338
11.2018

Concluído o Ano Jubilar Teresiano em Ávila e Alba de Tormes

F

oi concluído o primeiro Ano Jubilar Teresiano
que o Santo Padre Francisco concedeu a Ávila
e Alba de Tormes, sempre que a festa de Santa
Teresa de Jesus for celebrada em um dia de domingo.
Em Ávila, após a novena e a Eucaristia de encerramento na catedral – presidida pelo bispo diocesano,
Monsenhor Jesús García Burillo –, foi celebrada uma
missa solene presidida por Padre Agustí Borrell, ocd
(Vigário Geral da Ordem), seguida de procissão da
imagem da santa pelas ruas da cidade.
Em Alba de Tormes as celebrações começaram com
uma missa solene presidida pelo bispo de Salamanca – Monsenhor Carlos López –, seguida de uma
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procissão. No dia 22, como é tradicional na oitava da
festa, os habitantes de Alba despediram-se da santa
com uma emotiva procissão pelas ruas da localidade,
depois da celebração eucarística presidida pelo Padre
Miguel Márquez.
A afluência de peregrinos a Ávila e Alba de Tormes
foi muito grande este ano, com destaque para a visita
de Sua Majestade, o rei Felipe VI da Espanha, no dia
19 de setembro, o qual atravessou a porta santa e
visitou o museu teresiano de Ávila.
Também procurou-se organizar em ambas as cidades um programa religioso, catequético-teresiano
e cultural, que em Alba de Tormes se prolongará até
dezembro, com a exposição Vítor Teresa.
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ublicação teresiana em inglês:
t Teresa of Ávila Her Writings and Life

Edited by Terence O’Reilly, Colin Thompson and Lesley Twomey

E

m um momento no qual as mulheres não
tinham voz na Igreja, Santa Teresa de Ávila
(1515-1582) representa uma extraordinária
exceção. As primeiras lutas com seus conselheiros
espirituais abriram caminho para uma crescente
confiança nascida de sua experiência mística e sua
relação com Deus. Reformou a Ordem Carmelita, na
qual havia entrado quando era jovem, e fundou conventos em toda a Espanha; ainda assim, encontrou
tempo para escrever uma série de clássicos espirituais sobre a vida de oração, os quais caracterizam-se
por um sólido sentido comum, uma franqueza de
estilo e uma visão forte e positiva do amor de Deus.
Essa coleção de ensaios de destacados estudiosos
teresianos abrange temas de história, história da arte,
literatura, teologia e espiritualidade, em uma avaliação recente de sua importância, quinhentos anos
depois de seu nascimento.
http://www.mhra.org.uk/publications/St-Teresa-Avila

Celebrações jubilares

N

o dia 3 de outubro, em companhia de
seus irmãos de comunidade, do Colégio
Internacional São João da Cruz e de numerosos sacerdotes, religiosos, religiosas – particularmente as Carmelitas Missionárias Teresianas,
sob a liderança de sua Madre Geral, Irmã María
José Gay – e um número considerável de amigos,
Padre François-Marie Léthel, da Província de Paris,
celebrava as bodas de ouro de sua profissão. Depois
da cerimônia solene de ação de graças na capela do
Teresianum, houve um jantar fraterno.
No mesmo dia, os Padres Agustín Borrell (Vigário
Geral), Alejandro Bartolomé, Jesús Sans e Teodoro
Polo celebravam os 40 anos de sua profissão religiosa na capela do convento da Plaza de España, em
Madrid.
Também nesse mesmo dia, Padre Saverio Cannistrà, Prepósito Geral, estava completando 60 anos de
idade. A todos as nossas orações, agradecimentos e
felicitações.
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Curso da associação Nossa Senhora do Carmo – Brasil sul

ntre os dias 21 e 28 de Setembro de 2018,
estiveram reunidas na Casa de Oração São
João da Cruz, em Porto Alegre, para participar
do Curso intitulado “Acompanhamento Empático”
ministrado por frei Luis Jorge Gonzalez, frade carmelita descalço mexicano professor do Teresianum
de Roma e da Universidad de la Mística em Ávila, as
irmãs carmelitas da Associação Nossa Senhora do
Carmo – Brasil Sul. O Curso esteve baseado no livro
Santa Teresa: Acompañar Empático (González, L.J.

(2016); México: Ediciones Duruelo) .
O Curso estava destinado preferencialmente às
formadoras e estiveram presentes 21 monjas de 11
Mosteiros da região. Frei Luis desenvolveu o tema do
tratamento empático no acompanhamento espiritual
em cinco passos: 1. Consciência do TU; 2. Migração
a seu mundo interior; 3. Intuição para estar com o
TU sem julgá-lo; 4. Captação do estado emocional
do TU e 5. Reformulação para verificar a compreensão do TU.

Congreso do Carmelo Secular do Canadá

E

ntre os dias 5 e 7 de outubro de 2018, o Carmelo Secular do Canadá, que faz parte da
Província de Malta, esteve reunido para seu 8º
Congresso, o qual contou também com a presença
de alguns membros da delegação do Canadá ocidental.
A Eucaristia de abertura foi presidida pelo cardeal
de Toronto – Monsenhor Thomas Collins – e pelo
provincial de Malta – Frei Juan de Bono, ocd –, além
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de outros sacerdotes e diáconos.
Foram dias de intenso intercâmbio fraterno entre
os cerca de 200 membros presentes no Congresso,
provenientes das 22 comunidades do Carmelo Secular existentes no centro-leste do Canadá de língua
inglesa. Algumas delas são de língua portuguesa e há
uma de língua chinesa.
As conferências trataram sobre o tema geral do
Congresso: Enkindling the fire within: Carmelite
spirituality for today’s world (“Acendendo o fogo interior: espiritualidade carmelitana para o mundo de
hoje”) e estiveram a cargo da presidente do Conselho
Provincial OCDS – Gladys MacMullin, ocds –, do
Delegado Geral para o Carmelo Secular – Frei Alzinir Debastiani, ocd –, do provincial de Malta – Frei
Juan de Bono, ocd – e do Delegado para o Carmelo
Secular – Frei Dominic Borg, ocd.
Na Eucaristia de encerramento do Congresso, 8
membros fizeram suas promessas; e, antes da missa,
foram admitidos outros 8 membros das diferentes
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comunidades. Mais um membro emitiu seus votos
na OCDS.
Graças à boa preparação e organização do Congresso, pôde-se experimentar uma grande comunhão e participação nesses dias, os quais foram uma
importante ocasião para compartilhar e fortalecer
a vocação ao Carmelo, junto com o interesse pelas
vocações à vida religiosa, muito presente nas preces
elevadas ao Bom Pastor durante o Congresso.
É bom recordar que nessa parte do Canadá as carmelitas descalças estão presentes em dois mosteiros
(Zephyr e St. Agata) e os frades com uma comunidade em Scarborough.
Nossa ação de graças a Deus por esses dias; também
a Ele nossas súplicas pela presença da Ordem no
Canadá.
Frei Alzinir Debastiani, ocd – Delegado Geral para a
OCDS

N

Reunião Provincial OCDS. Comissário de Sicília

a comunidade de Monte Carmelo – Locomonaco em Sicília, na província de Siracusa
– o Padre Agustí Borrel OCD, Vigário Geral, deu uma conferência no dia
23 de setembro de 2018 dirigida
à Ordem Secular, com o título:
“As Bem-aventuranças: Santidade diária à luz de Gaudete et
Exsultate”. Participaram as 15
comunidades OCDS do Comissariado de Sicília e simpatizantes
do Carmelo. O Padre Agustí
propôs uma serie de reflexões
sobre o chamamento universal
à santidade, que é o objeto da
exortação do Papa Francisco
“Gaudete et Exultate”. O Vigário
Geral enfatizou a responsabilidade relacionada com o dom
da santidade que Deus oferece a
cada cristão: integrar-se com o
batismo na dimensão de filhos
de Deus, santos e pessoas amadas; isso significa assumir a
responsabilidade de cuidar e
aumentar a santidade recebida
como dom, vivendo o discipulado de Cristo, de uma maneira
coerente e criativa. Neste senti-

do, recordou-se o papel específico do Carmelo, uma
escola de santidade dentro da Igreja, e a sua grande
contribuição com as numerosas e grandes figuras
de santos que floresceram na
Ordem. As Bem-aventuranças,
afirmou o Padre Vigário Geral,
são uma pista real para seguir,
na vida de todos, os passos
de Cristo. Elas são o modo de
seguir Jesus, um convite à felicidade, recordou o Padre Agustí
juntamente como Papa Francisco na sua exortação. Também
destacou como o seguimento
de Cristo já está completamente
alinhado pelas próprias Constituições da OCDS, pois chamam
os seculares carmelitas a assumir o compromisso de fazer das
Bem-aventuranças um critério
para as opções na vida de cada
um e no seu próprio caminho de crescimento espiritual.
Finalmente, o Vigário recordou
que os elementos fundadores da
vocação dos leigos carmelitas
são também a oração, o serviço
e a dimensão comunitária que
está arraigada na caridade.
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Reunião dos Provinciais europeus no Egipto

N

o final do passado mês de outubro, entre
os dias 22 e 26, teve lugar a reunião anual
dos Provinciais europeus, que desta vez foi
acolhida pela Delegação Geral do Egipto.
Além de conhecer a realidade de dita Delegação e
expressar a comunhão da Ordem na Europa com os
religiosos que nela trabalham, o objetivo da reunião,
através de encontros e conferências, foi o conhe-
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cimento da Igreja copta e a exploração de caminhos de diálogo e relação com a Igreja ortodoxa e o
Islão. Neste sentido, participaram num encontro de
oração inter-religioso com muçulmanos e visitaram
dois mosteiros: um copta e outro ortodoxo. Presidiram o encontro o P. Lukasz Kansy, ocd, segundo
Definidor Geral e o Presidente dos Provinciais europeus, P. Juan de Bono, ocd, da Província de Malta.
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Notícias de África Central

Republica Centro-Africana é certamente um país a reconstruir ou, quase, um país a construir de
novo, apesar de que algumas pessoas continuam empenhadas em semear a violêmcia e a guerra.
Os nossos irmãos do Carmelo de Bangui, sem embargo, estão decididos em colaborar para que o país
cresça e recupere a sua dignidade. Com a ajuda de diversas pessoas lograram criar uma fábrica de tijolos,
tijolos fortes, mais fortes que a guerra.
Com maquinaria sulafricana, um engenheiro congolês e a financiação de uma fundação francesa e a Conferência Episcopal italiana começou recentemente a produção de tijolos que melhora muito o estilo tradicional do país: ao barro usado até agora, adiciona-se areia e cimento, o que os faz mais sólidos. Um centro
de desnutrição que se está a construir por iniciativa do Papa Francisco foi o primeiro cliente da fábrica dos
nossos irmãos carmelitas descalços.
Como nos diz o P. Federico Trinchero, ocd: “Para mim e para os meus irmãos missionários, antigos e novos,
a alegria e a responsabilidade de ser a base na construção – dia a pós dia, tijolo após tijolo, frade após frade
– deste pequeno Carmelo, nesta jovem Igreja, neste grande país. Um abraço. Padre Federico... e doze tijolos
(frades) em fase de construção”.
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