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As contínuas chuvas que caíram durante sem-
anas no estado de Kerala (Índia) provocaram 
danos enormes durante aquelas que foram 

consideradas as piores inundações em mais de cem 
anos naquele território. Como consequência, a terra 
deslizou nas zonas montanhosas, produzindo peri-
gosas enxurradas; as represas estão cheias, obrigan-
do as autoridades a abrir suas comportas para evitar 
males piores. Centenas de milhares de pessoas que 
vivem nas proximidades dos rios sofreram as con-
sequências das inundações: em pouco tempo, suas 
casas estavam sepultadas debaixo d’água, enquanto 
a chuva constante tornava muito difícil a evacuação 
dos prejudicados. Os mortos podem ser contados 
às centenas, enquanto milhares de pessoas perder-
am suas casas, colheitas, negócios, bens... É difícil 
avaliar as perdas, tanto humanas como materiais, 
mas serão certamente enormes diante das primeiras 
informações recebidas.
Como isso afetou nossos frades, irmãos e irmãs em 
Kerala? No momento, as únicas notícias que obtive-
mos foram estas: Muitas de nossas casas em Kerala 
estão às margens dos rios, especialmente o Peri-
yar, um dos que transbordaram nesses dias. Eram, 
portanto, muito vulneráveis à inundação. O novi-
ciado Monte Carmelo, da Província de Malabar, em 
Kalady, ficou inundado, obrigando a comunidade a 
refugiar-se com algumas famílias em um pavimento 
superior. Resistiram durante três dias sem eletri-
cidade e com pouca alimentação. Graças a Deus, 
encontram-se em segurança e as águas começam a 
baixar, ainda que toda a região esteja devastada.
O colégio de filosofia e o centro de espiritualidade 
da Província de Manjummel (Atmadarshan) fo-
ram sepultados pelas águas. Os estudantes foram 

Inundações em Kerala (Índia)

evacuados e ambas as propriedades sofreram danos 
enormes. A mesma coisa aconteceu em Jvothirbha-
van, Kalamasserv (Manjummel). Felizmente, não 
há prejuízos pessoais, mas a propriedade está dev-
astada. O noviciado São José, em Annamanda – da 
Província de Manjummel – foi totalmente sepultado 
pelas águas. Os noviços puderam ser evacuados a 
tempo, junto com a comunidade. O convento de 
Verapoly (Manjummel) também está debaixo d’água. 
A casa de estudos teológicos da Província de Ker-
ala-Sul, em Avroor, foi invadida pelas águas até o 
primeiro pavimento. A comunidade e os estudantes 
ficaram retidos por vários dias, mas felizmente se 
encontram bem. As monjas do Carmelo de Malayat-
toor também foram afetadas pelas inundações.
Até o momento não temos notícias de danos pes-
soais entre nossos frades. Algumas de nossas casas 
converteram-se em centros de acolhida para as 
famílias mais atingidas. Graças a Deus, as águas 
estão baixando e isso está permitindo uma comu-
nicação mais fluida, razão pela qual esperamos dar 
mais notícias em breve. Infelizmente, mesmo saben-
do que a inundação castigou fortemente regiões 
como Thiruvalla, Ranni ou Alapuzha – nas quais 
temos comunidades –, não podemos dar muitos de-
talhes sobre a situação nesses lugares, já que é difícil 
fazer contato por causa dos problemas de falta de luz 
e cobertura para os telefones celulares.
Uma vez que as águas tenham baixado totalmente, 
poder-se-ão avaliar as perdas e o prejuízo real nas 
propriedades e edifícios da Ordem na região, que 
será, sem dúvida, muito grande. Quando chegar o 
momento, informaremos os meios para ajudar nos-
sos irmãos e irmãs, assim como aos demais prejudi-
cados.
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II Congresso Mundial Sanjuanista Noite Escura

Pelo segundo ano consecutivo, o CITeS – Uni-
versidade de Mística acolherá um congresso 
sanjuanista. Os trabalhos do congresso – a ser 

celebrado entre os dias 3 e 9 de setembro – estarão 
centrados na Noite Escura de São João da Cruz. As 
inscrições presenciais e on-line ainda podem ser 
feitas através da página: https://www.mistica.es/san-
juanista/

Noite Escura é uma das obras mais lidas no mun-
do, não somente por sua riqueza literária e poética, 
mas também por seu conteúdo. Doutrinalmente, o 
livro apresenta uma visão profunda do caminho de 
libertação do homem e sua progressiva aproximação 
de Deus, que o transforma. É um processo no qual 
Deus se comunica ao homem, ao mesmo tempo 

que acontece no homem uma transição do sentido 
ao espírito. São João da Cruz escreve essa obra para 
muitas almas às quais Deus dá talento e graça para 
avançar no caminho da união e que se perdem por 
não saber corresponder a essa graça ou por não ter 
quem as oriente.

Segue uma antecipação do programa:

- Estrutura da obra
- Sentido da Noite. Proposta conceitual do processo 
espiritual
- Pano de fundo bíblico
- Doutrina
- Aproximação inter-religiosa
- Aproximação pastoral

Padre Augustine Mulloor, ocd recebe prêmio

O provincial de Manjummel 
– Padre Augustine Mulloor, 
ocd – recebeu no último dia 

15 de julho um prêmio da comissão 
dos meios de comunicação da Con-
ferência Episcopal de Kerala. O prê-
mio foi entregue por um famoso ator 
e parlamentar da região. Chamada 
Daarsanika Vynjanika, a premiação é 
outorgada a personalidades católicas 
que se destacaram nos campos da 
cultura, como a arte, a literatura ou a 
filosofia. Os bispos de Kerala quiser-

am reconhecer a qualidade das contribuições do Padre Mulloor no campo bíblico. Felicitamos nosso irmão, 
definidor geral no sexênio anterior, por esse grande êxito. 
© www.manjummelprovince.in
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Padre Silverio de Santa Teresa no Wikipedia

“Silverio de Santa Te-
resa é o nome religi-
oso de Julián Goméz 

Fernández, carmelita 
descalço nascido em Es-
cóbados de Arriba (Bur-
gos) no dia 8 de março 
de 1878 e falecido em 
Mazatlán (México) em 
11 de março de 1954. Foi 
historiador geral, editor 
das obras dos santos do Carmelo e Prepósito Geral 
da Ordem. Uma de suas maiores contribuições aos 
estudos carmelitanos foi a edição anotada das obras 
de Teresa de Jesus e João da Cruz”.
Assim começa a entrada sobre o Padre Silverio, in-

serida – 140 anos depois 
de suo nascimento – na 
famosa enciclopédia dig-
ital Wikipedia, por inici-
ativa da Cúria Geral dos 
Carmelitas Descalços e 
do Teresianum de Roma. 
A confecção da nota e as 
gestões para a inserção 
desta no Wikipedia 
ficaram a cargo da Irmã 

Maria José Pérez, do Carmelo de Puçol, em Valencia 
(Espanha), sem cuja ajuda teria sido absolutamente 
impossível levar adiante essa iniciativa. Agradec-
emos de coração à nossa irmã por sua paciente e 
perseverante dedicação a essa tarefa.

Releitura de nossas Constituições

A comissão criada pelo Definitório Geral para o projeto de releitura das Constituições reuniu-se em 
Roma entre os dias 24 e 28 de junho.

A reunião seguinte aconteceu entre 27 de agosto e 5 de setembro. Além de encerrar o escrutínio das respos-
tas às últimas fichas enviadas às circunscrições, a comissão preparou algumas propostas para o Definitório 
extraordinário a ser celebrado em Goa, em fevereiro de 2019, e que foram apresentadas ao Governo Geral.

Caberá ao Padre Geral e a seus definidores tomar as decisões oportunas em relação ao futuro, que serão co-
municadas às diferentes circunscrições.
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Encontro de estudantes carmelitas em Fátima (22-24 de agosto)

Como vem se tornando tradição, a cada três 
anos aconteceu o encontro europeu de es-
tudantes carmelitas descalços em algum país 

do Velho Continente.
Neste ano o lugar escolhido foi Fátima, em Portugal, 
onde refletiu-se durante quatro dias sobre a espirit-
ualidade mariana do Carmelo.

Um total de 92 religiosos – entre provinciais, me-
stres e estudantes – reuniu-se no convento-casa 
de espiritualidade Domus Carmeli, dos carmelitas 
descalços de Portugal, para conhecer-se melhor e 
refletir juntos sobre o presente e o futuro da Or-
dem no continente europeu. Também houve tempo 

para o encontro fraterno, sempre enriquecedor. Os 
participantes tiveram oportunidade de conhecer o 
antigo deserto carmelita do Buçaco e compartilhar a 
oração e a fraternidade com as monjas dos mosteiros 
de Fátima e Coimbra.

As palestras tiveram como fio condutor as men-
sagens de Fátima e a personalidade dos Santos 
Francisco e Jacinta Marto e da Irmã Lúcia. Foram 
ministradas por Padre Carlos Cabecinhas (reitor do 
santuário), Irmã Ângela Coelho (vice-postulado-
ra da Causa de canonização de Irmã Lúcia), Frei 
Miguel Márquez, ocd e Frei Saverio Cannistrà, Padre 
Geral OCD. 
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