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Congresso

“Experiência de Deus e sociedade atual. Antropologia teresiana”

Chile, 02 de setembro – Com alegria e êxito realizou-se nos dias 20 e 21 de agosto o Congresso
Teresiano “Experiência de Deus e sociedade atual. Antropologia Teresiana”. O título do
Congresso Teresiano tem sentido em virtude da experiência vivida por Santa Teresa de Jesus, a
qual atingiu reconhecimento universal.
Ela é uma mulher que, de maneira transversal, foi estudada por sua experiência de Deus; que
cativou muitos homens e mulheres de diferentes credos, em tempos distintos e até o dia de
hoje; em muitos casos, o encontro com ela provocou uma significativa transformação pessoal.
Durante dois dias, um total de 100 pessoas participaram, na Pontificia Universidad Católica de
Chile, dessa atividade, que teve como centro a figura de Santa Teresa de Jesus de Ávila, no
contexto das celebrações que a família do Carmelo Teresiano está realizando em todo o
mundo pelos 500 anos de nascimento da santa carmelita descalça.
Foram treze os expositores – de grande trajetória acadêmica e conhecedores de Teresa de
Ávila –, os quais deram a conhecer – a partir de suas respectivas disciplinas – algo mais a
respeito da vida e da experiência espiritual dessa “mulher inquieta e andarilha”, mística e
Doutora da Igreja.
Não podemos reduzir Teresa de Jesus apenas à compreensão dada pelo mundo da reflexão
sistemática da teologia. Ela foi reconhecida, lida e estudada pela literatura espanhola como
uma mestra da linguagem; por historiadores, psicólogos, antropólogos, estudiosos da filologia
hispânica, filósofos e ultimamente estamos deparando com investigações doutorais que
estudam Teresa de Jesus sob o ponto de vista da administração.

Música
Novo trabalho musical do Padre João Rego
Portugal, 02 de setembro – Padre João Rego acaba de lançar, pela Editorial Monte Carmelo,
um novo trabalho musical dedicado a Santa Teresa de Jesus. O título escolhido para o novo CD
é Teresa de Jesús: Nada te turbe.

Trata-se de um CD orante, com canções que ajudam a rezar, a adentrar nos caminhos da
interioridade, com a ajuda de Teresa. A última faixa – Hoy arde el mundo –, em estilo de rock,
pretende romper paradigmas, tirando-nos de nossa zona de conforto, para sair, como pede o
Papa Francisco, em direção às periferias, onde as pessoas estão sofrendo.
“Compor esse CD foi para mim uma busca da Beleza, da ‘Formosura que excede todas as
formosuras’. Cada melodia, cada harmonia, foram pacientemente buscadas... sem pressa, sem
tempo” – afirmou Padre João Rego.
São protagonistas desse trabalho os instrumentos acústicos, as vozes, as sonoridades e os
timbres que não passam.

Missão
Abertura da primeira casa dos Carmelitas Descalços na diocese de Chipata (Zâmbia)
Zâmbia, 02 de setembro – Há alguns dias os Carmelitas Descalços em Zâmbia inauguraram e
abençoaram a primeira casa do Carmelo nesse país. Os frades estão agora presentes em um
lugar muito distante, onde as pessoas vivem em condições de grande pobreza.
O bispo da diocese, Dom George Zumaire Lungu, esteve presente, assim como o provincial da
Província de Manjummel, Padre Prasad Theruvadu, e o Definidor Geral, Padre George
Tambala.
Os frades de Zâmbia agradecem a todos os benfeitores, à Província de Manjummel e à Casa
Geral pela ajuda financeira enviada para construir essa nova casa.
O convento recebeu o nome de “Santa Teresa”. Em breve, os frades começarão a construção
de uma escola técnica que ajudará os jovens da região a desenvolver diferentes habilidades.

