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Cardeal Anders Arborelius, O.C.D.
No dia 3 de dezembro de 2017, nossa
Cúria Geral experimentou a imensa
alegria de celebrar o 25º aniversário da
ordenação sacerdotal do Padre Geral,
Saverio Cannistrà. Nossos irmãos do
Colégio Internacional, do Teresianum e
da comunidade da paróquia Santa Teresa
uniram-se a nós nessa alegre celebração.
Na noite de 4 de dezembro fomos
abençoados com a visita de Sua Eminência Anders Arborelius, OCD, cardeal
bispo de Estocolmo (Suécia). Ele é o
primeiro bispo sueco desde a Reforma a
ser criado cardeal (por Sua Santidade, o
Papa Francisco, em 28 de junho de 2017).
A Secretaria de Celebrações Litúrgicas do
Sumo Pontífice anunciou que Sua Eminência tomará posse do título de Santa Maria dos Anjos na quarta-feira, 6 de dezembro de 2017, às 18:00h. Unamo-nos a esse grande evento para agradecer a Deus pelo
maravilhoso regalo de nosso querido coirmão, o cardeal Anders.
Como ele mesmo disse: “Vejo como um presente de Deus o fato de que, graças à sua Providência, conheci
pessoas que me mostraram a beleza da fé e da vida religiosa”.

Congresso Provincial OCDS Brasil-Sudeste
A Ordem dos Carmelitas Descalços Seculares da Província São José do Sudeste do Brasil realizou de 02 a
05/11/2018 seu XXXIII Congresso Provincial com a participação de aproximadamente 100 membros das
54 Comunidades e Grupos que compõem a Província OCDS. O evento teve como tema “A Identidade do
Carmelita Secular” e como lema “Os seculares trazem para a Ordem a riqueza própria de sua
secularidade”. Estava presente na reunião o P. Javier Mena Lima, ocd, Definidor Geral.
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Novo Conselho da OCDS da Itália Central

Nos dias 28 e 29 de outubro celebrou-se em Sassone,
perto de Roma, uma reunião eletiva da Ordem Secular da Província São José (Itália Central).
Tendo já passado um tempo desde a criação da nova
Província – erigida a partir das precedentes Províncias Romana e Toscana –, decidiu-se a eleição de um
único Conselho para a OCDS em todo o território
provincial, constituído pelo presidente e oito conselheiros: dois da Sardenha, três da antiga Província
Toscana e outros três da antiga Província Romana.
Foram eleitos os seguintes irmãos: Cecilia Manuelli
(presidente), Gabriella Stilli, Lauro Isotton, Luana
Santoro, Michela Peddio, Paolo Boncristiano, Maria
Antonia Poda e Maria Teresa Castaldi.
Estiveram presentes no encontro o Padre Vigário
Geral – Agustí Borrell –, o Padre Provincial Rocco
Visca e o Delegado para a OCDS, Padre Arnaldo
Pigna.

Moncalieri:
conclusão das celebrações do
centenário de falecimento da
Beata Maria dos Anjos
No dia 18 de dezembro passado, com uma
solene Eucaristia presidida por nosso Padre
Geral – Saverio Cannistrà, ocd – foram encerradas as festividades organizadas em comemoração ao 300º aniversário de morte da Beata
Maria dos Anjos em Moncalieri (Turim).
Concelebraram com o Padre Geral os Provinciais da Liguria e Lombardia, Padres Saverio
Gavotto e Fausto Lincio.
Como afirmou Padre Saverio Cannistrà na
homilia, o que fica para nós da Beata Maria
dos Anjos é “o desejo de viver radicalmente
nossa fé cristã... a busca incansável da raiz,
que supõe a vida trinitária e sua presença
misteriosa, a qual podemos experimentar na
carne do Filho... Para ir à raiz – afirmou o
Padre Geral – é necessário fazer uma viagem,
uma experiência de transformação na qual o
Espírito trabalha a golpes de martelo, penetrando a pessoa em profundidade”. “A santidade – prosseguiu Padre Saverio, inspirando-se no exemplo da Beata – é precisamente
a oferta humilde de nossa verdade, de nossa
realidade, daquilo que somos...” Uma realidade fraturada, que faz a pessoa imperfeita,
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segundo a lógica mundana, mas “nessas fissuras – nas quais se manifesta a miséria, a pobreza, a
incapacidade e a impotência – manifesta-se também, de modo mais forte e mais vivo, o amor que
vem abraçar-nos, que vem salvar-nos, precisamente ali onde não podemos avançar nem dar um
passo em direção a Ele. Somente deixando-nos alcançar por esse amor faremos a viagem da santidade, uma viagem que se realiza unicamente se formos levados, elevados e sustentados pelos braços
fortes de Deus”.
Áudio da missa (em italiano): https://www.spreaker.com/user/radio-carmelo-moncalieri/2017-12-18-santa-messa_1
Para mais informações sobre as celebrações, pode-se consultar a página web: https://www.carmelitanemoncalieri.org/approfondimento-biblico/
(Fonte: página web oficial dos Carmelitas Descalços da Província de São Carlos Borromeu da Lombardia: www.ilcarmelo.it).

Novo Ecônomo Geral

O Definitório Geral nomeou Frei Paolo de Carli, ocd – da Província de Veneza – como
novo Ecônomo Geral.
Frei Paolo nasceu em Trento no ano de 1965; depois dos estudos do liceu (é perito eletrotécnico),
entrou no convento da Madonna delle Laste (Trento), onde fez sua primeira profissão em 1987. Foi
ordenado sacerdote em Brescia em 1993 e nomeado mestre de estudantes na mesma comunidade
em 1995. Em 1999 foi eleito prior do convento e casa de noviciado de Trento. Entre 2005 e 2011
desempenhou o cargo de vice-diretor do Instituto Nossa Senhora das Neves de Adro, do qual foi
diretor entre 2014 e 2017. No triênio 2011-2014, foi vigário provincial da Província de Veneza e
Ecônomo Provincial.
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Padre Attilio Ghisleri, ocd é nomeado Delegado Geral em Israel
O Definitório Geral nomeou Frei Attilio Ghisleri, ocd – até agora Ecônomo Geral – como novo Delegado
Geral em Israel.
Nascido em Bassano Bresciano em 26 de outubro de 1940, entrou no seminário menor de Adro em 1953,
fez a profissão simples em 1958 e a solene em 1962. Foi ordenado sacerdote em Veneza no dia 26 de
março de 1966.
Eis alguns dados de sua vida a serviço da Ordem:
- Licença em Teologia pelo Angelicum de Roma (1967);
- Láurea em Letras modernas pela Universidade Católica de
Milão (1971);
- Habilitação para o ensino de matérias literárias e latinas
pelas escolas superiores de segundo grau;
- Láurea em Sociologia pela Universidade La Sapienza de
Roma (1976);
- Professor de italiano e história por 24 anos nas escolas públicas;
- Assistente da OCDS local e nacional por alguns anos;
- Apostolado nas paróquias da diocese de Mântua e pregação
de retiros e cursos de formação em diversos mosteiros e institutos religiosos;
Chamado a Roma como Ecônomo Geral em 1996, dá início à
atividade na Cúria Generalícia em julho de 1997.

Um presente de Natal carmelitano do Papa Francisco para a Cúria
No último dia 21 de dezembro, ao concluir seu discurso por ocasião da tradicional felicitação natalina à
Cúria Romana, o Papa Francisco anunciou aos cardeais, bispos e prefeitos de Congregações e dicastérios o
seu presente desse ano. Nessa ocasião, o Papa presenteou-os com dois livros, um dos quais era Quero ver a
Deus, do Beato Maria Eugênio do Menino Jesus, carmelita descalço, publicado em italiano
pela Editorial Vaticana.
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