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Jubileus de Prata

Província Ibérica do OCDS: 
Eleições no Carmelo Secular

Foi com imensa alegria e profunda 
gratidão a Deus e à Mãe do 
Carmelo que os Irmãos Carmelitas 

Descalços da Província de St. Joseph do 
Kerala do Sul celebraram o Jubileu de 
Prata de profissão religiosa dos Irmãos 
Francis Sales, Marydasan K.S, Joseph 
Antony, Shajers Robert e Jess Martin. 

A missa de ação de graças foi celebrada 
a 10 de setembro de 2022, às 10h30 
na Casa Provincial de S. Joseph, em 
Kottiyam. A celebração foi enriquecida 
pela presença e orações de famílias, 
parentes, amigos, religiosos e religiosas 
de muitas congregações. 

Na terça-feira 20 de setembro, os 
frades da Casa Geral celebraram 
o 25º aniversário de profissão 

religiosa dos irmãos Roberto Maria, 
Rafał e Jérôme. Toda a comunidade se 
reuniu para a Missa de ação de graças 
ao meio-dia. Vários frades, parentes e 

amigos juntaram-se a nós para celebrar 
os nossos Irmãos. Posteriormente, todos 
se reuniram para partilhar uma refeição 
festiva e abundante. Que o Senhor e Sua 
Santa Mãe abençoem os nossos irmãos e 
o seu ministério ao serviço da Ordem e 
da Igreja. 

No sábado 17 de setembro, na festa 
de São Alberto de Jerusalém, 
teve lugar em Madrid a eleição 

do primeiro presidente e dos primeiros 
conselheiros provinciais da Província 

Ibérica OCDS de Santa Teresa de Jesus.
O Padre Provincial, P. Antonio Angel 
Sánchez Cabezas, juntamente com o 
Delegado do General para o OCDS, P. 
Ramiro Casale, acompanharam esta 
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primeira Assembleia Provincial. O Pe. 
Ramiro partilhou os seus projetos e 
ideias para o futuro imediato do OCDS 
no mundo.
A unificação das diferentes províncias 
do OCDS presentes no território da 
Província Ibérica levou vários anos, 
e todos aqueles que colaboraram 

foram calorosamente agradecidos. A 
viagem continua com a ajuda de Deus 
e a preciosa colaboração dos Padres 
Carmelitas. Uma refeição fraterna 
encerrou este importante evento.
Asseguramos ao novo Conselho 
Provincial do OCDS e ao seu Presidente 
as nossas orações.

Grupo de reflexão da CICLA 
(União dos Superiores Maiores dos 

Frades da América Latina)

Polónia: reunião de trabalho sobre a 
Ratio das Carmelitas

No dia 7 de agosto, reuniram-se com 
um zoom em nome da Comissão 
de Espiritualidade dos Superiores 

da América Latina o Pe. Leonel Ceniceros, 
Provincial do México, o Pe. Milton 
Moulton, Comissário do Chile, o Pe. 
Robin Calle, Delegado para o Equador, e o 
Pe. Martín Martínez, da Casa Generalícia, 
para constituir formalmente o Grupo de 
Reflexão da CICLA. Será composto por 
19 frades nomeados pelos seus respetivos 
Superiores. Doze irmãos puderam assistir 
à sessão, e sete não puderam participar. 
Durante esta sessão, para além da 

constituição do grupo, foi recordado o seu 
objetivo geral: ser um órgão consultivo 
que ajude os Superiores Maiores a refletir 
sobre questões que envolvam a tomada de 
decisões. Os objetivos mais específicos são 
a preparação de encontros de formação 
tais como o “Encontro de Espiritualidade”, 
o “Encontro de Alacar” (OCD e OCarm), 
a formação de formadores, etc. Além 
disso, trabalhará também para encorajar 
a colaboração e a promoção dos centros 
espirituais. O coordenador e o secretário 
do grupo foram também nomeados. Uma 
próxima reunião terá lugar em novembro.  

A reunião das Carmelitas Descalças 
da Federação do Espírito Santo 
teve lugar de novo no convento 

dos Carmelitas em Przemyśl. Um grupo 

de Irmãs trabalhou na sua nova Ratio, 
um documento de ajuda à formação 
inicial e permanente. Esta equipa foi 
criada pelas irmãs da Federação através 
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de uma votação por correspondência. É 
constituída por religiosas dos mosteiros 
de Przemyśl, Rzeszów, Dys, Tarnów, 
Katowice e Dietva na Eslováquia. A 
reunião contou também com a presença 
da Presidente da Federação, Sr. Teresa, 
da Responsável da Formação da 
Federação, Sr. Cecylia, e do Assistente 
da Federação, P. Krzysztof Górski.
A Irmã Lidia Wrona, uma missionária 
carmelita, foi convidada a juntar-se 

às jornadas de trabalho. Partilhou a 
sua experiência de trabalho na Ratio 
da sua Congregação e convidou-nos a 
ouvir antes de mais o Espírito Santo 
para nos deixarmos conduzir por Ele e 
seguir o caminho indicado pela Igreja. 
O horário incluía oração pessoal, tempo 
para reflexão e intercâmbio, bem como 
encontros alegres com a comunidade de 
Irmãos de Przemysl.

Alemanha: Viagem de formação sobre os 
passos de São João da Cruz na Andaluzia

De 1 a 10 de setembro, 10 irmãos 
das Províncias alemã e austríaca 
partiram para a Andaluzia para 

seguir os passos de S. João da Cruz 
guiados pelo Pe. Ulrich Dobhan - de 
acordo com o programa de formação 
permanente da Província alemã. Assim, 
todas as visitas foram precedidas por 
palestras do Pe. Ulrich. Pudemos 
também celebrar a Eucaristia nos locais 
onde João da Cruz viveu.
Começámos com o convento de Úbeda, 
de lá fomos a Beas, Granada, Baeza, 
visitando as irmãs e irmãos. Tivemos 
uma longa estadia no Carmelo de 
Los Mártires, e depois fomos para La 
Peñuela (La Carolina). Celebrámos 

o Ofício no Eremitério do Santo, na 
“Ponte dos Espargos”, que emergiu da 
barragem devido à seca.
A segunda etapa da nossa viagem 
foi Sevilha. Visitamos a catedral, as 
nossas Irmãs do Bairro de Santa Cruz, 
os Irmãos do Santo Ángel, com quem 
partilhámos um jantar e admirámos 
o museu. Em Córdova, visitámos a 
Mezquita-Catedral, o antigo bairro 
judeu com o convento de João da 
Cruz, o atual convento dos frades e os 
Ermitas. Outra viagem levou-nos até 
às Carmelitas de Antequerra, onde 
visitámos um museu do Carmelo sem 
igual. A nossa viagem terminou na 
cidade de Ronda, cheia de história.
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Madagáscar: o Padre Cesare Busecchi 
recebe o prémio Cuore Amico

San Andrés de Tumaco (Colômbia): 
Semana da Paz 2022

A Associação ‘Cuore Amico 
Fraternità Onlus’ (www.
cuoreamico.org) de Brescia, 

Itália, irá entregar ao Padre Cesare 
Busecchi, OCD, da Província de 
Veneza, no próximo dia 22 de Outubro, 
o Trigésimo Segundo Prémio Cuore 
Amico, em reconhecimento do seu longo 
trabalho missionário em Madagáscar. 
O Padre Cerare pediu para lá partir 
em 1987. A sua primeira experiência 
missionária foi na floresta, onde 
conheceu o generoso acolhimento da 
população e.… da fauna selvagem! Foi 
em seguida nomeado pároco em Itaosy, 
nos subúrbios de Antananarivo, a 
capital de Madagáscar: era responsável 
de 9 igrejas para uma população de 
120.000 habitantes, dos quais 40.000 

eram católicos. Aqui, o Padre Cesare vê-
se confrontado com a miséria daqueles 
que vêm do campo para a cidade em 
busca de um futuro melhor. 
Oitenta por cento da população vive 
abaixo do limiar da pobreza e após 
o Covid, o balanço social piorou. 
Em particular, o número de crianças 
que vivem nas ruas da capital tem 
aumentado exponencialmente. São 
precisamente estas crianças que irão 
beneficiar do Prémio Cuore Amico. 
O sonho de Padre Cesare é ajudar as 
crianças e famílias que dormem nos 
túneis da capital. Ele já possui um 
terreno onde gostaria de construir uma 
casa para crianças isoladas, pequenas 
casas para famílias, uma escola e ajudar 
estas pessoas a cultivar a terra.

De 4 a 11 de Setembro, a Diocese 
de Tumaco e a Pastoral Social 
de Tumaco organizaram a 

Semana pela Paz, cujo tema este ano 
foi “Pelo caminho da verdade, um país 
de esperança e dignidade”. O arranque 
teve lugar na presença do Bispo de 
Tumaco, Monsenhor Orlando Olave, do 
pessoal da Pastoral Social, dos meios 
de comunicação e de muitos artistas. A 
abertura da Semana da Paz foi marcada 

por uma marcha nas cores do Pela Vida 
e pela Paz.
No início da Semana da Paz, Monsenhor 
Orlando Olave abençoou uma estátua 
de Santa Teresinha do Menino Jesus no 
parque da paróquia dos Carmelitas, da 
qual é padroeira. Esta estátua comemora 
o 150º aniversário do nascimento de 
Santa Teresinha e o seu reconhecimento 
pela UNESCO como figura importante 
para a humanidade, como exemplo de 

http://www.cuoreamico.org
http://www.cuoreamico.org


Communicationes 380 | 09.20225

mulher que promoveu os valores da paz.
A 8 de Setembro, realizou-se a exposição 
“Galería de la Memoria” na praça 
da paróquia de Santa Teresinha do 
Menino Jesus, sob a responsabilidade 
da Casa de la Memoria Tumaco. Este 
espaço quer construir a memória 
coletiva de todos aqueles que têm sido 

protagonistas ou testemunhas das lutas 
sociais e da história contemporânea do 
nosso país. As famílias, companheiros 
e amigos de todos estes atores foram 
convidados para a Galería. Recordamo-
los para ter presente e lembrar que os 
acontecimentos que ensanguentam o 
nosso país não devem ser repetidos.


