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Reunião de Carmelitas Descalços na Índia

o último dia 2 de fevereiro, Padre Saverio
Cannistrà, Geral de nossa Ordem, acompanhado do Padre Johannes Gorantla,
definidor encarregado para a Ásia meridional, reuniu-se com a Assembleia Geral da IPCI, constituída
por sete provinciais e um de seus conselheiros, três
vigários regionais e dois delegados provinciais, todos
eles da Índia. O objetivo principal era reunir-se com

o Padre Geral para compartilhar com ele as preocupações do Carmelo indiano, uma vez terminada sua
visita à província de Andhra Pradesh. A reunião permitiu a troca de algumas informações do interesse
de todos, bem como para dar os primeiros passos
em preparação ao Definitório Extraordinário, que
acontecerá na Índia.

Noticias da missão em Timor
No último dia 31 de janeiro chegou a Timor Oriental o último
dos missionários que, por enquanto, se incorporará a essa jovem
presença do Carmelo teresiano. Trata-se do Padre Nuno, carmelita
descalço natural do país, que estava concluindo seus estudos em
Portugal.
Nossos missionários continuam suas atividades pastorais enquanto
esperam a incorporação definitiva do novo membro – que atualmente passa alguns dias com sua família – à comunidade.
Padre Noé, timorense, leciona em uma escola da diocese e acompanha espiritualmente os seminaristas, entre muitas outras tarefas.
Padre Antonio González, espanhol (da Província Ibérica), incorporou-se à equipe formativa do Seminário Propedêutico como
ajudante do diretor espiritual. Também leciona História da Espiritualidade e – este ano – também Discernimento Espiritual. Além
disso, acompanha quatro comunidades formativas de religiosas,
com dias de retiro ou formação, e dirige postulantes, noviças e junioristas. E ajudamos umas duas paróquias.
Nessa Igreja, há um intenso trabalho a fazer a serviço da espiritualidade e da formação.
A chegada do Padre Nuno permite pensar na possibilidade de ir acolhendo algumas vocações, mas a situação continua sendo muito precária. Rogamos ao Senhor da vinha que desperte o chamado à missão em
alguns irmãos que possam fortalecer essa presença nascente.
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As monjas da Índia com o Padre Geral e o Denifidor encarregado

N

o dia 3 de fevereiro teve início a reunião de
Padre Saverio Cannistrà com as superioras
dos mosteiros de carmelitas descalças da
Índia, acompanhadas de onze delegadas, todas elas
pertencentes às três associações do país. Nesse dia,
o Padre Geral celebrou a Santa Missa, junto com o
Definidor encarregado da Ásia meridional – Padre
Johannes Gorantla – e os provinciais indianos, com
os quais havia se reunido no dia anterior.
Nossas Irmãs chegaram a Hyderabad para encontrar-se com Padre Saverio, que compartilhou com
elas, até o dia 4 de fevereiro, alguns temas de for-

mação relacionados à Vultum Dei Quaerere. Padre
Johannes continuou mais um dia com as Irmãs,
até a conclusão do encontro. Foi um momento de
profunda comunhão, muito apreciado pelas monjas,
no qual puderam estreitar-se laços carismáticos.
Estiveram presentes 45 monjas, 34 delas superioras.
O Carmelo teresiano feminino conta 45 mosteiros,
o último dos quais foi fundado no dia 29 de janeiro
em Kolayad (Kerala) – a notícia apareceu, acompanhada de algumas fotos do evento, em nossa
fanpage do Facebook (Curia Generalizia Carmelitani Scalzi).

Natal atrasado e sonhos grandes como árvores
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ecebemos notícias de nossa casa de formação
teológica em Bangui (República Centroafricana), que alegremente compartilhamos com
todos vocês.
Nessa ocasião, nossos irmãos nos comunicavam a
excursão que os levou, nos dias posteriores ao Natal,
a uma pequena localidade do sul do país, próxima
ao caudaloso rio Congo, chamada Bambio.
Os habitantes do lugar acolheram o grupo de estudantes, liderado pelo Padre Federico Trinchero,
oferecendo todos os meios a seu alcance para que
nossos irmãos pudessem estar o mais confortáveis

A

Reunião Provincial OCDS em Bari e Maddaloni

s comunidades OCDS da Província de
Nápoles reuniram-se nos dias 27 e 28 de
janeiro em Bari e 3 e 4 de fevereiro em
Maddaloni para celebrar dois encontros provinciais OCDS sobre as Constituições, com o título:
“Chamada divina, projecto de vida, fidelidade
perseverante ao carisma”. Orientou ambos os
encontros o P. Alzinir Debastiani, Delegado Geral
para a OCDS, que
escutou as intervenções dos seculares convidando
depois o Conselho
Provincial a ter em
conta todas as observações realizadas na redação do
próximo Estatuto
Provincial. As actas
do encontro serão
publicadas num
volume preparado
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possível: café colhido com suas próprias mãos; um
banheiro rudimentar, mas muito necessário após
três dias de viagem por caminhos empoeirados; e,
sobretudo, companhia e amizade generosas: foram
esses os dons que nossos irmãos receberam de seus
anfitriões.
Em contrapartida, embora a data “oficial” da celebração tivesse passado, nossos irmãos puderam
celebrar a Eucaristia e a festa de Natal para todos os
cristãos da comunidade, já que fazia muitos meses
que por ali não passava nenhum missionário.

pela presidente provincial, Rossana Sabatiello.
O P. Alzinir afronto nas suas intervenções alguns
temas relativos às Constituições OCDS, o seu significado jurídico e seu carácter de fonte carismática
inspirada em santa Teresa para a vida laical. Sublinhou também o rol decisivo da comunidade para
uma correcta vivência da chamada divina à vida do
Carmelo teresiano secular.
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Nos dois encontros,
além do P. Alzinir, participaram
o P. Provincial de
Nápoles, Luigi Borriello, o P. Andrea
l’Aflitto e alguns
assistentes das comunidades.

Releitura das Constituições. Reunião do Carmelo italiano

E

ntre os dias 19 a 21 do passado mês de fevereiro teve lugar no Convento-Casa de Espiritualidade
“Santa Maria Annunziata” dos Carmelitas descalços da Província de Nápoles em Maddaloni, um
encontro de frades das circunscripções italianas, organizado pela Conferência Italiana de Superiores
Maiores Carmelitas Descalços (CISM-OCD). De dita reunião oferecemos já informacção nas nossas redes
sociais.
A finalidade deste encontro foi partilhar o trabalho de releitura das Constituições realizado nas diferentes circunscripções, a informação acerca da marcha do processo noutras áreas geográficas e a evaluação
de perspectivas de futuro. Quatro provinciais estiveram presentes na reunião, moderada pelo P. Emilio
Martínez, secretário da Comissão Internacional criada pelo Definitório para acompanhar a Ordem neste
caminho de releitura das nossas Leis.
Em abril haverá um novo encontro com os mesmos conteúdos no convento de Bocca di Magra (dos Carmelitas da Província de Génova), com o fim de que possa participar um novo grupo de religiosos.

Feliz Páscoa!

Communicationes 330/03.2018

4

Casa Generalizia, Carmelitani Scalzi, Corso D’Italia 38, 00198 Roma, Italia
www.carmelitaniscalzi.com

