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Reunião das Carmelitas Descalças italianas no Teresianum

M

ais de trinta irmãs carmelitas descalças, encarregadas
da formação e superioras das suas comunidades, reuniram-se entre os dias 7 e 13 de setembro passados
no Teresianum, Roma. Durante o encontro, as religiosas participantes receberam dois cursos acerca da formação das novas
gerações carmelitanas segundo os critérios teresianos – a cargo
do P. Giuseppe Pozzobon – e sanjoanistas – a cargo do Pe.
Iain Mathew –, além de favorecer o intercâmbio de opiniões e
critérios para a formação das candidatas ao Carmelo teresiano
feminino. O encontro, organizado pela federação “Mater Carmeli” de Itália, contou com a presença de irmãs da associação
“Regina Pacis”, encabeçadas pela sua presidente.
As irmãs puderam também informar-se sobre alguns serviços que a Faculdade oferece às comunidades, como o curso de diploma em Teologia on-line, além da biblioteca – que o Pe. Ciro apresentou às
religiosas – e o modo de aproveitar os fundos nela presentes através da internet.

Federação São José de Guadalupe, das carmelitas descalças do México,
celebra 50 anos de fundação canônica

E

m 24 de setembro começaram as atividades do
50º aniversário de fundação da Federação das
carmelitas descalças mexicanas, com uma celebração eucarística presidida por nosso Padre Geral
Saverio Cannistrà, acompanhado por Frei Rafal
Wilkowski (secretário geral para as monjas carmelitas descalças), Frei Javier Mena (definidor geral para
a América Latina), Frei Ricardo Pérez (provincial
OCD do México), Frei Juan Pablo Patiño (assistente
da Federação e delegado provincial para as carmelitas descalças do México), frades do conselho da
Província San Alberto e outros frades da Província
mexicana e de outras circunscrições da Ordem.
Em um ambiente de fraternidade, no espírito de
gratidão ao Senhor por esses 50 anos, as monjas dos
37 mosteiros da Federação reuniram-se durante uma
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semana na casa pastoral San Juan Pablo II, em San
Juan de los Lagos, para fazer memória do caminho
percorrido, estudar e refletir sobre os desafios para
o futuro, de modo que seja possível ir caminhando
sempre de bem a melhor, como desejava o coração
da Santa Madre Teresa.
Cf.: Comunicações Provinciais OCD México ® 2018
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Fórum de Teologia Espiritual no Teresianum

o dia 13 ao dia 15 de setembro celebrou-se no Teresianum de Roma o VII FÓRUM de professores de
Teologia Espiritual de Itália, com o título: “Fazer Teologia Espiritual a partir da leitura dos textos”.
Neste encontro participaram mais de trinta professores e professoras de toda a Itália, quem reflexionou
sobre os textos concretos: a Segunda Relação – ou Conta de Consciência – de Santa Teresa e a Meditação Sobre
a Morte (Pensiero Alla Morte, no original italiano) de PauloVI.

O Carmelo Descalço femenino italiano com o Pe. Geral em Roma

A

localidade de Sacrofano, em Roma (Itália), acolheu do dia 14 ao 16 de setembro um encontro entre o
Pe. Geral e um bom número de superioras de conventos de carmelitas descalças italianas. Se bem que
o objectivo fundamental do encontro era reflexionar sobe a Cor Orans, para o que se contou também
com a ajuda do Mons. Pe. Sebastiano Pacciolla, O. Cist., Subsecretário da CIVCSVA, o fruto mais valioso
deste encontro foi favorecer o diálogo do Pe. Saverio Cannistrà e o seu delegado para as irmãs carmelitas
descalças, o Pe. Rafal Wilkowski, com as superioras dos conventos associados e não associados de Itália, país
em que a presença do Carmelo feminino é muito importante.
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Exercícios espirituais da OCDS da Província de Veneza

P

artilhamos com alegria a notícia dos exercícios espirituais realizados pelos membros da nossa Ordem
Secular da Província de Veneza, que nesta ocasião puderam enriquecer-se graças à presença da urna
com as relíquias
de Santa Isabel da Trindade. Uma graça enorme,
que permitiu a todos os
participantes nos exercícios compreender como é
possível empreender um
caminho no qual não nos
faltará a sua ajuda.
O encarregado de acompanhar os exercícios foi
o Pe. Bruno Moriconi,
carmelita descalço da
província de Itália Central e professor emérito
do Teresianum de Roma,
quem elegeu como tema
para a sua predicação:
“Criados para nos descubrirmos filhos de Deus”.
As comunidades OCDS
reunidas nestes dias de retiro agradecem ao Pe. Bruno a sua presença fraterna e próxima, que contribuiu a
dar à sua palavra um conteúdo vital e experiencial de grande valor.

Um curso de exercícios espirituais em comemoração ao
aniversário da fundação de Duruelo

O

Comissariado da Sicília quis recordar os 450
anos da fundação do convento de Duruelo
com a celebração de um curso de exercícios
espirituais para religiosos e leigos na Casa de Espiritualidade do Carmelo de Villasmundo. O título dos
exercícios foi tirado da citação paulina de 1Cor 1,
24: “Para os que são chamados, Cristo crucificado é
poder de Deus e sabedoria de Deus”. Quando tomou
o novo hábito do Carmelo – em 28 de novembro
de 1568 –, Frei João de São Matias, junto com seus
companheiros, assumiu um novo nome: Frei João da
Cruz. Sobre a escolha desse nome foram centradas
as reflexões desses dias de exercícios, iluminados
também pelo texto da Scientia Crucis de Santa Teresa Benedita da Cruz (Edith Stein).
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