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Santa Teresa de Jesus, Doutora Honoris Causa pela Universidade Católica de Ávila

Santa Teresa de Jesus foi nomeada Doutora Honoris Causa pela Universidade Católica de Ávila.
Essa solene homenagem foi respaldada pelas demais universidades católicas que participaram
da convocação do Congresso Interuniversitário Santa Teresa de Jesús, Maestra de Vida,
celebrado de 01 a 03 de agosto em Ávila.
A distinção como Doutor Honoris Causa é um título honorífico outorgado, nesse caso, pela
Universidade Católica de Ávila a Santa Teresa de Jesus como sua patrona, dentro das
celebrações do V Centenário de seu nascimento. O “padrinho” do ato, encarregado de
pronunciar a laudatio, foi o Cardeal de Valencia, Dom Antonio Cañizares Llovera.
A contestatio foi feita pelo Padre Geral da Ordem – Saverio Cannistrà. “Um doutorado
teresiano, finalmente, é uma homenagem à mestra dos caminhos do Espírito, à mestra da
oração. Ao mesmo tempo, exige que nos coloquemos à escuta de sua experiência, reconhecer
que o caminho por ela proposto é acessível a todos: Teresa nos ensina a orar e – o que é mais
importante – nos estimula a orar, nos empurra à oração, nos obriga a reconhecer que orar é
uma tarefa imprescindível, pois acarreta um número incontável de bens para aquele que crê e
para a comunidade cristã” – ressaltou Padre Saverio em sua intervenção.

Mais de 5500 jovens em Ávila para o Encontro Europeu de Jovens

Mais de 5500 jovens de toda a Europa (Espanha, Itália, Portugal, Irlanda, Polônia, Malta)
chegaram a Ávila para participar do Encontro Europeu de Jovens celebrado no contexto do V
Centenário do nascimento de Santa Teresa de Jesus.
Organizado pela Conferência Episcopal Espanhola em colaboração com a diocese de Ávila e a
Ordem do Carmelo Descalço, o Encontro escolheu como tema a frase teresiana: En tiempos
recios, amigos fuertes de Dios.
O encontro girará em torno da figura de Santa Teresa de Jesus, com o objetivo de dar a
conhecer sua figura e sua importância na vida da Igreja. Cada dia, os jovens se dividirão por
grupos, seguindo os três itinerários previstos, que levam os nomes das obras mais significativas
da Santa.
As manhãs serão dedicadas a catequeses e formação, orientadas pelos mais de 30 bispos
espanhóis que estarão presentes em Ávila. As tardes terão uma dinâmica mais lúdica e livre,
com a proposta “escolhe tua própria aventura”: um total de 15 atividades para aproximar-se
de Santa Teresa e viver a fé na juventude.
A música será a protagonista das noites. Três festivais musicais darão aos jovens a
oportunidade de poder desfrutar de artistas católicos contemporâneos.

Inauguração do santuário mariano “Nossa Senhora do Monte Carmelo” na arquidiocese de
Bukavu (Congo)

Há poucos dias o arcebispo de Bukavu – Sua Excelência Dom François-Xavier Maroy –
abençoou e inaugurou o santuário mariano Nossa Senhora do Monte Carmelo, situado sobre a
colina de Karhale, ao lado leste do convento São João da Cruz dos Carmelitas Descalços.
Assistiram a esse acontecimento um número considerável de religiosos da cidade de Bukavu e
arredores.
Antes da bênção final, Padre Roger Tshimanga, Delegado Geral dos Carmelitas Descalços do
Congo, encontrou as palavras apropriadas para agradecer ao pastor da Igreja local esse sinal
de confiança feito aos Carmelitas Descalços ao confiar-lhes o santuário. Ao final de sua
intervenção, aproveitou para apresentar oficialmente Padre Christian Muta como reitor do
santuário.

Dom Maroy, arcebispo de Bukavu, recordou em sua homilia os pilares fundamentais do
ministério sacerdotal: anunciar o Evangelho, ser pastor do povo de Deus e celebrar com
dignidade a liturgia.

Encontro Teresiano no Monte Carmelo

No dia 25 de julho de 2015, festa de São Tiago apóstolo, realizou-se um Encontro Teresiano em
nosso mosteiro do Monte Carmelo (Haifa-Israel). Dentro das celebrações do V Centenário do
nascimento da Santa Madre Teresa e do Ano da Vida Consagrada, quisemos convidar os
religiosos e religiosas da Galileia para uma tarde de reflexão teresiana. Colocamo-nos à escuta,
na escola de Teresa, deixando-nos interpelar por ela para iluminar nossa vida de consagrados e
compartilhar fraternalmente essa riqueza.
Nessa ocasião contamos com a presença de Maximiliano Herráiz, OCD, que proferiu duas
conferências: “A oração, caminho de amizade” e “Viagem ao interior de nós mesmos para
crescer na relação interpessoal”.
Depois de uma partilha fraterna com os religiosos, religiosas e nossas irmãs carmelitas vindas
de Jerusalém e Belém, a tarde foi concluída com o canto de Vésperas em diferentes línguas e
com uma mostra de livros de espiritualidade teresiana.
Voltamos agradecidas ao Senhor, doador de todo bem, e a Ele confiamos a semente que
plantamos hoje.
“Hine ma tov!” (“Como é bom os irmãos viverem unidos...” [Sl 133,1]) é a síntese do que
pudemos experimentar e é a graça que pedimos para nossa Terra Santa: a coexistência pacífica
entre todos os que aqui oram.

