
342
03.2019



Communicationes 342/03.20191

Reunião no Egito

Ao final de dezembro, aconteceu no Cairo 
(Egito) a tradicional reunião de bispos e 
patriarcas, na qual foram tratados diversos 

assuntos relativos à situação dos cristãos naquele 
país, que em algumas ocasiões também sofrem a 
perseguição de nossos irmãos na fé que atualmente 
flagela o Oriente Médio. Participou também da re-
união o Delegado Geral dos carmelitas descalços no 
Egito, Frei Patrício Sciadini, na qualidade de presi-
dente da confederação dos religiosos residentes no 
país. Oremos por nossos irmãos e irmãs que anunci-
am o Evangelho naquelas terras. 

Falecimento de Monsenhor Gonzalo del Castillo Crespo, ocd

Nascido em La Paz (Bolívia), em 20 de setem-
bro de 1936, professou no Carmelo Descalço 
com o nome de Frei Gonzalo de Jesus Maria 

em 10 de fevereiro de 1957 e foi ordenado sacerdote 
em 21 de outubro de 1963. Em 7 de janeiro de 1985 
foi consagrado bispo, passando a ocupar, desde o ano 
2000, o Ordinariato militar. Atualmente era bispo 
militar emérito e residia em uma comunidade de 
carmelitas descalços – a paróquia Nuestra Señora 
del Carmen, em La Paz. Enfermo há alguns meses, 
entrou em coma no último dia 14 de janeiro e faleceu 
poucas horas depois.

Monsenhor Gonzalo destacou-se por sua proximi-
dade das Forças Armadas, dos imigrantes e refu-
giados. Seu falecimento causou grande comoção no 
episcopado boliviano, bem como em autoridades 
civis e militares que fizeram chegar suas condolências 
ao Carmelo daquele país.

Seu funeral, celebrado em 16 de janeiro, foi presidido 
pelo cardeal Toribio P. Ticona e concelebrado por 
numerosos bispos. O provincial da Província Ibérica 
– Padre Miguel Márquez, ocd – enviou uma men-
sagem de pesar e o vigário regional – Padre Carlos 
Medina, ocd – recordou a figura humana e espiritual 
de Monsenhor Gonzalo. Descanse em paz.
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Através do nosso querido P. Federico 
Trinchero, carmelita descalço, recebemos 
notícias da República Centro-africana, 

em particular do Carmelo de Bangui. Depois do 
terrível massacre levado a cabo em novembro por 
um grupo islamista (denominado paradoxalmente 
“União pela paz em RCA”) em Alindao, a cerca 
de 500 km da capital, no qual faleceram mais de 
oitenta pessoas, a cidade foi totalmente saqueada 
e a igreja profanada, os católicos do país viveram 
uma situação de grande choque. Entre as vítimas 
contaram-se dois sacerdotes. Foi decisiva a corajo-
sa intervenção do jovem bispo da diocese, Mons. 
D. Cyr-Néstor Yapaupa que organizou a saída de 
centenas de pessoas para a savana, o que evitou 
um desastre ainda maior.

Superados os primeiros momentos de dor e de-
sconcerto, as dioceses da África Central propus-
eram que o dia da festa nacional, 1 de dezembro, 
fosse dedicado à oração pela paz e a reconciliação.
No entanto, nem tudo são más notícias. Apesar 
das dificuldades que sofrem três quartos do país, 
nas nossas missões continua-se a trabalhar a todo 

o gás, mesmo que um dia “normal” seja ainda um 
grande acontecimento para todos. Além disso, no 
dia 8 de dezembro celebrou-se a profissão solene 
do ir. Miguel, carmelita descalço, o oitavo de doze 
irmãos, cujo pai, cego, não faltou à cerimónia. 

Com a sua incorporação definitiva à Ordem, 
o número de religiosos autóctones supera pela 
primeira vez o número de missionários italianos.
Agradecidos por estas notícias que vos transmi-
timos, também vos comunicamos alguns meios 
pelos quais podemos ajudar economicamente os 
nossos irmãos:
1) Transferência bancária a a MISSIO-
NI CARMELITANE LIGURI usando l’IBAN: 
IT42D0503431830000000010043;
2) Conta corrente postal n. n. 43276344 a 
favor de AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS.
3) CODICE SWIFT para uma transferência 
desde o estrangeiro é BAPPIT2150.
Mais informação na página Web:  www.amici-
ziamissionaria.it/Donazioni.aspx

Notícias do Carmelo de Bangui
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400 anos do Carmelo na Índia

Como informamos detalhadamente através 
das nossas redes sociais, este ano de 2019 
cumprem-se os 400 anos da chegada dos 

primeiros missionários Carmelitas Descalços à 
região de Goa, na Índia.
Coincidindo com a celebração do Definitório Ex-
traordinário, os superiores maiores de todas as cir-
cunscrições da Ordem, encabeçados pelo P. Geral e 
o seu Definitório, puderam participar nas primeiras 
celebrações deste jubileu.
Damos graças a Deus pelo dom da Ordem do 
Carmelo Teresiano na Índia e esperamos que esta 
ocasião seja fonte de bênçãos para todos os nossos 
irmãos e irmãs presentes naquele país e em todas as 
missões empreendidas pelas diversas Províncias da 
Índia.

Encontro europeu de formadores Carmelitas Descalços

Entre o dia 28 de janeiro e o dia 1 de fev-
ereiro, a Ordem dos Carmelitas Descalços 
na Europa organizou na Universidade da 

Mística um encontro dos religiosos que, no Car-
melo Descalço, estão encarregados pelo processo 
de formação. São 14 as províncias de frades que 
participaram neste encontro formativo anual. Ditas 
províncias distribuem-se em 9 países: Bélgica, 
Croácia, Espanha, França, Itália, Malta, Polónia, 
Portugal, e o Líbano que está unido às províncias 
europeias. Trinta e dois formadores reuniram-se 
em torno do tema: “A comunidade: lugar de en-
contro e de comunhão”. Três foram os ponentes 
que intervieram nestas jornadas: o padre Gonçalo 

Fernández, Vigário geral dos missionários clar-
etianos, que tratou o tema “Os desafios da vida 
comunitária: soluções a partir da cultura e da psico-
logia dos jovens de hoje”; o carmelita Juan António 
Marcos apresentou o tema “Educar à liberdade no 
caminho espiritual segundo os santos do Carmelo”, 
e por último o jesuíta Luís María García Domínguez 
desenvolveu o tema: “Como acompanhar: técnicas 
de diálogo entre formador e formando”. Os partici-
pantes deste encontro dedicaram as tardes dos dias 
29 e 31 à rota teresiana na cidade de Ávila. Uma vis-
ita a Duruelo, lugar da primeira fundação teresiana 
masculina, realizou-se na manhã do dia 30.
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Cursos para as Carmelitas Descalças no Peru
A associação “Nossa Senhora do Carmo”, 

dos conventos de Carmelitas Descalças 
do Peru, realizou recentemente um curso 

sobre os documentos da Santa Sé Vultum Dei 
Querere e Cor Orans. Desenvolveu-se em 3 sedes: 
norte, sul e centro, e em datas diferentes, com 
grande participação das irmãs. O curso foi pro-
porcionado pelos carmelitas descalços: P. Pedro 
Zubieta, que elaborou as fichas de trabalho, P. 
Alfredo Amesti, Comissário, e P. Ángel Zapata, 
assessor da Associação.
O curso realizou-se do 14 ao 16 de janeiro na zona 
norte, do 20 ao 23 na zona sul e do 28 ao 30 do 
mesmo mês na zona centro.
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