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Obituário
Falece afogado um carmelita depois de salvar a vida a um menino
India, 30 de Julho 2015 (Communicationes).- O jovem carmelita descalço Nikhil George da
província de Manjummel faleceu afogado depois de ter-se lançado a um tanque para salvar a
vida a um meninmo de 12 anos. O irmão Nikhil de apenas 23 anos lançou-se à água quando viu
que um menino estava em dificuldades.
“É uma grande perda para a nossa Ordem. Perdemos um irmão angelical. O irmão Nikhil
George era conhecido pela “sua inocência e pela dedicação à vida de oração e comunitária”,
salientou o provincial de Manjummel, P. Prasad Theruvathu
O P. Prasad destacou que a Província está muito triste mas ao mesmo tempo muito orgulhosa
da coragem e amor que demonstrou o jovem carmelita.

Entrevista
Entrevista com o P. George Tambala, definidor geral ocd para África
30 de Julho (Communicationes).Na actualidade, como está a saúde do Carmelo Africano
Em África temos muita esperança. Estamos vivendo um momento de crescimento da Ordem.
Há muitas vocaçlões, presenças novas e vemos o futuro muito prometedor. Está crescendo a
família do Camelo Secular e isto é muito significativo e esperançador.

Quais são os principais problemas?
Os principais problemas são de tipo social e político. Nós, as nossas comunidades, vivem
imersas na sociedade e, portanto, afecta-nos a instabilidade política e social de cada um dos
países em que estamos presentes. A nível de Ordem o principal desafío é o da formação. Há
muitos jovens que sentem a chamada e devemos estar preparados para acompanha-los no
processo formativo.

É o momento para que África comece a caminhar em solitário?

Pouco a pouco a presença dos missionários europeus é menor no continente africano. Por um
lado, é fruto da crise vocacional que vive a Europa. Tenho claro que o futuro está nas nossas
mãos colaborando com a Igreja de Europa mas debemos ir fazendo o nosso próprio caminho.
Devemos olhar ao futuro com esperança. O futuro está nas mãos de Deus mas em África
estamos vendo sinais que nos dão muita esperança. África está ao serviço de toda a Ordem.

Como vê o futuro do Carmelo em África
É difícil saber o que passará. Em muitos sitios damos três passos para a frente e acontece algo
e há que revisar de novo a realidade. Mas eu creio que tendo este crescimento vocacional tão
forte, África será uma fonte de missionários. Já começou e certamente que irá em aumento.
Os jovens tem isto claro. Nós recebemos muito do velho continente e estamos preparando-nos
para poder ajudar; para poder colaborar. Esta situação já se está dando noutras congregações.

Encontro
Encontro Internacional da Família Teresiana de Enrique de Ossó
Ávila-Espanha, 30 de Julho (Communicationes).- Cerca de 2.000 peregrinos, procedentes dos
cinco continentes, participaram no Encontro Internacional da Família Teresiana de Enrique de
Ossó. Tortosa, Alba de Tormes e Ávila foram os três municípios protagonistas nesta
peregrinação.
Todos os peregrinos participaram num amplo programa de actividades repleto de encontros,
eucaristias, actividades lúdicas e culturais, concertos, visita a lugares teresianos, um musical,
etc.
Nos distintos encontros, os peregrinos captaram mais o conhecimento Santa Teresa de Jesus
através de Enrique de Ossó.

