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O Teresianum celebra o 25º aniversário do 
Doutorado de Santa Teresa de Lisieux

A 13 de Maio, realizou-se 
uma Jornada académica no 
Teresianum (Roma) para celebrar 

o 25º aniversário do Doutorado de Santa 
Teresa de Lisieux.
Durante a sessão da manhã, o Prof. 
P. François-Marie Léthel apresentou 
“A História de uma alma como síntese 
teológica”, enquanto o Prof. P. Bruno 
Moriconi evocou “Teresa de Lisieux, 
uma mulher forte”. Na sessão da tarde, 
os professores P. Francesco Asti, Ir. 
Antonella Piccirilli e P. Emilio Martínez 
abordaram o tema “Porque é que o 
Doutorado da Igreja de Santa Teresa de 
Lisieux é hoje importante?” No canal do 
YouTube do Teresianum www.youtube.
com/c/teresianumroma pode (re)ver as 
conferências deles.
Às 18 horas, o Padre Geral, Miguel 
Marquez Calle OCD, Grande Chanceler 
do Teresianum, prestou homenagem aos 
Padres Léthel e Moriconi. Manifestou 
a sua admiração pelos nossos dois 
professores e agradeceu-lhes por todos 

estes anos de dedicação ao ensino e à 
investigação académica. Em seguida, 
receberam a edição especial da Revista 
Teresianum elaborada para esta ocasião: 
“Studi in onore di Bruno Moriconi OCD e 
François-Marie Léthel OCD”.
Concluímos com as palavras do Padre 
Geral: “Obrigado, caro Padre e Irmão 
François-Marie, pela tua paixão e pelo 
teu entusiasmo em tudo o que fazes e 
vives. Obrigado porque a tua vida e a tua 
dedicação são ‘para as almas’. Obrigado 
pela tua disponibilidade para viver o que 
Deus te propõe com o espírito de um 
discípulo, o que é o melhor ensinamento 
por parte de um verdadeiro mestre. 
Obrigado, caro Padre e Irmão Bruno, 
pela tua humanidade, por mostrares 
o lado mais humano da teologia, por 
colocares Cristo no centro, pela arte de 
dizer coisas importantes em palavras 
simples, por nos ensinares virtudes que 
são praticáveis pelas pessoas comuns”.
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25º aniversário da Província de 
Nossa Senhora de Guadalupe da 

América Central

Anos de Jubileu do Carmelo 
Teresiano na Áustria

A 13 de Maio de 1997, o então 
General Camillo Maccise criou 
a Província da América Central, 

composta por 6 nações: Panamá, 
Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El 
Salvador, Guatemala. A 13 de Maio 
de 2022, celebrou-se o 25º aniversário 
da fundação da Província da América 
Central com uma missa na paróquia 
de San Juan de la Cruz em El Salvador, 
presidida pelo Bispo Oswald Escobar 
Aguilar OCD.

Este ano marca também o início de 
uma nova fase: a 13 de maio, realizou-
se o primeiro Encontro Provincial 
dos Conselhos do Carmelo Teresiano: 
monjas - frades - leigos. É o fruto de 
vários anos de colaboração e de diálogo 
entre os três ramos da Ordem.
Neste aniversário, felicitamos os nossos 
irmãos e irmãs, agradecendo ao Senhor 
por todo o trabalho já realizado, e 
desejamos que o seu lema continue a ser: 
“Aventuremos la vida”.

Os Carmelitas na Áustria 
comemoram nestes anos:

* os 400 anos do Carmelo 
Teresiano na Áustria, com a fundação 
do mosteiro em Viena a 4 de fevereiro 
de 1622;

* os 350 anos da fundação do mosteiro 
de Linz a 19 de setembro de 1674;

* os 300 anos da consagração da atual 
igreja dos Carmelitas em Linz a 25 de 
setembro de 1726.
As celebrações tiveram início a 28 de 
maio de 2022, com uma missa solene 
presidida pelo Cardeal Christoph 

Schönborn OP, Arcebispo de Viena.

Este evento é o primeiro de uma série de 
iniciativas, organizadas para celebrar os 
vários anos jubilares. Entre estas inclui-
se, por exemplo, uma exposição sobre 
a Ordem do Carmelo Teresiano “400 
Anos de Amizade com Deus. Comunidade 
- Oração - Dom”, que será inaugurada 
este verão em Viena e Linz. A exposição 
apresenta a história da Ordem, mas 
também a vida quotidiana, os santos e a 
espiritualidade da Ordem.
O Padre Domingos de Jesus Maria OCD 
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Primeiro encontro da Comissão para a 
actualização da Ratio Institutionis

A Comissão para a actualização 
da Ratio Institutionis da Ordem, 
ou seja, a revisão decidida 

pelo último Capítulo Geral, teve o seu 
primeiro encontro via Zoom a 4 de abril. 
A comissão, nomeada pelo Padre Geral, 
fr. Miguel Márquez Calle, é composta 
pelos seguintes membros: 
Martín Martinez (presidente da comissão 
- México), Jean-Baptiste Pagabeleguem 
(secretário - Ibérica, Delegação 
Provincial da África Ocidental), Daniel 
Chowing (coordenador - Washington), 
Halluendo Amit (Filipinas), Thaddeus 
Dim (Nigéria), Antony-Joseph Pinelli, 
(Paris), Juan Miguel Henríquez Tobar, 
(Colégio Internacional, Roma), Johannes 
Gorantla (Seminarium Missionum, 
Roma).
Este primeiro encontro foi dedicado ao 

conhecimento mútuo, à discussão sobre 
o trabalho formativo e as expectativas 
em relação à actualização da Ratio. A 
riqueza da diversidade dos membros da 
comissão, das culturas e das línguas é um 
desafio e um elemento construtivo. Um 
dos desejos da comissão é que a Ratio seja 
actualizada com critérios práticos e com 
experiências de apropriação do carisma, 
e que isto seja feito com a contribuição de 
todos os irmãos da Ordem e não apenas 
como fruto das reflexões da comissão. 
Por conseguinte, os formadores e as 
pessoas em formação serão convidados, 
através de um questionário actualmente 
em elaboração, a darem a sua avaliação 
da Ratio actual e a sugerirem elementos 
para a sua actualização.
A próxima sessão de trabalho terá lugar 
no dia 12 de junho.

(Domingo Ruzola, 1559-1630), quem 
fundou a Ordem na Áustria, terá um 
papel importante nestes anos. Vários 
livros a seu respeito serão publicados, 
um simpósio realizar-se-á e dedicar-
se-á a ele uma pequena exposição 
permanente na igreja dos Carmelitas de 
Viena-Döbling.
Além disso, estão previstas duas 
exposições de arte contemporânea (de 

Gottfried Löcker OCDS e Sonja Meller), 
cujo objetivo é tornar a espiritualidade 
e o carisma da Ordem do Carmelo 
Teresiano tangível e exprimível a um 
novo nível. 
As datas exatas de todos estes eventos 
serão constantemente publicadas na 
página inicial do Carmelo Teresiano na 
Áustria (www.karmel.at).

http://www.karmel.at
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EUA: Encontro das formadoras da 
Associação Santa Teresa

5º encontro OCDS da CICLA-Sul 
na Bolívia

Foi com alegria e gratidão que 
as formadoras da Associação 
St. Teresa puderam finalmente 

encontrar-se presencialmente, pela 
primeira vez, de 7 a 12 de março deste 
ano.  Tivemos de cancelar a reunião 
planeada em novembro de 2020 por 
causa da pandemia.  
Em março, as formadoras vieram de 
todos os Estados Unidos e de dois 
mosteiros no Canadá para se reunirem 
na Louisiana, no ‘Renewal Center’ em 
Maryhill, para uma reunião presencial, 
conforme estabelecido pela Cor Orans 
119. O nosso encontro foi coordenado 
pelo Padre Daniel Chowning OCD, 
que nos deu belas conferências sobre 
El Arte de buscar el rostro de Dios (este 
texto, disponível apenas em 4 línguas 
– italiano, inglês, espanhol, francês –, 
é um comentário feito pela CIVCSVA 

sobre Vultum Dei Quaerere). Após 
cada conferência, dividimo-nos em 
pequenos grupos para trabalhar sobre as 
questões que o P. Daniel nos colocava, 
de forma a ajudar-nos a reflectir mais 
profundamente sobre os temas tratados.  
Foi uma semana muito frutuosa e 
levámos para as nossas respectivas 
comunidades muitos pontos de 
reflexão e um desejo intenso de nos 
empenharmos numa formação mais 
profunda. Foi muito útil partilhar 
com as outras comunidades e com as 
formadoras a forma como a formação é 
realizada nas varias comunidades.  Para 
todas nós, ficou ainda mais evidente 
quanto o Espírito Santo guia a nossa 
vida e formação religiosa sob a guia da 
nossa Santa Mãe a Igreja.  Como diria 
Santa Teresa, somos abençoadas por nos 
podermos chamar filhas da Igreja.  

O 5º encontro OCDS da CICLA-
Sul teve lugar na cidade de 
Cochabamba, Bolívia, de 20 

a 24 de abril de 2022. A CICLA-Sul 
compreende a Argentina, a Bolívia, o 

Brasil, o Chile, o Paraguai e o Uruguai. 
O tema do congresso foi “Descalça-
te”. As conferências proporcionaram 
uma compreensão do que significa ser 
descalço no contexto da OCDS e algumas 
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formas concretas de o pôr em prática.
O congresso decorreu numa atmosfera 
de harmonia e fraternidade. Podia-se 
assistir às conferências tanto em modo 
presencial como online. Os participantes 
tiveram a oportunidade de dialogar e 
aprofundar a sua compreensão dos tópicos 
apresentados. O congresso foi organizado 
de forma excelente: houve momentos 
de trabalho, de reflexão e de recreação 
fraterna; a comida foi abundante e todos 
tiveram a oportunidade de provar as 

especialidades gastronómicas da Bolívia, 
dado que pratos de diferentes partes do 
país eram servidos todos os dias.
O 5º encontro OCDS da CICLA-Sul da 
Bolívia semeou boas sementes em todos 
aqueles que viveram esta experiência e 
certamente dará muitos frutos na vida 
de todos os Carmelitas Seculares nesta 
região e em todo o mundo. Durante o 
congresso foi decidido que a próxima 
reunião da CICLA-Sul teria lugar no 
Uruguai em 2025.

Peru: Nomeação do P. Ángel Zapata 
Bances OCD como Bispo de Chimbote.

A 18 de maio de 2022, o Santo Padre 
nomeou o nosso irmão Padre 
Ángel Zapata Bances OCD como 

Bispo de Chimbote, no Peru.
O P. Ángel nasceu a 3 de agosto de 1959, 
na cidade de Lima. Entrou na Ordem 
dos Carmelitas Descalços em março de 
1979, fez a sua primeira profissão em 14 
de março de 1982 e a profissão solene em 
Roma em 1986. A 22 de Março de 1987 foi 
ordenado sacerdote em Lima, na paróquia 
de Santiago Apóstol (Lima, Peru).
De 1984 a 1987 estudou Teologia 
na Pontifícia Faculdade Teológica 
Teresianum, Roma (Itália). De 1993 a 1997 
obteve o Bacharelato em Teologia e a 

Licenciatura em Teologia no Teresianum 
de Roma.
O Padre Ángel ocupou os seguintes cargos: 
formador (1986-1999, no Peru e em Roma), 
vigário paroquial e pároco (1997-2008 no 
Peru); vigário regional e comissário no 
Peru (1999-2005; 2008-2016); conselheiro 
do Vicariato (2005-2007). Desde 2018 era 
pároco da Paróquia dos Carmelitas de 
San José, em Jesús María (Lima) e desde 
2017 superior da mesma Comunidade dos 
Carmelitas Descalços.
Que o Senhor o abençoe nesta missão 
para a qual Ele o chamou. As orações 
da sua família do Carmelo teresiano 
acompanham-no.
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Encontro da CICLA OCD 2022

A CICLA (Conferência Inter-
regional Carmelita-Teresiana 
para a América Latina) celebrou 

o seu encontro trienal na Cidade do 
México de 19 a 23 de abril, com a presença 
dos Provinciais, Comissários, Delegados 
e Vigário Regional, nomeadamente os 
PP. Everton Berny, Emerson Santos, 
Carlos Ospina, Leonel Ceniceros, 
Jacinto de los Santos, Milton Moulthon, 
Rodrigo Segura, Alfredo Amesti, 
Ricardo Prado, Cristóbal Domínguez, 
Robin Calle, Obdulio Penayo. O P. Luis 
Beltrán não pôde participar devido a 
problemas de vistos.
O mote do encontro foi “Este é o vosso 
trato e linguagem” (C 20:4), com o qual 
se pretendia expressar o objectivo de 
reflectir sobre as características comuns 
com as quais o carisma carmelita é 

vivido na América Latina. Dividimos o 
programa em três momentos: passado, 
presente e futuro (programação) da 
CICLA.
CICLA no passado: recordamos “a 
linhagem da qual descendemos”: 
algumas pessoas que contribuíram de 
forma significativa para a renovação do 
carisma carmelita na América Latina.
CICLA no presente: partilhámos as 
características da nossa compreensão 
e da nossa forma de viver o carisma 
carmelita a nível pessoal e provincial.
A forma de abordar os temas foi 
testemunhal, e tudo isto numa atmosfera 
de comunicação fraterna e de confiança. 
Agradecemos a todos os presentes e 
rezamos para que a reunião dê frutos 
abundantes.


