, à
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qual pertenceu Santa Teresa dos Andes.
A Missa do sétimo Domingo do Tempo
Comum foi presidida pelo Padre Miguel,
concelebrada pelo Padre Rodrigo
Segura, Provincial e actual Reitor
do Santuário, bem como por vários
Carmelitas Descalços. Na sua homilia,
o Padre Miguel salientou que estamos
todos à procura daquele amor de Deus
que inflama uma vida; muitas vezes está
presente sem nós nos apercebermos da
riqueza que possuímos e do tesouro que
existe em cada um de nós, e deixamo-lo
passar. Meditou também sobre o amor
vivo que está presente no Santuário,
esse fogo que arde e que nos deve
abrasar, através da intercessão de Santa

2

Teresa dos Andes. Estamos convidados
a descobrir a presença de um Deus
que toca os nossos corações e nos faz
apaixonar por Ele todos os dias.

No final da Eucaristia, fomos todos ao
sepulcro de Santa Teresa dos Andes para
ali depositar todas as nossas intenções e
as dos peregrinos.

Notícias do Carmelo Secular na Ucrânia

G

Por Verinica Zuieva, OCDS de Kiev
nos em contacto uns com os outros.
Neste momento, apenas um membro
da comunidade de Kharkiv permanece
nesta cidade destruída. Quando a
eletricidade e a comida acabaram e o
aquecimento parou, refugiou-se num
bunker perto de uma paróquia. Os
membros da comunidade de Berdychiv
ficaram nas suas casas, já que a cidade
ainda não tinha sido bombardeada.
Cada um ajuda os outros na medida das
suas possibilidades: alguns acolhem
refugiados do leste, outros preparam
redes militares ou cosem roupas para
os soldados e defensores da cidade,
outros trabalham como voluntários.
Em Khmelnytsky, os membros da
comunidade vivem trancados nas suas
casas. Nos arredores de Kiev, muitos
lugares foram arrasados e destruídos. As
casas dos civis foram implacavelmente
destruídas. Quatro pessoas do OCDS
permaneceram em Kiev.
Colocamos as nossas vidas nas mãos do
Senhor e da Sua Divina Misericórdia. De
uma forma muito especial, encontramos
refúgio junto do grande protetor do
Carmelo, São José. Todas as nossas
comunidades rezam a este grande santo,
recordando o que a nossa Santa Madre
Teresa de Jesus disse sobre ele. Também
vos pedimos que rezeis a São José pela
paz na Ucrânia.

ostaria de partilhar convosco
a situação actual das nossas
comunidades OCDS na Ucrânia.
Somos 46 as pessoas que querem viver
a espiritualidade carmelita. Mas antes,
façamos uma breve história do Carmelo
Secular na nossa terra na Europa de
Leste.
Na periferia da velha cidade de Kiev
situa-se a Igreja da Exaltação da Santa
Cruz: foi ali que os Padres Carmelitas
iniciaram a sua missão após o período
comunista. Em outubro de 1994, foi
fundada a primeira comunidade do
Carmelo Secular dos “Anjos da Guarda”.
Atualmente, a comunidade de Kiev tem
18 membros. Em fevereiro de 2003, na
cidade de Khmelnytsky, a comunidade
“Maria, Mãe de Deus da Graça” foi
formada com o apoio dos Padres
Carmelitas. É composta por 14 membros.
Na cidade de Berdychiv, ao pé da imagem
de Santa Maria do Escapulário, formouse no Outono de 2014 a comunidade da
“Imaculada Conceição da Santíssima
Virgem Maria”. Tem 8 membros. A
comunidade mais jovem encontra-se
atualmente em Kharkiv. Nasceu em
janeiro de 2020 e chama-se o “Menino
Jesus de Praga”.
Estes tempos de guerra são difíceis para
todas as comunidades e para todas as
nossas famílias. Estamos a tentar manter-
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Refugiados ucranianos acolhidos
no convento dos Carmelitas em
Snagov (Roménia)

O

s Padres Antonio Prestino,
Marco Secchi, Mihai Lauș e
Tarcisio Favaro, da Província
de Veneza, residem no convento de
Snagov, Roménia. Com eles também
estão membros do Movimento Eclesial
Carmelita. A 9 de Março juntaram-se
a eles três postulantes da Província de
Veneza.
Desde 24 de Fevereiro, os locais
disponíveis para acolher os refugiados
foram preparados: limpeza, carros,
cozinha, tradutores, etc., mas também
viagens até à fronteira (4 horas de
carro) para buscar os refugiados que
precisam de ajuda. Os primeiros a
chegar foram estudantes estrangeiros
que
frequentavam
universidades
ucranianas: têm de regressar aos seus
países de origem (Marrocos, Egipto,
Cazaquistão...). Depois foi a vez das mães
ucranianas (ou outras nacionalidades)
que fugiram com os seus filhos, assim
como algumas famílias que regressaram
ao seu país com os seus filhos.
Desde 24 de Fevereiro, os locais
disponíveis para acolher os refugiados
foram preparados: limpeza, carros,
cozinha, tradutores, etc., mas também
viagens até à fronteira (4 horas de
carro) para ir buscar os refugiados que
precisam de ajuda. Os primeiros a chegar
foram estudantes estrangeiros que
frequentavam universidades ucranianas:
têm de regressar aos seus países de origem
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(Marrocos, Egipto, Cazaquistão...). Depois
foi a vez das mães ucranianas (ou outras
nacionalidades) que fugiram com os seus
filhos, assim como algumas famílias que
regressaram ao seu país com os seus
filhos. Seguiu-se um grande número
de chamadas telefónicas a coordenar, a
valsa dos carros para a estação ou para
o aeroporto, os despertadores a tocar à
noite para ir buscar ou levar alguém, as
refeições a preparar, a limpeza a efetuar,
os medicamentos, a lavandaria, as idas
às embaixadas, etc. De momento, é
um acolhimento de emergência, curto
mas necessário, para que todos possam
ter um destino. Atualmente, a casa de
espiritualidade em Snagov acolhe cerca
de quarenta refugiados ucranianos.
O Sr. Vito d’Ettorre, um jornalista da
TV2000 (a televisão católica italiana)
que visitava o nosso centro para uma
reportagem, deu-nos as suas impressões
depois de ter percorrido as fronteiras
com a Ucrânia: “A Roménia tornou-se a
‘Lampedusa da Europa’. O acolhimento tem
sido organizado em todo o lado, mesmo em
casas privadas e conventos. A experiência no
Carmelo de Snagov é formidável. Entrevistei
em primeiro lugar uma mulher que estava a
fugir da Ucrânia. Mal chegou aqui, entrou na
igreja e gritou com toda a sua voz: “Senhor,
dá-nos a paz!” As pessoas que fogem precisam
de encontrar espiritualidade mais do que
pão, como está a acontecer neste santuário.”
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A presença do OCDS no Senegal

O

de Dezembro de 2020, André e Michel
entraram em formação e emitiram as suas
primeiras promessas a 05 de dezembro
de 2021. O grupo tem agora 10 membros:
dois professos temporários, três no
primeiro ano de formação, três mulheres
em primeiro contato e um casal com votos
perpétuos (da República Democrática
do Congo a viver em Dakar). São João
da Cruz é o nosso Santo Padroeiro. O
grupo promove a devoção do escapulário
no Senegal, realiza reuniões mensais no
primeiro sábado e o retiro anual, bem
como o dia da festa patronal todos os 14
de dezembro.

OCDS no Senegal nasceu em
Dakar no final da celebração
do 450º aniversário da Ordem
dos Carmelitas, a 18 de novembro de
2019. Nesta ocasião, os carmelitas
encontraram-se com Véronique Lukelo,
OCDS da República Democrática do
Congo, e pediram-lhe que desse um
testemunho sobre o seu percurso de mais
de 20 anos com o seu marido no OCDS.
A sua comunicação foi um elemento
fundamental para Michel e André, que
seguidamente pediram aos Carmelitas
que criassem o ramo laico da Ordem no
Senegal. A inauguração oficial teve lugar
em Dakar, a 02 de março de 2020. A 08

Notícias de Madagáscar
(primeiro trimestre de 2022)

A

lém do retiro anual dos
Carmelitas e do encontro
desportivo entre Padres e
estudantes que normalmente conclui
este belo momento fraterno, este ano
novo de 2022 começou com a graça da
profissão solene de três irmãos e a sua
ordenação como diáconos. Tendo a crise
do covid diminuído um pouco, o Estado
autorizou a abertura das igrejas e as
celebrações sem restrições particulares.
Foi bom ver novamente as famílias dos
Irmãos e a alegria dos encontros após
meses de silêncio e distância.
Estamos lentamente saindo do período
ciclónico no Oceano Índico. É um tempo

de graça para algumas regiões desérticas
ou quase desérticas, mas para a maioria
das pessoas, é um pesadelo anual. Desta
vez, dois ciclones tropicais intensos
causaram muitos danos em Madagáscar
(Batsirai e Emnati), bem como uma
tempestade tropical moderada, a
primeira deste ano. Ainda estamos no
processo de avaliação dos danos, tanto
humanos como materiais. Para nós, é o
convento de Manakara, na costa leste da
ilha (geralmente o mais afectado), que
sofreu muito com a passagem destes
ciclones, com destaque para o colapso
de parte do muro.
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O Carmelo de Koteshwar (Índia) celebra
a festa do Menino Jesus

A

Superior do Convento, agradeceu a
todos os participantes pela sua generosa
cooperação o que tornou o tríduo um
sucesso. O Padre Deep Fernandes
preparou a Liturgia e o Padre Alwyn
dirigiu o coro. Cerca de 20 sacerdotes e
religiosos diocesanos participaram na
Eucaristia.
Previamente, o P. Prakash D’Cunha,
Conselheiro
Provincial,
inaugurou
o recém-construído salão e quarto
para hóspedes. O Padre Archiebald
Gonsalves, ex-Provincial dos Carmelitas,
abençoou o novo edifício.
Após a missa, realizou-se uma refeição
festiva com a participação de todos os
presentes.

Festa do Menino Jesus foi
magnificamente
celebrada
pelo Carmelo de Koteshwar
(Kundapur, Índia). Os fiéis reuniram-se
para ouvir o Frei Prakash e a sua equipa
que pregaram o tríduo em preparação
para a festa.
No dia 26 de fevereiro, às 5 da tarde, o
Padre Praveen Frank, Vigário Regional
da Missão Carmelita na Tanzânia,
presidiu à Eucaristia e deu o sermão. O
Padre Prakash D’Souza, para concluir os
três dias de retiro, animou a adoração
eucarística de uma hora antes da
missa solene. Em seguida, agradeceu
calorosamente a todos os benfeitores
que possibilitaram uma celebração
tão bonita. O Padre Alwyn Sequeira,
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