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 Padre Zdenko Križić, ocd é nomeado bispo de 
Gospić-Senj (Croácia) 
 
O Papa Francisco nomeou bispo de Gospić-Senj (Croácia) nosso irmão 
Zdenko Križić, que até agora cumpria o serviço de reitor da comunidade 
permanente do Teresianum de Roma. 
Padre Zdenko nasceu em 2 de fevereiro de 1953 em Johovac (Bósnia-

Herzegovina), no seio de uma família católica de origem croata. 
Em 27 de julho de 1970, aos 17 anos, emitiu a profissão simples, para em seguida realizar seus 
estudos de filosofia em Florença e de teologia no Teresianum. Fez sua profissão solene em 16 de 
julho de 1976 em Zagreb, onde também foi ordenado em 26 de junho de 1977. 
Formado em Teologia pelo Teresianum, sua tese consistiu em uma análise das personagens bíblicas 
da obra de Santa Teresa. 
Padre Zdenko realizou diversos serviços vinculados à presença de nossa Ordem na Croácia: foi 
primeiro conselheiro do Comissariado e prefeito do seminário menor. Uma vez criada a Província, 
foi por seis anos superior provincial e vigário, assim como mestre de noviços. 
Sua disponibilidade não se limitou a sua Província e aos frades, já que, durante o sexênio 2003-
2009, sendo Geral da Ordem o Padre Luis Aróstegui, foi vigário geral e acompanhou nossas irmãs 
carmelitas descalças como assessor da federação croata, atendendo ainda diversos mosteiros fora 
de seu país. Desde 2012 era reitor da comunidade permanente do Teresianum. 
A diocese de Gospić-Senj, cuja sede episcopal é a cidade de Gospić, é sufragânea da diocese de 
Fiume e tem uns 65.000 batizados. Foi erigida pelo Papa São João Paulo II em 25 de maio de 2000 e 
estende-se da parte meridional da região de Karlovac até a parte setentrional da região de Lika e 
Segna, na Croácia. Também faz parte da diocese a cidade de Zavaldje, na Bósnia-Herzegovina.Trata-
se de uma região economicamente pobre, com uns 52 sacerdotes (9 dos quais são religiosos) e 13 
religiosas. 
De Usole (Rússia), onde se encontra em visita às monjas e frades da Província de Varsóvia, nosso 
Padre Geral dirigiu uma carta ao Padre Zdenko, a qual, escrita em italiano, pode ser consultada na 
versão de nossa página web nesse idioma. 
Extraímos somente um parágrafo: “Como sempre acontece quando um irmão é chamado a um 
ofício dessa natureza, meus sentimentos – e creio que também os de teus irmãos e irmãs – são de 
alegria por nossa disposição a servir a Igreja onde somos solicitados, mas também de nostalgia, 
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porque já não poderás viver com tanta intensidade tua vinculação à nossa família. Obrigado, 
querido Padre Zdenko, por tanto bem que fizeste dentro de tua família. Que o Senhor, por 
intercessão da Madre Teresa, São José e da Virgem Maria do Monte Carmelo, derrame sobre Ti seu 
Espírito, de modo que Ele seja sempre luz e guia em teu caminho nessa nova missão”. 
 

 
 Milagros de Isabel da Trinidade e Maria-

Eugenio do Menino Jesus 
 

"O milagre atribuido à intercessão da beata Isabel da Trindade 
aconteceu no mês de abril do ano 2002 em Flavignerot (Dijon), 
durante uma peregrinação que a Senhora Marie-Paul Stevens fez, 
acompanhada por dois amigos, para dar uma última saudação à 
amada Isabel e pedir a graça de morrer como cristã, dando testemunho ao amor infinito de Deus. 
De facto, o síndrome di Sjogren, que se tinha progressivamente manifestado a partir de 1997, tinha-
a levado primeiro à invalidez completa e depois às portas da morte, na imposssibilidade de 
alimentar-se de alimentos sólidos, de caminar sem ajuda e com outros varios distúrbios. A cura dos 
síntomas foi surpreendentemente e inesperadamente imediata, completa e duradoura". 
 
"O milagre graças ao qual o Venerável Maria-Eugénio do Menino Jesus poderá ser beatificado, 
aconteceu a 27 de outubro de 1986. Diz respeito a um menino que, poucos días depois do 
nascimento, foi operado pelo aparecimento de um linfangioma quístico do pescoço e, três días 
depois, teve de ser reoperado de urgência por causa de uma imprevista emorragia. Uma fístula do 
canal linfático causava uma abundante perda linfática, com os conseguintes problemas 
metabólicos, infecciosos e nutritivos que estavam comprometendo gravemente a sua vida. O 
imprevisto e misterioso desaparecimento do tubo de drenagem da ferida, marcou o início de uma 
rápida melhoria das con dições do menino que pôde ser alimentado normalmente e ter saído do 
hospital sem complicações posteriores". 
 
Demos graças a Deus! 
 
 

 Encontro da juventude do Carmelo 
descalço 
 
 Nos dias prévios à celebração da Jornada Mundial da 
Juventude dos anos 2011 e 2013 convocou-se em Ávila e Rio de 
Janeiro, respectivamente, aos jovens do  Carmelo teresiano, 

para realizar um encontro prévio com o fim de preparar juntos, como família, as jornadas 
sucessivas. 
 Este ano, os nossos irmãos da Província OCD de Cracóvia convidam-nos a reunir-nos no 
convento de Czerna no dia 27 de julho, em redor das figuras de Maria, Mãe do Escapulário, e S. 
Rafael Kalinowski, juntamente com o P. Geral, Saverio Cannistrà, o qual escreveu uma carta aos 
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jovens do Carmelo convidando-os a participar no encontro que os disporá a acolher ao Papa 
Francisco em Cracóvia. 
 É importante que todos aqueles que desejem participar, como grupo ou individualmente, se 
inscrevam quanto antes usando o formulário que se encontra na página Web preparada pelos 
nossos irmãos: http://karmel2016.com/, disponível em oito línguas. 
 
 
 

 Informações do CITeS 
 
A comunidade do CITeS informa-nos das actividades docentes realizadas 
durante o primeiro semestre do curso académico 2015-2016, que 
pormenorizamos a seguir: 

 
Curso Máster em  Mística e  Ciências Humanas: O curso académico inaugurado a 19 de outubro de 
2015, conta até à data com 200 alunos matriculados, procedentes de mais de 20 paises, entre os 
quais mencionamos: Vietnam, India, Coreia, China, Egipto, Polónia, Portugal, Espanha, Togo, 
Burkina Faso, Guiné Equatorial, México, Costa Rica, Colômbia, Venezuela, Brasil, Chile, Argentina, 
entre outros. Os cursos programados tem sido desenvolvidos satisfatoriamente.  
 
 
A Escola de Crescimento Espiritual (CreEs): A  escola CreEs organiza cursos e encontros abertos e 
acessíveis a todos os públicos especialmente durante os fins de semana. O objectivo principal é o de 
oferecer pautas, ajudas e orientação no crescimento interior da pessoa.  
 
Curso semi-presencial de especialização em S. João da Cruz: dado o êxito do curso semi-presencial 
de especialização em Santa Teresa de Jesus, e a pedido de um público muito diverso, inaugurou-se 
este curso a fim de oferecer uma formação qualificada no  conhecimento, compreensão e leitura 
dos escritos e doutrina do Santo. Até à data matricularam-se mais de 80 pessoas.   
 
V Congresso Ibérico da Ordem Secular, OCDS: Para finais de Julho o CITeS acolherá o V Congresso 
Ibérico da Ordem Secular, o qual contará com a participação de membros da Ordem Secular de toda 
a Espanha e Portugal, frades assessores das diversas comunidades locais, e contará ainda com a 
presença de Fr. Alzinir Francisco Debastiani OCD, Delegado Geral para a OCDS, Fr. Miguel Márquez 
OCD, Provincial dos Carmelitas Descalços, Província Ibérica, Santa Teresa de Jesus, e Fr. Antonio 
Viguri OCD, Delegado para a OCDS da Província de Navarra. 
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