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Novo Cardeal no Carmelo Teresiano
No 21 de maio passado, durante a alocução que
acompanha a oração do “Regina Coeli” na Praça de São
Pedro, o papa Francisco anunciou a celebração de um
Consistório no próximo dia 28 de junho para a nomeação
de cinco novos cardeais, entre os quais se encontra Mons. Lars Anders Arborelius, ocd,
bispo de Estocolmo desde 1998.
Monsenhor Arborelius nasceu em Sorengo, Suiça, a 24 de setembro de 1949, no seio
duma família luterana não praticante. No divórcio dos seus pais, ele foi viver com a mãe
para Lund, Suécia, adquirindo a nacionalidade daquele país.
Convertido ao catolicismo com vinte anos de idade, a leitura de santa Teresa do Menino
Jesus animou-o a entrar na nossa Ordem, dentro da Província de Flandres. Realizou os
seus estudos em Brujes (Bélgica) e no Teresianum de Roma. Nomeado Bispo em 1998
por São João Paulo II, foi ordenado nesse mesmo ano.
Desde o dia 29 de junho próximo, data em que será nomeado Cardeal se converterá em
conselheiro próximo ao papa Francisco, chamado a apoiar o seu serviço como Bispo de
Roma e Pastor universal da Igreja, assim como a servir à comunhão eclesial e ser arauto
gozoso do Evangelho, como recordou o próprio Francisco na sua alocução.

Uma visita virtual ao Teresianum
A partir do último 5 de abril, a Pontifícia Faculdade
Teológica e Pontifício Instituto de Espiritualidade
Teresianum, de Roma, está mais acessível, graças a
uma visita virtual que permite conhecer suas
instalações mais importantes.
O tour de 360º começa com uma visita ao claustro
central, que pode ser percorrido através das flechas
de direção que se encontram na parte inferior da fotografia (no computador) ou
simplesmente girando a tela ou movendo-a com o dedo (em dispositivos móveis). Em
seu percurso, o visitante encontrará uma série de ícones (com o desenho de uma

Communicationes 321/05.2017/2
máquina fotográfica), clicando nos quais poderá ver a entrada do Teresianum, a cripta,
as salas de aula e a secretaria.
Um ícone com uma flecha permite entrar virtualmente na capela e percorrê-la também
em uma visão de 360º e, à altura dos órgãos de tubo, o visitante novamente encontrará
um ícone com uma flecha, o qual, ao ser clicado, dá passagem à biblioteca, onde se
poderão ver alguns de seus fundos mais significativos. Da porta da capela, através de
outro ícone, pode ser visitada a Aula Magna.
O trabalho foi realizado de modo desinteressado pelo fotógrafo D. José Ángel Barbero e
por D. Juan Borrego Alonso, da empresa líder em serviços de tecnologia e comunicação
para a Igreja COMUNICA+, de Salamanca/Espanha (www.comunicamas.com). O link para
a visita virtual é este: http://www.fotografiaspanoramicas.com/teresianum/.

Um congresso internacional sanjoanista no CITeS
Uma vez culminado o ciclo de Congressos Teresianos (20102015) e realizado o Congresso da Misericórdia (2016), a
Universidade da Mística, empreende um novo projecto na
difusão da espiritualidade Teresiano-Sanjoanista: Organizar o
ciclo de Congressos de cada uma das obras de São João da Cruz.
Subida do Monte Carmelo (4-10 de Setembro 2017) será a obra
que dará abertura ao ciclo de congressos. Doutrinalmente, este
livro desenvolve uma visão profunda do caminho de libertação
do homem e da sua aproximação progressiva a Deus, que o
transforma. É um processo no qual Deus se comunica ao
homem, ao mesmo tempo que tem lugar no homem uma
transição do sentido ao espírito. São João da Cruz escreve esta
obra para muitas almas a quem Deus dá talento e graça para
chegar muito adiante no caminho da união, e perdem-se por não
saber corresponder a esta graça, ou por não ter quem as oriente. Mais para a frente será
oferecido o programa detalhado de conteúdos e relatores.

Reunião de Padre Saverio com as monjas dos
Estados Unidos da América
Entre 25 e 29 de abril passado, o Padre Geral se reuniu em
Saint Louis (Missouri) com 162 monjas carmelitas
descalças provindas de mosteiros dos Estados Unidos, em
um encontro que podemos qualificar como histórico e que contou com a ajuda de alguns
membros da OCDS para sua organização.
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A partir da exortação Vultum Dei Quarere, Padre Saverio ministrou duas conferências às
Irmãs, com os títulos Vida contemplativa e clausura e Vida contemplativa e Palavra de
Deus.
O Padre Geral descreveu a vida das carmelitas contemplativas como vida de “buscadoras
dos caminhos do Espírito”, que não se limitam a acolher o hóspede como laboriosas
donas de casa – ao estilo de Marta –, a ponto de esquecê-Lo e descuidar de sua relação
com Ele.
Em sua segunda conferência, o Padre Geral insistiu na necessidade de estabelecer uma
profunda relação com a Palavra de Deus, essencial para a vida contemplativa.
As Irmãs puderam refletir por grupos acerca dos pontos propostos em suas conferências
pelo Padre Saverio, o qual teve oportunidade de encontrar-se com os Conselhos das
diferentes federações.
De Roma, Padre Daniel Chowning – definidor – e Padre Rafal Willkowski – secretário
pessoal e responsável também pelo Secretariado das monjas – acompanharam o Padre
Geral. Também participaram do encontro os Padres Michael Berry e Jude Peters
(provincial), de Washington.
Uma crônica muito detalhada do encontro (em inglês), com fotos do mesmo, pode ser
encontrada no seguinte link: http://ocdnunsnationalmtg.blogspot.com.au/

Reunião dos estudantes de Teologia das Províncias da Índia

Como é habitual, também neste ano quarenta
e seis estudantes de Teologia pertencentes a
sete Províncias indianas se reuniram no
Centro de Espiritualidade Gandarvakottai, na
Província de Tamilnadu, durante uma semana.
Trata-se de uma iniciativa da Conferência de Provinciais da Índia.
O objetivo principal do encontro é o conhecimento mútuo dos jovens em formação, para
crescer na fraternidade.
O Definidor para o sul da Ásia – Frei Johannes Gorantla – esteve presente no encontro e teve
oportunidade de dirigir-se aos estudantes e presidir a Eucaristia conclusiva em 22 de abril
passado.
A Conferência de Provinciais organiza, além disso, dois meses de “segundo noviciado” para
os professos que se preparam para sua profissão solene, tempo no qual podem aprofundar
o carisma da Ordem e a doutrina de nossos Santos Pais.
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Páscoa de Monsenhor Amâncio Escapa, ocd
No pasado 5 de maio faleceu em Santo Domingo, República
Dominicana, Monsenhor Amâncio Escapa Aparício, bispo auxiliar
emérito da Arquidiocese de Santo Domingo, com o título de Cene.
Monsenhor Amâncio tinha nascido em Cistierna, León, Espanha, a 30
de março de 1938 e fez a sua profissão como carmelita descalço em
Segóvia, na antiga Província de Castela, a 2 de agosto de 1954, junto
com o seu irmão gémeo, José Maria, falecido também há alguns anos.
Tomaram os nomes religiosos de Amâncio de Maria e Amando de Jesus,
respectivamente.
Foi ordenado sacerdote a 22 de abril de 1962. A 31 de maio de 1996 foi nomeado bispo
titular de Cene e auxiliar do Arcebispo de Santo Domingo e Vigário Geral da
Arquidiocese, sendo consagrado a 6 de julho de 1996.
Nunca se desvinculou da Ordem apesar da sua nomeação episcopal e fixou a sua
residência, de acordo com os superiores, na comunidade de São Judas Tadeu da capital.
Ordenou diáconos e sacerdotes a numerosos Carmelitas do Comissariado do Caribe e,
nas suas visitas a Espanha participava ativamente em celebrações solenes nas nossas
igrejas, como a festa do Carmo e outras.
Desde 1965 residia em Santo Domingo (República Dominicana) na comunidade do
Colégio São Judas Tadeu. Ali foi Superior e pároco várias vezes e teve também muitos
encargos pastorais na arquidiocese até que foi nomeado Vigário Geral a 17 de dezembro
de 1982. Notável foi a sua assistência como conselheiro durante anos aos “Cursos de
Cristandade”.
Faleceu aos 79 anos, em consequência de um grave cancro de pulmão.
Pelo seu eterno descanso celebraram-se missas na Catedral, na sede do movimento
“Cursos de Cristandade” e na paróquia de São Judas Tadeu, dos Carmelitas Descalços. Foi
sepultado no cemitério “Porta do Céu”, da capital dominicana, junto ao seu irmão.
Que descanse em paz e demos graças a Deus pelo intenso e frutífero ministério de
Monsenhor Amâncio.

XXIV Encontro da OCDS de Portugal.
Fátima, 28-30 de abril de 2017
O discernimento vocacional do Carmelita
secular
Com uma participação de cerca de 80-90 pessoas
de várias comunidades de Portugal e da Ilha da
Madeira ocorreu na Domus Carmeli, Fátima o
XXIV Encontro Nacional da OCDS portuguesa.
Houve um bom clima fraterno durante o encontro, com espontaneidade e desejo de
aprender, de receptividade. Percebe-se o desejo de renovação da OCDS seja por parte
dos frades como dos leigos presentes.
Existem umas 16 comunidades na Província com cerca de 600 membros (apenas
faltaram representantes da Com. de Viana do Castelo); a maioria dos membros da OCDS
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pertencem à Ilha da Madeira (400 membros) que se fez representada no Encontro por 9
membros; ali necessita fazer um avanço na vivencia das comunidades mais conforme às
Constituições atuais, pois ainda mantém um estilo mais devocional; para isso foi
nomeado um Delegado regional, fr. Alpoim, que auxiliará o Delegado Provincial para a
OCDS fr. Joaquim Teixeira OCD neste processo de renovação.
O tema desenvolvido foi sobre O discernimento vocacional do carmelita secular, tema
este já trabalhado e estudado no Encontro do conselho com o formadores das
Comunidades.
Momentos marcantes do Encontro foram: a caminhada com Maria e os santos do
Carmelo no caminho da Via Sacra Húngara; a emissão da promessa temporária por 3
membros da Comunidade de Paço d’Arco de Lisboa na missa do sábado; um momento de
recreação no locutório com as Monjas no Carmelo de Fátima, seguida da Eucaristia de
clausura do Encontro com a presença dos três ramos da Ordem na Capela do Carmelo
(dedicada aos novos Stos Jacinta e Francisco, a serem proclamados dia 13 de maio no
Centenário das aparições de Fátima).
Experiências de renovação e de colaboração com os frades e monjas – Casa da
comunhão – de Fátima, com encontros de oração, formação e acolhidas de grupos de
peregrinos feitos no Carmelo de S José como um testemunho da espiritualidade vivida
em família; daqui surgiram algumas vocações e terão 4 noviços no Noviciado este ano,
que se realizará em Fátima; há um desejo de renovar a ocds, também com uma boa
percentagem de participantes mais jovens.
Áreas a prestar atenção:
Maior iniciativa e autonomia dos leigos, os quais poderiam assumir os serviços de
animação liturgia e de cantos no encontro.
Formação mais profunda na teologia do laicato do Vat II.
Rotatividade das funções nas comunidades
Na Madeira necessita de renovação e atualização do estilo das Comunidades, que
permaneceram num estilo anterior ao das Constituições atuais.

