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Informação adicional sobre a 
JMJ carmelita:

Itália: OCDS da Província de Veneza 
encontra-se com o Padre Geral

Na informação divulgada no úl-
timo Communicationes a res-
peito da inscrição dentro do 

macrogrupo carmelita para a JMJ2023 
(OCD2023), faltou indicar o seguinte:

A) Quem ainda não fez a inscrição do seu 
grupo na JMJ2023, deve enviar um email 
para jmj2023@carmelitas.pt com os se-
guintes dados:

1.  Nome do Grupo (até 45 caracteres);

2.  Nome do responsável (primeiro  
 nome e apelidos);
3.  E-mail do responsável.

Desta maneira, o grupo fica inscri-
to dentro do macrogrupo carmelita 
(OCD2023), ficando o responsável do 
grupo em condições para continuar o 
processo de inscrição. 

B) Quem já tiver registado o seu grupo na 
plataforma e iniciado o processo de ins-
crição, deve contactar-nos para o email 
jmj2023@carmelitas.pt, indicando qual 
o nome do grupo, o nome do responsável 
e o email associado.

A 3 de Dezembro, no Convento 
dos Padres Carmelitas de Vero-
na, as Comunidades OCDS da 

Província de Veneza passaram uma tar-
de de alegria e fraternidade com o P. Mi-
guel Márquez Calle, Geral, o P. Roberto 

Maria Pirastu, Definidor Geral, o P. Fa-
bio Silvestri, Provincial de Veneza, e o 
P. Aldo Formentin, Delegado Provincial 
para a OCDS.
A Presidente Provincial expôs a situação 
da Província, destacando as preocupa-
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ções, mas também os sinais de confian-
ça no futuro. Depois o Presidente da Co-
ordenação Interprovincial comunicou 
aos presentes o projeto do Congresso 
Nacional do OCDS, de 12 a 15 de Julho 
de 2023. Finalmente, o Responsável Na-
cional pela Formação explicou como o 
grupo de Formadores Provinciais está a 
seguir a formação inicial nas Províncias 
e como o novo programa de formação 
nacional está a ser utilizado.
O P. Miguel contou-nos algumas anedo-

tas pessoais sobre as lições que recebeu 
dos seus pais, os seus primeiros momen-
tos de medo depois de ter sido eleito Ge-
neral, e em seguida a sua confiança em 
Deus. Numa intervenção fundamental e 
incisiva, propôs palavras-chave, desafios 
a enfrentar a fim de moldar a nossa vida 
segundo o estilo carmelita.
O encontro terminou com um momento 
festivo e de fraternidade e uma fotogra-
fia de grupo em memória desta bela ex-
periência.

A 11 de Novembro de 2022, Dia 
da Independência, a Missa no 
Santuário da Divina Providên-

cia (Varsóvia) foi presidida pelo Carde-
al Kazimierz Nycz, concelebrada pelo 
Arcebispo Field Wiesław Lechowicz e 
pelo Arcebispo Grzegorz Kaszak, os dois 
Provinciais OCD da Polónia, numerosos 
sacerdotes e muitos frades da Ordem. 
Também estiveram presentes repre-
sentantes das Autoridades Públicas, 
incluindo o Presidente da República, 
Andrzej Duda. No início da celebração, 
as relíquias de São Rafael Kalinowski fo-
ram introduzidas no Santuário, e em se-

guida, o Presidente da República Polaca 
acendeu a vela da Independência.
A iniciativa de introduzir as relíquias de 
S. Rafał Kalinowski entre as 16 relíquias 
de outros santos e beatos polacos já pre-
sentes no Santuário da Divina Providên-
cia foi levada pelo reitor do Santuário 
de Czerny, Padre Paweł Hańczak, que 
promove o culto do santo padroeiro da 
Sibéria, dos trabalhadores ferroviários e 
dos soldados.

(Crédito fotográfico: Przemysław Keler 
KPRP / Br. Jerzy Suszek OCD / www.
centrumopatrznosci.pl)

Polónia: Relíquias de São Rafael 
Kalinowski colocadas no Santuário da 

Divina Providência.
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O OCDS do Norte/Nordeste cele-
brou com júbilo e alegria a Ere-
ção Canônica das comunida-

des São José de Santa Teresa e Flor do 
Carmelo de Santa Teresinha, ambas de 
Fortaleza, Ceará; da Comunidade Santa 
Teresa dos Andes de Belém do Pará e da 
Comunidade São João da Cruz de São 
Luís do Maranhão. As celebrações fo-

ram presididas pelo Frei Luciano Hen-
rique, Delegado para a OCDS Norte/
Nordeste e concelebrada pelo Frei Ra-
miro Casale, Delegado Geral da OCDS.
A ereção canônica é um ato jurídico, no 
qual uma comunidade, após discerni-
mento, é reconhecida oficialmente pela 
OCD, por ato do Superior Geral, atu-
almente o Pe. Miguel Márquez, OCD. 

A 23 de Novembro, o P. José Vi-
cente Rodríguez faleceu em 
Burgos. Tinha 96 anos de idade 

e 80 anos de profissão religiosa no Car-
melo. O seu funeral teve lugar a 24 de 
Novembro, que antigamente era a festa 
de São João da Cruz.
O Padre José Vicente de la Eucaristía 
(José Antonio Rodríguez) nasceu em 
Monleras (Salamanca) a 2 de Janeiro de 
1926. Fez a sua primeira profissão a 14 
de Agosto de 1942 e foi ordenado sacer-
dote a 23 de Abril de 1950. Foi professor 
no Teresianum em Roma, secretário do 
Padre Anastasio Ballestrero quando este 
era Superior Geral da Ordem, Provincial 
de Castela, superior em várias comuni-
dades e professor no CITeS. O P. José 
Vicente foi um dos grandes especialistas 

de São João da Cruz, escrevendo várias 
obras sem igual sobre o Doutor Místico.  
Numa entrevista para a revista da dio-
cese de Málaga, disse: “Não somos uma 
Ordem particularmente numerosa: os Car-
melitas são pouco mais de 4.000, as Monjas 
mais do dobro deste número, mas o Senhor 
é generoso e deu-nos figuras impressionan-
tes: Santa Teresa de Jesus, São João da Cruz, 
Santa Teresa de Lisieux, Santa Isabel da 
Trindade, Edith Stein... Eles são o tesouro 
da família Carmelita e de toda a Igreja. Três 
deles são Doutores da Igreja. Esta é uma 
verdadeira riqueza eclesial para esta peque-
na Ordem, pela vontade de Deus”.
Rezemos pelo seu repouso eterno e pela 
sua Província. 
Que o Senhor o acolha na sua Misericórdia.

Brasil: Ereção Canônica de Comunidades 
OCDS no Norte/Nordeste

Espanha: faleceu o Pe. José Vicente 
Rodríguez, OCD
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Uma comunidade OCDS tem, entre 
suas principais missões, servir à Igre-
ja, viver, preservar e divulgar a espiri-
tualidade do Carmelo Descalço, origi-

nada em Santa Teresa de Jesus, com a 
companhia de São João da Cruz, ambos 
Doutores da Igreja.

A nossa Comunidade OCDS re-
gozijou-se ao receber o Decreto 
de Erecção Canónica após 22 

anos de existência. A Missa de acção de 
graças e de apresentação do Decreto foi 
celebrada a 19 de Novembro de 2022, 
na véspera da Solenidade do Cristo Rei 
(Festa da Nossa Comunidade), na Ca-
pela dos Carmelitas. Foi presidida pelo 
Arcebispo de Kuching, S.E. Dom Simon 
Poh, concelebrada pelo Arcebispo Emé-
rito S.E. Dom John Ha, o P. John Chua 
OCD (Delegado de Taiwan-Singapura) 
e outros sacerdotes. Irmãs franciscanas, 
membros do OCDS, familiares, amigos, 
organizadores e benfeitores participa-

ram neste evento histórico. 
Após a homilia, o P. John Chua leu o De-
creto antes de o entregar à Presidente e 
a um dos membros fundadores da nos-
sa Comunidade OCDS, Catherine Sim, 
assistida pelos membros do Conselho 
OCDS Juliana Lim, Datin Sri Annie Yeo, 
Monica Soon e Cynthia Lim, e pela mem-
bro-fundadora Jacqueline Sammy.
Após a Missa, todos os presentes foram 
convidados para o Jantar de Acção de 
Graças, que começou com uma oração do 
Arcebispo Simon Poh. Posteriormente, 
todos nós vimos um vídeo apresentando 
a história da nossa comunidade OCDS.

Malásia: Erecção Canónica da 
Comunidade OCDS do Cristo Rei
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A 11 de Dezembro, os Estudantes 
carmelitas de Teologia celebra-
ram o ‘Dia do Carmelo’. Neste 

dia que lhes é dedicado, os frades exibem 
os seus talentos. O palco é testemunho 
de como estes jovens estão vivos e cheios 
de entusiasmo em usar os dons que Deus 
lhes concedeu para o bem da Igreja e da 
sociedade.
Este evento evocativo foi presidido pelo 
Padre George Santhumayor, Provincial 
de Karnataka-Goa, e teve como convida-

do especial o dramaturgo Nellu Perman-
nur, que foi homenageado pela sua con-
tribuição para o teatro e a arte. O evento, 
que durou mais de duas horas, incluiu 
cantos melodiosos a cappella, danças e 
peças musicais de épocas diversas, e uma 
vasta gama de instrumentos musicais.
O espectáculo foi bem participado, com 
mais de 800 pessoas, além de religiosas e 
sacerdotes da zona circundante e de vá-
rias comunidades.

Karnataka-Goa (Índia): estudantes 
carmelitas de Teologia celebram o 

“Dia do Carmelo”


