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Reunião dos Superiores
Maiores OCD da Europa
e do Médio Oriente

A

reunião dos Superiores Maiores do
Carmo Descalço da Europa e do Médio
Oriente realizou-se em Lisieux (França)
de 30 de Maio a 3 de Junho de 2022.
Vinte e um frades puderam deslocarse. O Padre Geral, Fr. Miguel Márquez, e os dois
Definidores responsáveis pela Europa, Fr. Roberto
Maria Pirastu e Fr. Christophe-Marie Baudouin
também estiveram presentes.
A sessão foi dedicada à atualização dos estatutos
da Conferência, à colaboração na formação na
Europa, incluindo a questão do segundo noviciado,
o encontro europeu de estudantes carmelitas e as
Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa, em 2023.
Foi igualmente eleito um novo Presidente da

Conferência: o Padre Fausto Lincio, da Província
da Lombardia.
A estadia em Lisieux foi a oportunidade para que os
irmãos visitassem os lugares ligados a Santa Teresa
do Menino Jesus, nomeadamente o Convento das
Carmelitas, a casa de família de Les Buissonnets,
e a Basílica.
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Brasil Sul:
Visita Pastoral
Geral na
Província Nossa
Senhora do
Carmo

O

Padre Geral, Frei Miguel Márquez
Calle, visitou a Província Nossa
Senhora do Carmo, Brasil Sul. A viagem
do Padre Geral ao Brasil fez parte da
Visita Pastoral Geral, realizada entre
os dias 25 de abril a 28 de maio pelo Definidor Frei
Martín Martinez Larios.
O Padre Geral se encontrou com os freis
reunidos em assembleia para refletir sobre
as fortalezas, debilidades e possibilidades da
presença carmelitana nessas terras. Participou
também do Encontro do Carmelo Secular e do
Encontro da Federação Nossa Senhora do Carmo
das monjas carmelitas. Foram dias intensos de
reflexão, estudo, partilha e convivência fraterna.
A visita ajudou a renovar a consciência de que não
podemos caminhar sozinhos, pois um carmelita
só vive bem a sua vocação na comunhão com os
irmãos e as irmãs.
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Suécia: O
Cardeal
Anders
Arborelius,
OCD, recebe
Medalha
do Rei da
Suécia

N

a sexta-feira 10 de Junho, o
nosso Irmão o Cardeal Anders
Arborelius, OCD, recebeu a
Medalha de S. M. o Rei da Suécia,
a fita da Ordem dos Serafins, 12º
grau, pelas suas significativas contribuições
para a vida da igreja sueca e internacional. A
cerimónia da medalha teve lugar no Palácio Real
em Estocolmo. Damos os parabéns ao nosso
Irmão por este prémio!
Numa entrevista dada aos editores das revistas
culturais europeias da Ordem dos Jesuítas, no dia
19 de Maio, e publicada em La Civiltà Cattolica,
o Papa citou como exemplo o nosso Irmão.
Quando lhe perguntaram “como evangelizar
numa cultura que não tem tradição religiosa”,
como a Suécia, o Papa Francisco referiu-se ao
nosso Irmão:

“Não sei como responder a esta pergunta, para lhe dizer a verdade. Porque só aqueles que lá
vivem, nesse contexto, podem compreender e descobrir os caminhos certos. Mas gostaria de citar
um homem que é um modelo de orientação: o Cardeal Anders Arborelius. Ele não tem medo de
nada. Ele fala com toda a gente e não se opõe a ninguém. O seu objetivo é sempre o positivo.
Penso que alguém como ele pode indicar o caminho a seguir.”
https://www.laciviltacattolica.es/2022/06/14/conversacion-del-papa-francisco-con-los-directoresde-las-revistas-culturales-europeas-de-los-jesuitas/
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Vietname:
Fundação do
Mosteiro de
São José em
Kon Tum

U

m novo mosteiro de Carmelitas
Descalças foi estabelecido nas terras
altas do centro do Vietname. A 7 de
Junho, Dom Aloisius Nguyen Hung
Vi fundou oficialmente o Mosteiro
de S. José, na cidade de Kon Tum. Para a ocasião
reuniu-se uma numerosa assembleia.
Dom Nguyen Hung Vi expressou a sua profunda
gratidão a Deus por esta fundação. Sublinhou o
papel crucial da oração na vida de fé dos cristãos:
“Uma vida de oração contínua e de sacrifício
silencioso são como pulmões que insuflam as
bênçãos de Deus na diocese de Kon Tum”.
O novo mosteiro é composto por 11 irmãs
professas solenes e 4 noviças. Provêm do Mosteiro
de Saigão. Desde que as primeiras Carmelitas
Descalças de França chegaram a Saigão (hoje Ho
Chi Minh City) em 1862, o Vietname conta com 11
mosteiros com cerca de 300 membros.

Communicationes 378 | 06.2022

4

Filipinas: Celebração dos
75 anos de presença dos
Carmelitas

E

nquanto a Igreja universal celebrava a
Solenidade de Pentecostes no passado 6 de
Junho, a Província de Santa Teresa de Jesus
celebrou com gratidão o 75º aniversário da
presença dos Carmelitas nas Filipinas.
Tudo começou em 1947, quando o transbordar
contemplativo de seis frades da província de
Washington se manifestou num ardente zelo
missionário. Trabalharam nas paróquias mais “
descuradas “ da prefeitura da Infanta. Passado
algum tempo, o Núncio Apostólico nas Filipinas,
Dom Egidio Vagnozzi, pediu ao Superior Geral dos
Carmelitas Descalços, Padre Silverio de Santa Teresa,
que permitisse que os Carmelitas fizessem uma nova
fundação nas Filipinas. Tal foi possível graças à
Província anglo-irlandesa que aceitou de enviar três
frades. Estes três Carmelitas irlandeses iniciaram
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esta fundação no coração do país, trabalhando
principalmente com as Carmelitas e os Seculares e
promovendo retiros espirituais. Estes dois grupos de
carmelitas missionários trabalharam juntos na nossa
terra espiritual.
O trabalho e o sacrifício deles estiveram no centro
destas comemorações. Em Bacolod City, celebrou-se
um tríduo com enfoque na importância da missão na
Igreja. A missa final concluiu-se com uma procissão
em honra dos santos da Ordem do Carmelo Descalço.
Em Manila e noutros locais, foi exibido um vídeo
comemorativo da missão americana após a missa. As

comemorações culminaram com a Eucaristia presidida
pelo P. Junjun Agruda, OCD, acompanhado pelos
frades de diferentes comunidades, e com a mensagem
de acção de graças do Provincial, P. Danilo Lim, OCD.
Atualmente, a Província das Filipinas é composta por
49 frades professos solenes, 17 frades estudantes, 9
noviços e 8 postulantes. Hoje em dia, com gratidão e
zelo, a Província continua o trabalho iniciado através
das orações dos nossos santos Pais, Santa Teresa de
Jesus e São João da Cruz, e a sua atualização através
dos missionários americanos e irlandeses.
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Índia: Segundo
Noviciado 2022

O

segundo noviciado do ano 2022, organizado
em Pushpadaan (Calicut) e cujo tema era
“ As mãos vazias”, acaba de terminar. Os
participantes vieram de 7 províncias: 9 de
Manjummel; 2 de Kerala Sul; 6 de Malabar; 3
de Delhi; 6 de Andhra Pradesh; 5 de Karnataka-Goa; 3 de
Tamil Nadu. O P. Antony Ittikunnath foi o coordenador
desta sessão. Especialistas de diferentes áreas deram
palestras sobre vários tópicos relacionados com a vida
religiosa e carmelita.
No dia 3 de Abril de 2022, a sessão foi solenemente
inaugurada pelo Padre Thomas Marottikaparambil OCD,
Provincial da Província de Manjummel, na presença dos
34 Irmãos. Uma vez por semana, estes irmãos reuniamse em grupos para debaterem temas baseados na
espiritualidade de Santa Teresa de Lisieux. Aos domingos,
os irmãos tiveram a oportunidade de sair. Em algumas
tardes, os irmãos mostraram os seus talentos fazendo
trabalhos manuais e jardinagem, seguidos de uma
atividade desportiva. Todas as quintas-feiras, os irmãos
faziam trabalho doméstico durante o dia e reuniam-se
à noite para refeições fraternais. Também podemos
utilizar a sala de conferências multimédia para ver filmes
edificantes e curtas-metragens realizados pelos nossos
próprios irmãos. Foi designado um confessor regular
de fora da comunidade, mas os irmãos eram livres
de se dirigirem a qualquer sacerdote da comunidade
para confissão e acompanhamento espiritual. Todos
os sábados à noite, os irmãos animavam a Adoração
Eucarística e as Vésperas.
A sessão concluiu-se com um retiro de uma semana
liderado pelo Padre Augustine Steejen, OCD. Terminou
oficialmente a 15 de Maio de 2021.
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Burundi-Rwanda: sessão “Laudato si”:
uma experiência de “tudo está ligado”
e de contemplação

D

e quinta-feira 26 a domingo 29 de
Maio de 2022, a Comunidade dos
Carmelitas Descalços de Gitega
acolheu cerca de cinquenta jovens que
estudam em instituições secundárias e
universitárias nas cidades de Bujumbura e Gitega.
Vieram para fazer juntos uma experiência de oração,
estudo e contemplação, na sessão de promoção da
salvaguarda da criação nestes dias do 7º aniversário
da carta encíclica “Laudato si” do Papa Francisco. O
objectivo é sensibilizar para a necessidade urgente
de proteger e promover o ambiente na sequência
da Convenção de Estocolmo (1972), da Declaração
do Rio (1992), da Convenção sobre a Diversidade

Biológica (1993), da Declaração de Joanesburgo
(2002), da Carta Encíclica “Laudato si’” (2015).
Esta sessão prossegue um esforço contínuo com
a esperança de alcançar um estado de espírito e
planos de acção que tenham em conta o imperativo
ambiental, se não quisermos ser culpados de ter
impedido o fluxo da vida em todos os seres vivos.
A Comunidade OCD de Gitega tem o apoio
económico da Diocese de Estocolmo (Suécia), que
agradecemos do fundo do nosso coração. Estamos
igualmente gratos ao Definidor Geral da Ordem,
Padre Jean-Baptiste PAGABELEGUEM, que
participou em toda a sessão.
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Casa Geral, Carmelitas Descalços,
Corso D’Italia 38, 00198 Roma,
Itália
www.carmelitaniscalzi.com

