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Lisieux (França): Peregrinação 
da família do Carmelo

No sábado 1 de Outubro, toda a 
família Carmelita da Província 
de Paris reuniu-se em Lisieux 
pelo décimo ano consecutivo. 
Aproveitando a visita pastoral, 

o Padre Geral, P. Miguel Márquez Calle, 
juntamente com o P. Roberto Maria Pirastu, 
Definidor, participaram nestes dias. 
Éramos cerca de 160 pessoas, frades, carmelitas 
seculares, e religiosas de espiritualidade 
carmelita, reunidos em torno de Santa 
Teresinha e acolhidos pelas Carmelitas de 
Lisieux. O Padre Geral falou sobre a relevância 
do Doutorado de Thérèse em ‘ciência do amor’: 
“O Doutorado de Thérèse permite-nos afirmar que 
a sua doutrina contém uma palavra sobre Deus 
e sobre o ser humano que é preciosa não só para 
os crentes, mas também para a sociedade de hoje. 
(...) A sabedoria da Teresinha pode ajudar-nos a 
restaurar o Evangelho, a superar a nossa situação 
de estagnação espiritual, a viver a Palavra de Jesus 
como uma força libertadora.”
Para além da Missa dominical presidida 
por Dom Habert, Bispo de Bayeux-Lisieux, 
e a procissão das relíquias, os pontos altos 
foram os momentos de oração e o encontro 
do Padre Geral com os seculares e depois 
com todos os Irmãos.
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Desde 15 de Outubro de 2022, o website da 
Digicarmel (www.digicarmel.com) está acessível ao 
público. O Padre Angelo Lanfranchi, Arquivista Geral 
da Ordem, explica-nos de que se trata.

É mais do que um simples website: é uma base de 
dados online concebida para gerir toda a informação 
actual e histórica de toda a Ordem.

O Carmelo tem uma longa e rica história, com 
expressões eclesiais, espirituais, apostólicas, culturais 
e artísticas incrivelmente diversas. Preservar e partilhar 
esta história e estes tesouros de vida e espiritualidade 
é um dever. Mas o crescimento da família Carmelita e 
a grande sucessão de acontecimentos tornam cada 
vez mais difícil a sua gestão.
Confrontados com este desafio, tivemos que pensar 
num novo modo de trabalhar que nos permitisse 
utilizar as novas tecnologias para organizar a 
informação de forma interactiva, dinâmica, unificada 
e partilhada.  

P. Angelo, o que é o Digicarmel?

O que levou à criação do 
Digicarmel?

Apresentação de DIGICARMEL
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É uma plataforma flexível e poderosa, capaz 
de registar, associar e tornar imediatamente 
disponíveis as informações e materiais produzidos 
diariamente pelas Casas e Províncias da Ordem, 
pelos Arquivos, pelas editoras e revistas Carmelitas, 
assim como por outras entidades e investigadores… 
Reunir todo este material num só espaço aumenta 
significativamente a eficiência e o valor do trabalho 
de recolha de informação realizado por todos, 
evitando a dispersão inútil de recursos.

A área principal, o ‘coração’ de toda a base de dados, 
é uma versão digital do trabalho já realizado no 
Conspectus, nos Acta Ordinis e em publicações históricas 
anteriores. Este trabalho tinha como objectivo 
preservar e partilhar as principais informações sobre 
a Ordem, as pessoas, as casas, as circunscrições e 
outras realidades e iniciativas conexas.
Este elemento é a coluna vertebral da nossa base de 
dados. Está relacionada com a Bibliotheca Carmelitana 
Digitalis (BCD), que é uma verdadeira biblioteca 
carmelitana com numerosas monografias e artigos 
carmelitanos em diferentes línguas, em formato 
digital e livremente consultável. Atualmente, 5 revistas 
em italiano, espanhol e português foram totalmente 
integradas na BCD: estão disponíveis mais de 2500 
artigos, mais de 80 monografias relacionadas com a 
história institucional da Ordem, incluindo quase todas 
as publicações do Instituto Histórico Teresiano (IHT). 
A biblioteca está em constante ampliação graças à 
colaboração com as editoras e revistas carmelitas.
O BCD torna possível encontrar numa única plataforma 
documentos que anteriormente eram difíceis de 
consultar, e procurar uma palavra específica dentro de 
todos os documentos da nossa biblioteca utilizando o 
reconhecimento de caracteres (OCR).

Quais são as vantagens em 
utilizar o Digicarmel?

Como é organizada toda esta 
diversidade de dados no 
Digicarmel?

T
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São dois: para aqueles que fornecem a informação 
e para aqueles que a procuram. Neste sentido, o 
Digicarmel é de grande interesse para investigadores, 
editores, revistas e arquivos carmelitas que queiram 
incluir os seus materiais na base de dados a fim 
de tornar a sua documentação mais amplamente 
conhecida. Mas é também um instrumento 
indispensável para todos aqueles que querem saber 
mais sobre o Carmelo, sua história, carisma, pessoas 
e instituições.

** Para contactar os responsáveis do projeto, para 
qualquer questão ou proposta de participação, pode 
enviar um e-mail para: digicarmel@ocdcuria.org.

A quem se dirige a Digicarmel? 

A terceira secção do Digicarmel, ainda em 
desenvolvimento, é o Archivum Carmelitanum Digitale 
(ACD). Este será um verdadeiro arquivo digital da 
Ordem: cada arquivo local da Ordem poderá partilhar 
certos materiais em linha - se assim o desejar. A nível 
do Arquivo Geral, demos início recentemente ao 
magnífico projeto de digitalização de parte da coleção 
das Missões. Isto será integrado no ACD dentro de 
alguns meses e permitirá o acesso a documentos 
originais relacionados com a nossa rica história 
missionária desde o século XVI. Esperamos que outros 
arquivos da Ordem Carmelita utilizem em breve 
este instrumento ao serviço da mesma, para melhor 
preservar e partilhar o carisma escrito na história.
É de salientar que o sistema é também capaz de 
gerir arquivos de imagem: um dos nossos próximos 
projetos será catalogar e publicar a riquíssima coleção 
fotográfica mantida no Arquivo Geral, a fim de criar 
um museu virtual, que em teoria poderia incluir todo 
o património artístico da Ordem.
O Digicarmel está em pleno desenvolvimento e não 
devemos considerá-lo como ‘’acabado’’. Considerando 
a massa de informação, não é uma base de dados 
“completa” de toda a história institucional da Ordem. 
Contudo, é suficientemente evoluída para ser colocada 
à disposição do público em geral e para continuar a 
ser enriquecida nas suas várias secções. Acreditamos 
também que o feedback dos utilizadores será muito 
importante para melhorar este instrumento ao serviço 
da família Carmelita.
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Salamanca (Espanha): 
comemoração do 100º aniversário do 
Doutorado de Santa Teresa de Ávila.

A 6 de Outubro, a Universidade 
de Salamanca comemorou o 
centenário da atribuição póstuma 
do Doutorado Honoris Causa a Santa 
Teresa de Jesus. Foi organizada 

uma cerimónia comemorativa em torno da 
“mulher mais importante da história espanhola 
pela sua influência internacional e capacidades 
intelectuais”. A celebração começou com uma 
procissão académica composta por cerca de 70 
Doutores da Universidade e 20 frades Carmelitas. 
Durante o acto, foi recordado que a 6 de Outubro 
de 1922, Teresa de Cepeda y Ahumada foi honrada 
entre os estudiosos espanhóis pela sua cultura, a 

sua qualidade literária, a sua espiritualidade e os 
valores reformistas que transmitia. 
A nomeação de Santa Teresa como Doutora 
Honoris Causa foi um evento particularmente 
importante em Salamanca e Alba de Tormes, e foi 
celebrado durante três dias. A 7 de Outubro de 
1922, o acto académico teve lugar no Teatro Liceo, 
na presença do Rei e Rainha de Espanha e de muitas 
personalidades políticas e culturais de Salamanca. 
O ponto alto foi a viagem do Rei e da Rainha a Alba 
de Tormes a 8 de Outubro de 1922, durante a qual o 
Rei presenteou Santa Teresa com uma pena de ouro 
e a Rainha com a biretta de Doutor.
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Em Alba de Tormes, o Ano Jubilar Teresiano 
foi solenemente aberto na presença de uma 
grande multidão e decorrerá até 15 de Outubro 
de 2023. O Bispo Emérito, Dom Carlos López, 
teve a honra de abrir a Porta Santa e o Padre 
Miguel Ángel González leu o decreto papal.
Em Ávila, o Ano Jubilar iniciou às 11 da manhã 
com a Eucaristia na Catedral. No dia anterior, 
sexta-feira 14, na Basílica de Santa Teresa, 
a estátua de Santa Teresa foi solenemente 
transferida para a Catedral. De lá, após a 
Eucaristia do sábado, foi em procissão pelas 
ruas de Ávila com a estátua de Nossa Senhora 
da Caridade, até ao seu regresso à Basílica. Foi 
ali, à tarde, que teve lugar um dos momentos 
mais emocionantes do dia: o despedir de 
Santa Teresa da Virgem. Este momento não se 
verificava desde 2019, devido à pandemia.

Espanha: abertura do Ano Jubilar 
Teresiano, sábado 15 de Outubro 
de 2022
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Congo: Conselho Plenário do 
Comissariado de São José

De segunda-feira 26 
a quinta-feira 29 de 
Setembro de 2022, 
o Comissariado de 
S. José no Congo 

celebrou o seu primeiro 
Conselho Plenário. Foi presidido 
pelo Padre Geral, Miguel 
Márquez, acompanhado pelos 
dois Definidores responsáveis 
pela África e Madagáscar, os PP. 
Jean-Baptiste Pagabeleguem e 
Philbert Namphande.
Durante a sessão inaugural, o 
Pe. Albert, Comissário, elogiou 
os esforços dos frades nestes 
últimos anos, após a ereção do 
Congo como Comissariado. O 
nosso Padre Geral, por sua vez, 
expressou a sua alegria por ter 
vindo ao Congo pela primeira 
vez. Disse-nos que estava 
presente para ouvir, aprender 
e compreender as realidades 
e os desafios da comunidade 
carmelita no Congo. Este primeiro 
dia foi dedicado à apresentação 

das nossas oito comunidades. No 
dia seguinte, dialogámos sobre 
tudo o que ouvimos durante 
estas apresentações. Na quarta-
feira 28 de Setembro escutámos 
o ecónomo do comissariado, 
os párocos das cinco paróquias 
servidas pelos Carmelitas. Na 
quinta-feira, 29 de Setembro, 
foi-nos apresentado o relatório 
sobre o estado do Comissariado 
e seguidamente sobre a 
formação inicial. Na conclusão 
do Conselho Plenário, o Padre 
Geral encorajou-nos a ter mais 
comunicação e colaboração 
entre as comunidades, com as 
Monjas e o Carmelo Secular. 
No dia 28 de Setembro, o Padre 
Geral, acompanhado pelos 
dois Definidores e pelo Padre 
Comissário, encontrou-se com 
Dom Fridolin Cardinal Ambongo, 
Arcebispo Metropolitano de 
Kinshasa, e com Dom Ettore 
Balestrero, Núncio Apostólico 
na RDC.



Communicationes  381 | 10.2022 8

Teresianum: 
Inauguração do ano 
académico 2022-2023

N
o dia 14 de Outubro, o 
Teresianum inaugurou o novo 
ano académico. A celebração 
eucarística foi presidida por Sua 
Excelência o Cardeal Kurt Koch, 

Prefeito do Dicastério para a Promoção da 
Unidade dos Cristãos.
Após a Eucaristia, na primeira parte do Acto 
Académico, o Padre Christof Betschart, 
OCD, Decano da Faculdade, apresentou o 
relatório do ano académico de 2021-2022. 
Seguidamente, o Cardeal Kurt Koch falou-nos 
sobre “A oração como alma da teologia. Sobre 
a relação entre a reflexão teológica e a práxis 
espiritual”.
A manhã concluiu-se com refrescos no 
claustro do Teresianum.

Desde 8 de Outubro, o website da Faculdade 
tem uma nova funcionalidade: o repositório 
institucional. O seu objectivo é arquivar 
a produção científica da Faculdade e dos 
seus membros num único espaço online. 
O repositório institucional está acessível 
em: https://repository.teresianum.net, e 
é continuamente enriquecido com novos 
conteúdos.
Para além das publicações científicas e de 
divulgação dos professores da Faculdade, 
a plataforma acolhe algumas das nossas 
principais revistas, que são totalmente 
consultáveis online, nomeadamente a revista 
Teresianum e a colecção Fiamma Viva. Outra 
secção importante do repositório é a do 
número crescente de teses de doutoramento 
defendidas na nossa Faculdade.

Novidade no website 
da Faculdade

https://repository.teresianum.net
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N
o sábado 15 de 
Outubro de 2022, 
no Centro Espiritual 
Marie Reine du 
Carmel em Gitega, 

três Carmelitas Descalços 
emitiram a sua profissão 
solene: os Irmãos Anatole 
de la Miséricorde Divine, 
Emmanuel de la Sainte Trinité 
e Marius de l’Eucharistie. Os 
três seguiram a formação do 
Segundo Noviciado Carmelita 
em Kinshasa, RDC, de Julho a 
Setembro de 2022. Também 
se prepararam através de um 
retiro pregado pelo Padre 
Venant Mpozako, Reitor do 
Santuário Mariano de Mugera. 
A celebração eucarística na 
qual teve lugar a profissão 
foi presidida por Dom Blaise 
Nzeyimana, Bispo de Ruyigi e 

representante da Conferência 
Episcopal Católica do Burundi 
para os Institutos de Vida 
Consagrada e as Sociedades 
de Vida Apostólica. Dom Blaise 
destacou a alegria de celebrar 
os 400 anos da canonização 
de Santa Teresa de Jesus a 
12 de Março de 1622 e os 
52 anos da sua proclamação 
como a primeira doutora da 
Igreja. Também mencionou 
o reconhecimento por parte 
dos bispos pelo apostolado 
espiritual dos Carmelitas 
no Burundi e no Ruanda, e 
exortou-nos a permanecerem 
fiéis ao nosso carisma. Este é o 
desejo de toda a comunidade 
cristã no Burundi e no Ruanda, 
o motivo da oração e bênção 
dos bispos.

N
o sábado 15 de Outubro, o 
Carmelo do Pater Noster, no 
cimo do Monte das Oliveiras, 
celebrou a festa de Santa 
Teresa de Ávila.

A celebração, que foi presidida por 
Sua Beatitude Pierbattista Pizzaballa, 
Patriarca Latino de Jerusalém, marcou 
também a abertura do 150º aniversário 
da fundação do Carmelo, que foi 
estabelecido em 1873 por Carmelitas 
Francesas (o aniversário será oficialmente 
celebrado no próximo ano, em 2023). 
Para a ocasião, os fiéis e convidados 
tiveram a oportunidade de visitar o 
claustro do Carmelo, um belo pátio 
normalmente acessível apenas às irmãs, 
onde foram calorosamente recebidos 
pelas Carmelitas e pelos voluntários do 
Carmelo após a Missa.

Burundi: Profissão 
solene de três frades

Terra Santa: 150º aniversário 
da fundação do Carmelo de 
Jerusalém
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