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INFORMAÇÃO PARA A JMJ2023

Todas as questões relativas à 
JMJ2023 e ao Encontro Interna-
cional de Jovens Carmelitas devem 

ser enviadas para jmj2023@carmelitas.
pt. Da mesma forma, toda a informação 

que temos sobre a JMJ2023 e o Encontro 
Internacional de Jovens Carmelitas será 
comunicada pelo mesmo e-mail e estará 
disponível no website http://jmj2023.car-
melitas.pt/.

Local: Fátima, Portugal
Data: 31 de Julho de 2023, das 10h às 20h 
(sujeito a alterações)

Contacto

Cada grupo deve enviar um e-mail para 
jmj2023@carmelitas.pt, indicando a sua 
intenção de participar no encontro; apre-
sentando o grupo (país, tipo de comuni-
dade carmelita [irmãs, irmãos, seculares, 
paróquia, colégio, movimento eclesial, 
etc.] assim como o nome do responsável); 
e indicando o número aproximado de 
participantes.

1  Como não dispomos de alojamento suficiente para o número de participantes esperados no Encontro, 
concordámos com os organizadores da JMJ que os participantes no Encontro possam inscrever-se nos alojamentos da 
JMJ na véspera da abertura oficial da JMJ, para assim poderem pernoitar e depois viajar para Fátima.

Inscrição para o Encontro 
Internacional de Jovens Carmelitas

Passo 1:

- Se precisarem de alojamento para a noite 
de 30 de Julho: 
O alojamento será o mesmo que para os 
outros dias da JMJ1 . Para garantir um 
alojamento, cada grupo deve inscrever-se 
na JMJ como fazendo parte do macrogru-
po denominado ODC2023 e escolher o 
pacote A1+(30 de Julho) ou A3+(30 de Ju-
lho);
- Se não necessitam de alojamento para a 
noite de 30 de Julho:
Avançar para o passo 2.

INFORMAÇÃO SOBRE O ENCONTRO 
INTERNACIONAL DE JOVENS CARMELITAS 

mailto:jmj2023@carmelitas.pt
mailto:jmj2023@carmelitas.pt
http://jmj2023.carmelitas.pt/
http://jmj2023.carmelitas.pt/
mailto:jmj2023@carmelitas.pt


Communicationes 382 | 11.2022 2

Como se registar

- Cada grupo deve registar-se dentro do 
macrogrupo carmelita “OCD2023”. 
- Cada grupo, mesmo que tenha de se 
registar dentro do macrogrupo carmeli-
ta, pode escolher o pacote que melhor se 
adapta às suas necessidades.
 

Dias nas dioceses

- Para quaisquer questões relativas aos 
Dias nas Dioceses, é favor contactar os 
organizadores da JMJ2023 ou consultar o 
website oficial:
https://www.lisboa2023.org/pt/prepara-
cao/dias-nas-dioceses.

INFORMAÇÃO SOBRE A JMJ2023

Passo 2: Inscrição para o Encontro 
Internacional de Jovens Carmelitas:

No final de 2022/início de 2023, estará 
disponível um formulário de inscrição 
online. Cada grupo fará a sua inscrição. 
O processo será concluído com o paga-
mento da quota de participação.

Informações gerais para o Encontro 
Internacional de Jovens Carmelitas:

- Cada grupo assegurará o seu próprio 
transporte para Fátima e regresso a Lis-
boa (ou outro lugar) para participar no 
Encontro Internacional de Jovens Car-
melitas.
- As refeições (almoço e jantar) estão in-
cluídas no pacote de participação.
- O programa do Encontro será comuni-
cado em devido tempo. No entanto, to-
dos os participantes serão convidados a 
participar em vários momentos: Eucaris-
tia, tempo de oração, workshops, visita 
de Fátima, etc...

https://www.lisboa2023.org/pt/preparacao/dias-nas-dioceses
https://www.lisboa2023.org/pt/preparacao/dias-nas-dioceses


Communicationes 382 | 11.20223

Filipinas: Uma Assembleia 
sob o signo das origens

Itália: Conselho Plenário do OCDS 
da Província de Itália Central

A 14ª Assembleia Geral da Federa-
ção de Carmelitas Descalças das 
Filipinas, reunida de 8 a 12 de 

Novembro de 2022 em Iloilo City, coin-
cidiu com o lançamento do Centenário 
do Carmelo de Jaro. Foi nesta cidade que 
a primeira comunidade de Carmelitas 
do país foi fundada a 9 de Novembro de 
1923. Quatro carmelitas francesas vie-
ram de Hue (Vietname) em resposta ao 
apelo de Dom James P. McCloskey, Bis-
po de Jaro.  
As celebrações do centenário foram 
inauguradas com uma Missa presidida 
pelo Arcebispo Dom José Romeo Lazo.  
Na sua homilia, o Pe. Chris Surinono, 

OCD, Definidor Geral, convidou as Ir-
mãs a “sentir com a Igreja, na Igreja e para 
a Igreja e a aprender de Santa Teresa do 
Menino Jesus o poder sanador da oração”.
Esta assembleia sensibilizou-nos para a 
necessidade de promover as vocações.  
O Pe. Danilo Lim, OCD, Provincial e As-
sistente Religioso, ajudou-nos a refletir 
sobre a utilização dos meios de comu-
nicação e o seu papel na promoção vo-
cacional, bem como sobre a necessidade 
de uma formação humana integral. As 
Irmãs também poderão encontrar o Pe. 
Chris Surinono, OCD, Definidor Geral, 
que lhes falou sobre “Vida Fraterna de 
acordo com Santa Teresa”.

De 4 a 6 de Novembro de 2022, 
no Centro Espiritual carmelita 
“Casa S. Silvestro” em Monte 

Compatri, realizou-se o Conselho Ple-
nário da OCDS da Província de Itália 
Central. Realizou-se a revisão final dos 
Estatutos Provinciais ad experimentum. 
O Conselho foi presidido pela Presiden-
te Provincial da OCDS, Laura Isotton, 
com as suas Conselheiras Provinciais 
Gabriella Stilli, Elena Primicerio e Har-
tine Benussi. O último dia foi dedicado 
à formação dos Seculares e dos Padres 

Assistentes com uma conferência-deba-
te da Sgra Mara Cerroni sobre o tema: 
“A família, berço da identidade, da cons-
ciência e da relação com Deus, à luz dos 
místicos e do apelo à contemplação”.
Durante a celebração eucarística, Fio-
rella Manetta e Paolo Papo, da Comuni-
dade Secular de Monte Compatri, fize-
ram as suas promessas definitivas.
Para além da presença do Padre Provin-
cial, o Conselho Plenário apreciou a par-
ticipação de vários Padres Assistentes 
no dia da formação.
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Alemanha :

México: 56ª Assembleia da COPEFOR 
(Comissão Permanente de Formação)

A 30 de Outubro, teve lugar um en-
contro do Conselho Provincial, 
do Conselho da Federação das 

nossas Irmãs e de um representante do 
Conselho Nacional do OCDS no nosso 
centro espiritual em Birkenwerder. Este 
encontro, que se realiza cada três anos, 
destina-se a promover o intercâmbio 

de informações entre os três ramos da 
nossa Ordem na Alemanha e a reforçar 
a visibilidade do apostolado comum no 
contexto atual.
A proposta de realizar esta reunião dos 
“Três Conselhos” todos os anos foi discu-
tida e aprovada, de modo a que haja mais 
intercâmbio e colaboração entre nós.

De 7 a 10 de Novembro de 2022, 
realizou-se a 56ª Assembleia 
da COPEFOR (Comissão Per-

manente de Formação) da Família Car-
melita no México, no nosso Centro de 
Espiritualidade CESP, em Guadalajara 
(Jalisco).

As Irmãs e Irmãos formadores que 
acompanham as novas gerações que 
desejam consagrar as suas vidas a Deus 
encontraram-se em torno do seguinte 
tema: “favorecer uma aproximação à rea-
lidade global e à juventude pós-pandémica 
à luz da antropologia bíblica e da espiritu-

Este ano, 28 irmãos vieram ao nos-
so convento em Ratisbona para 
a Jornada Provincial. O prior e 

pároco do convento em Munique, o P. 
Bruno Piechowski, fez uma apresenta-
ção muito clara da vida monástica de 
Thérèse de Lisieux, tal como está des-
crita nas declarações dos Processos. 
Como a Comunidade de Lisieux não 
era muito exemplar naquele momento, 
fomos ainda mais interpelados pelo tes-

temunho da Teresinha, em particular 
no que diz respeito à caridade fraterna. 
Isto estimulou os nossos intercâmbios, 
primeiro em pequenos grupos, depois 
em sessão plenária.
Este belo dia de encontro terminou 
com as Vésperas na cripta do convento 
e com um copioso bufê oferecido pelo 
convento de Ratisbona, sempre muito 
acolhedor.

Reunião dos três Conselhos

Jornada Provincial 2022
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Tanzânia: O Vicariato da Tanzânia 
celebra o seu Jubileu de Rubi

Vietname: inauguração do novo ano 
de formação

No dia 6 de Novembro de 2022, 
um marco muito importante 
na história do Vicariato dos 

Carmelitas Descalços na Tanzânia foi 
celebrado: a inauguração do Jubileu 
de Rubi (40 anos) da presença dos Car-
melitas na Tanzânia. O Padre Praveen 
Frank, Vigário Regional, e o Padre Ge-
orge Santhumayor, Provincial, presidi-
ram à celebração eucarística. Todos os 
Irmãos estiveram presentes para este 

grande evento. 
No início da Eucaristia, leu-se a histó-
ria da Ordem e do Vicariato e divul-
gou-se o logótipo do Jubileu de Rubi. 
A vela do Jubileu foi seguidamente 
acesa. Todas as paróquias onde servi-
mos estavam representadas e trouxe-
ram muitas ofertas e presentes. Foi um 
grande encontro e uma celebração ale-
gre. Após a missa, o bolo do Jubileu foi 
cortado e serviu-se uma refeição.

A 2 de Novembro de 2022, as Car-
melitas professas temporárias 
dos mosteiros da Associação 

de Nossa Senhora do Carmo estavam 
particularmente contentes de poder 
iniciar um novo ciclo de estudos.

Damos graças a Deus que nos permitiu 
iniciar esta segunda sessão do ciclo de 
cinco anos e meio de formação inicial 
para as professas temporárias da Asso-
ciação. Segundo o programa de estu-
do, cada ciclo começa em Novembro e 

alidade carmelita, a fim de compreender e 
acompanhar as novas gerações de jovens”.
Damos graças a Deus por este tempo de 
graça, no qual, através da oração, da re-
flexão, do estudo, da fraternidade e do 
encontro com os outros, fomos teste-
munhas da Providência de Deus que nos 

deu os esclarecimentos e os instrumen-
tos necessários. Permitem que todos os 
formadores do Carmelo continuem a 
acompanhar as vocações religiosas que 
desejam viver mais intensamente o seu 
seguimento de Cristo e alcançar a ple-
nitude da sua vida e vocação.
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termina em Agosto do ano seguinte. A 
Ratio da nossa Associação (atualizada 
de acordo com a Cor Orans e adaptada 
ao Vietname) prevê dez temas de estu-
do para este ano, quatro sobre a Ordem 
e seis sobre temas de teologia. Os Ir-
mãos Carmelitas Descalços do Vietna-
me vão ajudar-nos com os argumentos 

relativos à Ordem. Para os cursos de 
teologia, recorreremos a dominicanos 
e redentoristas, bem como a sacerdo-
tes da Arquidiocese de Saigão.
Que Deus Pai abençoe o nosso traba-
lho. Que a Santíssima Virgem Maria, 
Rainha do Carmelo, e todos os Santos 
do Carmelo intercedam por nós.


