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Declaração 
Carismática:  
segunda oficina 
de trabalho na 
Índia

Depois da celebração do 
primeiro encontro-ofi-
cina de trabalho sobre 
a Declaração Carismá-
tica na Índia (do qual já 

demos informação), aconteceu uma 
segunda reunião, dessa vez entre 20 
e 23 de janeiro passado, em Mysuru. 
Estava destinado aos religiosos das 
Províncias de Karnataka Goa, An-
dhra Pradesh, Tamil Nadu e Delhi, e 
reuniu trinta e dois participantes.

Como no encontro anterior, durante 
o primeiro dia Padre Johannes Go-
rantla iniciou os trabalhos com uma 
exposição geral do documento – seu 
contexto, antecedentes, relevância 
–, bem como esclarecendo o objetivo 
da oficina. A seguir, durante duas ses-
sões, animou os participantes à leitu-
ra e compreensão das três primeiras 
partes: vocação, formação e antropo-
logia teresiana.
Posteriormente, os Padre Pio D’Souza 
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e Maria-David acompanharam os 
participantes no estudo dos nú-
meros seguintes do documento, 
que abordam a comunhão com 
Deus e a vida fraterna, enquanto 
Padre Archibald Gonsalves expôs 
o terceiro elemento do carisma, a 
saber, a missão.
Cada sessão expositiva era se-
guida por um encontro de gru-
pos para refletir sobre algumas 
perguntas propostas pelos pa-
lestrantes, passando depois ao 
debate sobre as respostas em 
assembleias plenárias. O méto-
do gerou muita animação e deu 
muito fruto. Em geral, os jovens 
religiosos indianos avaliam o do-
cumento de forma bastante posi-
tiva e agradecem ao Definitório 
o esforço realizado para elabo-
rá-lo. Assim, o encontro foi vivi-
do como um autêntico “sopro do 
Espírito”, que permitiu o estudo 

sério e profundo de um documen-
to que os participantes consideram 
muito inspirado. Todas as suas su-
gestões, como no caso das reuniões 
em outras circunscrições, serão 
muito valiosas para o Definitório no 
momento de escrever a redação de-
finitiva da Declaração Carismática, 
a ser apresentada no Capítulo Ge-
ral de 2021.
Outro elemento muito valorizado 
foi o espírito de fraternidade gera-
do durante o encontro, que contri-
buiu para fazer crescer em todos o 
desejo de fidelidade e renovação na 
vivência do carisma teresiano. 
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Nos últimos dias rece-
bemos notícias de im-
portantes nomeações 
que tocaram a mem-
bros de nossa Ordem.
Por uma parte, Padre 

Raymond Abdo, ocd – provincial do Lí-
bano – informou-nos que nosso irmão 
Padre Michel Abboud, ocd – superior do 
convento de Kobayat, no mesmo país – 
foi nomeado presidente nacional da Cá-
ritas Líbano pela Conferência Episcopal 
libanesa. Trata-se de um cargo de grande 
relevância, tendo em conta, entre outras 
coisas, a situação atual daquele país.
Além disso, Padre Szczepan Tadeusz 
Praṥkiewicz, ocd, da Província de Cracó-

via, foi nomeado pelo Santo Padre Fran-
cisco Relator da Congregação das Cau-
sas dos Santos, da qual fazia parte como 
Consultor.
Transmitimos nossas felicitações aos 
nossos irmãos e asseguramos-lhes a cer-
teza de nossa oração. 

NOMEAÇÕES
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Entre 4 de janeiro e 2 de fe-
vereiro, Padre Saverio Can-
nistrà, ocd, realizou a visita 
pastoral ao Comissariado 

do Caribe. Nessa circunscrição, nos-
sos religiosos estão presentes em 
Cuba, República Dominicana, Porto 
Rico e Miami. Além de visitar todas 
as comunidades de religiosos, o Pa-
dre Geral pôde encontrar nossas 
irmãs carmelitas descalças e as co-
munidades da Ordem Secular.
A visita foi concluída com a celebra-
ção do Capítulo do Comissariado, 

Atividade do 
Padre Geral
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presidido por Padre Saverio, no 
qual foi eleito como Comissário 
o Padre Jacinto Rosario e como 
conselheiros os Padres Fernando 
Sánchez, Sandy Fernández e Jor-
ge Montoya.
Acrescentamos aqui que Padre 
Javier Mena, presente em diver-
sos Capítulos celebrados nesses 
dias, terminou sua jornada pela 
América Latina presidindo o da 
Delegação da Argentina, acom-
panhado do novo Delegado, Pa-
dre Ricardo Prado, até agora en-
carregado da formação.
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Incêndio 
no Carmelo de 

Vilvoorde

As Irmãs do Carme-
lo de Vilvoorde, na 
Bélgica, comuni-
caram-nos recen-
temente a triste 
notícia do incêndio 

sofrido em seu mosteiro nos inícios 
de janeiro. A crônica completa en-
viada pelas Irmãs, que aqui resumi-
mos, pode ser lida na seção de nos-
sa página web em inglês.
O triste acontecimento se deu em 
6 de janeiro passado. Um vizinho, 
muito alarmado, percebeu que, por 
uma imprudência involuntária de 
duas crianças, o presépio que as re-
ligiosas haviam montado à entra-
da da igreja durante o Natal esta-
va pegando fogo. Graças a Deus, a 
pessoa que descobriu o fogo rezava 
na capela nesse momento e pôde 
avisar rapidamente os bombeiros e 
a polícia.
A rapidez dos serviços de emergên-
cia conteve o fogo antes que cau-
sasse maiores estragos, mas a ca-
lefação central ficou danificada e 
o órgão – do século XVII – terá que 

ser avaliado por especialistas para 
conhecer o alcance dos danos que 
tiver sofrido por causa do calor e da 
fumaça. Precisamente a fumaça, 
ao entrar na capela, deixou marcas 
nas paredes, pinturas e imagens da 
igreja, recentemente restauradas. 
Usando um termo holandês – ka-
ttenkwaad –, o prefeito definiu o 
fato como uma travessura reali-
zada por duas crianças incapazes 
de compreender o alcance de suas 
ações, razão pela qual descartaram 
outras hipóteses mais graves, como 
uma tentativa de atentado con-
tra o mosteiro. A mãe de uma das 
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crianças colocou-se à disposição 
das autoridades e os “travessos” 
garotos receberão uma correção 
adequada.
Apesar do acontecido, as Irmãs 
dão graças a Deus porque estão 
bem e os danos foram mínimos.
Esse Carmelo, como nos contam as 
próprias Irmãs, “fundado em 1469, 
é a comunidade de monjas carme-
litas mais antiga do mundo e o úni-
co Carmelo sobrevivente fundado 
pelo próprio Beato John Soreth. 
Celebrou o 550º aniversário de 
sua fundação em 11 de fevereiro de 
2019. As carmelitas de Vilvoorde 
uniram-se à Reforma teresiana em 
1966. A comunidade fala flamen-
co-holandês e inglês”.
Pode-se entrar em contato com 
elas através dos seguintes endere-
ços de correio eletrônico:
zusters.karmelietessen@belga-
com.net
carmel_troost@belgacom.net

mailto:zusters.karmelietessen@belgacom.net
mailto:zusters.karmelietessen@belgacom.net
mailto:carmel_troost@belgacom.net
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Desta Cúria Geral quere-
mos, em primeiro lugar, 
agradecer todas as de-
monstrações de proxi-
midade e preocupação 
que chegam até nós to-

dos os dias.
Graças a Deus, mantendo o isolamen-
to recomendado pelo governo italiano, 
a situação do Governo Geral da Ordem 
é boa e não foram registrados casos de 
infecção pelo coronavírus (COVID-19).
Neste momento, queremos expressar 
nossa proximidade e afeto a todos os 
membros da Ordem. Sentimo-nos unidos 
também a todos os homens e mulheres 
que sofrem, em uma proporção diferen-
te, os efeitos dessa pandemia e convida-
mos vocês a orar de modo fervoroso e 

confiante pelos falecidos, por todos os 
enfermos e suas famílias e, de um modo 
muito particular, por nossos governantes 
e por aqueles que estão trabalhando sem 
descanso para cuidar dos infectados.

Coronavírus
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Encontro de 
formadores da Europa

Como informávamos 
há algumas semanas, 
celebrou-se de 27 de 
janeiro a 1º de feve-
reiro passados, no Te-
resianum de Roma, o 

encontro anual de formadores da Con-
ferência Europeia de Provinciais. Os 
mais de trinta religiosos participantes 
do encontro, presididos por Padre Jua-
na de Bono, ocd – Presidente da Confe-
rência –, representavam a quase totali-
dade das circunscrições pertencentes à 
referida instituição.
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O tema da reflexão foram os votos re-
ligiosos. As conferências foram minis-
tradas por Padre Giuseppe Crea, com-
boniano, e o Doutor Gian Franco Poli. 
Em seguida, acontecia um encontro por 
grupos linguísticos, compartilhado de-
pois na assembleia plenária.
Padre Agustí Borrell, ocd – primeiro 
definidor geral – pôde encontrar os 
formadores no dia 29 de janeiro pela 
manhã, para ter com eles um encontro 
sobre a “Declaração Carismática”. Em 
1º de fevereiro, acompanhado do Padre 
Lukasz Kansy, ocd – segundo definidor 
geral –, reuniu-se com os formadores 
da Província Ibérica para traçar com 
eles o programa do Segundo Noviciado 
europeu.
No próximo ano, se Deus quiser, o en-
contro acontecerá no CITeS de Ávila, 
com temática a ser ainda decidida pelo 
Conselho da Conferência.
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Nova 
federação 
na Índia
Seis conventos de Kerala (Thiruvalla, 

Kottiyam, Makayattoor, Eramallor, 
Kolayad y Trivandrum) e outros três 
de Sri-Lanka (Colombo, Galle y Kan-

dy) constituíram uma nova federação de irmãs 
carmelitas descalças sob o patronato de São 
João da Cruz. Depois de receber o decreto de 
aprovação da Santa Sé, celebraram a sua pri-
meira assembleia do dia 24 ao dia 26 de janeiro, 
acompanhadas pelo Definidor Geral P. Johan-
nes Gorantla e pelo Secretário do Geral para as 
Irmãs Carmelitas, o P. Rafael Willkowski.
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A assembleia foi constituída por dezoito re-
ligiosas procedentes dos nove conventos da 
federação, além de duas irmãs convidadas de 
uma nova fundação (Thamarassery). Para o 
serviço de governo foram elegidas as irmãs:

Ir. Anjali, (Kolayad), presidente.
Ir. Angeline (Kandy), 1ª conselheira.
Ir. Sharlet (Thiruvalla), 2ª conselheira.
Ir. Therese (Colombo), 3ª conselheira.
Ir. Rosario (Trivandrum), 4ª conselheira.
Ir. Cicily (Eramalloor), ecónoma. 
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O definidor Geral encarregado 
de África, P. Daniel Ehigie, 
ocd, presidiu o já tradicional 
encontro entre os superiores 
das circunscrições africanas 
de língua anglófona, que teve 

como objetivo principal a avaliação do congresso 
celebrado nos Camarões, no final do ano passa-
do, e a preparação dos próximos capítulos. O lei-
tor interessado pode encontrar uma mensagem, 
na secção em inglês da nossa página Web, envia-
do pelos superiores ali reunidos, no final do seu 
encontro.
Do mesmo modo, o P. Daniel visitou recente-
mente, como já noticiamos, a delegação de África 
ocidental, ligada à Província Ibérica de Carme-
litas Descalços, detendo-se particularmente nas 

Os nossos superiores 
maiores: África e Roma 
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casas de formação.
Pela sua parte, o P. Johannes Gorantla 
realizou a visita ao Colégio Internacional 
São João da Cruz de Roma. Alguns dias 
depois acompanhou o P. Saverio Cannis-
trà, Geral, na visita à comunidade do Se-
minarium Missionum, centro no qual re-
sidem alguns dos religiosos que realizam 
os seus estudos de licenciatura canónica 
ou doutoramento canónico nas diferen-
tes faculdades da cidade. Já há alguns 
anos que o Seminarium recebe também 
hospedes não carmelitas, que na sua 
maior parte estudam, como os nossos ir-
mãos, no Teresianum. 



Casa Geral, Carmelitas Descalços, 
Corso D’Italia 38, 00198 Roma, 

Itália
www.carmelitaniscalzi.com

http://www.carmelitaniscalzi.com
http://www.carmelitaniscalzi.com/pt-br/

