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Materiais
para a
reflexão

A

Secretaria de Informação da Ordem, com a
finalidade de animar
e acompanhar a reflexão sobre a “Declaração Carismática” em nossas
comunidades de carmelitas descalços, preparou uma série de materiais audiovisuais. O projeto foi
aprovado e coordenado pelo Definitório Geral.
Já estão à disposição de todos três
vídeos nos quais os Padres Save-
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rio Cannistrà (em italiano), Agustí Borrell (em espanhol) e Daniel
Chowning (em inglês) explicam o
objetivo, a estrutura e os conteúdos da referida Declaração. Além
disso, é possível dispor de um
Power Point (em italiano, inglês,
francês, português e espanhol)
que resume os pontos principais
nos quais toca a “Declaração Carismática”.
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Os links para acessar tais conteúdos são os seguintes:
Vídeos:
Italiano:
https://youtu.be/rBN1RMWkYhk
Espanhol:
https://youtu.be/DNQVQ4gEJxE
Inglês:
https://youtu.be/YpBo3fjwlzE
Power Point:
Italiano:
http://www.carmelitaniscalzi.com/dichiarazione-carismatica/
dichiarazione-carismatica-italiano/
Inglês:
http://www.carmelitaniscalzi.com/en/charismatic-declarationmenu/charismatic-declaration-english/
Espanhol:
http://www.carmelitaniscalzi.com/es/declaracion-carismaticamenu/declaracion-carismatica-espanol/
Francês:
http://www.carmelitaniscalzi.com/fr/declarationcharismatiquemenu/declaration-charismatique-francais/
Português:
http://www.carmelitaniscalzi.com/pt-br/declaracao-carismaticamenu/declaracao-carismatica-do-carmelo-teresiano/
É possível encontrar também em www.carmelitaniscalzi.com ou
baixar o documento em PDF onde estão todos os links:
DESCARREGAR PDF
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Primeira oficina
sobre Declaração
Carismática na Índia

A

primeira oficina sobre a
“Declaração Carismática” para os religiosos da
Índia começou na manhã
do dia 17 de janeiro em
Trivandrum. Os participantes tinham se
reunido na tarde do dia anterior e voltaram às suas comunidades no dia 20
pela manhã.
Por causa do número de jovens religiosos presentes naquela área geográfica, foram programadas duas oficinas
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sobre a Declaração Carismática.
Aquela sobre a qual damos notícia agora aconteceu no Centro de
Espiritualidade Memorial Benziger
em Trivandrum e dela participaram
vinte e cinco religiosos entre 35 e
45 anos das Províncias de Malabar,
Manjummel e South Kerala, que
abordaram em profundidade o documento, acompanhados por um
grupo de especialistas.
Padre Johannes Gorantla, Definidor responsável pela região, iniciou
as sessões explicando os antecedentes do documento, sua estrutura geral e seu conteúdo, bem
como os objetivos do encontro.
Posteriormente, expôs o conteúdo das primeiras seções (números
1-19), dando lugar a uma frutífera
discussão de grupo, da qual surgi-

ram questões relevantes. A seguir,
estudaram-se as seções restantes,
finalizando o encontro na tarde do
dia 19.
Mais adiante daremos informações
sobre a segunda oficina, que aconteceu entre 20 e 24 de janeiro em
Mysore, para as outras 4 Províncias.
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O mosteiro
de Thiruvalla
(Kerala/
Índia), um
lugar para o
encontro de
diversos ritos

O

mosteiro de São
José, das carmelitas descalças,
é o segundo
mais antigo em
Kerala (o primeiro é o de Kottayam). Tem uma história de
mais ou menos 70 anos. A fundação respondeu a um convite
do bispo de rito siro-malankar
de Thiruvalla, um dos centros
da citada Igreja em Kerala. Por
essa razão, as Irmãs mantêm
um forte vínculo com a Igreja
malankar e são muito estimadas pelos fiéis desse rito, que
apreciam sua vida e missão na
Igreja. Assim, embora as missas
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diárias sejam celebradas no rito latino, a capela é muito frequentada
pelos fiéis do rito siro-malankar
e siro-malabar. A capela do mosteiro é um sinal claro de encontro
e unidade entre as Igrejas católicas de diferentes ritos em Kerala.
Recentemente, a comunidade de
Thiruvalla fundou um novo mos-

teiro em Kolayad. Por esse motivo,
atualmente há somente 13 Irmãs
em um dos mosteiros mais belos
do subcontinente.
Padre Johannes Gorantla – Definidor Geral OCD – visitou esse mosteiro nos dias 14 e 15 de janeiro de
2020, alentando as Irmãs a continuar vivendo sua vocação.
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N

o último dia 23 de janeiro, o
cardeal Giuseppe Versaldi,
responsável e Prefeito da
Congregação Romana para
a Educação Católica, visita-

va a Universidade de Mística de Ávila.

Visita do
Prefeito da
Congregação
para a
Educação
Católica
ao CITeS –
Universidade
de Mística

Na visita, esteve acompanhado, entre outras pessoas, pelaAs autoridades do CITeS,
além da presença do professor Javier Belda
Iniesta – delegado para assuntos jurídicos
e internacionais do Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II – e do professor
Manuel Arroba, decano da nova seção do
Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II,
inaugurado pelo cardeal em Madri na quarta-feira, 22 de janeiro.
Na visita ao CITeS, o cardeal expressou a
importância que esse centro tem para forjar
e apoiar o grande projeto eclesial da Nova

fé e o necessário diálogo cultural,

Evangelização. Do mesmo modo, avaliou a

interdisciplinar e inter-religioso. Não

importância da mística teresiano-sanjua-

faltaram as referências inspiradoras

nista, animando a comunidade do CITeS a

a Teresa de Jesus e à sua mística en-

continuar levando adiante essa tarefa, para

carnada como modelo inspirador do

que possa continuar fortalecendo a vida da

que há de ser o CITeS
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Casa Geral, Carmelitas Descalços,
Corso D’Italia 38, 00198 Roma,
Itália
www.carmelitaniscalzi.com

