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CLAUSURA DO V CENTENÁRIO DO NASCIMENTO DE SANTA TERESA 

 
«Clausura do V Centenário do Nascimento de Santa Teresa na India» 
A noticia completa em: http://www.carmelitaniscalzi.com/ampliar-noticia/conclusion-del-v-centenario-del-nacimiento-de-santa-
teresa-en-la-india#.VizXFbcveUk 

 
India, 2-3 outubro.- Para concluir o V Centenário do nascimento de Santa Teresa, no dia 3 de outubro, a 
familia carmelitana da India celebrou um grande acontecimento a nível nacional com este motivo em 
Velankanni, o maior e mais popular santuário de Nossa Senhora da Saúde no estado de Tamilnadu, ao sul do 
país. Organizado pela família carmelitana da India, -padres e irmãos, monjas, religiosos OCarm, religiosas das 
congregações carmelitas filiadas- que reuniram ao redor de 1500 pessoas provenientes de todas as partes da 
India.  
 

Com motivo da celebração da clausura do V centenário do nascimento da nossa santa Madre a nível nacional 
celebrado em Velankanni, Tamilnadu, o Conselho Inter Provincial da India convidou o Padre Geral e ao Padre 
Definidor. Ambos chegaram à  India uma semana antes e fizeram a visita fraterna à província de Karnataka 
Goa. No dia 2 de outubro, um dia antes das celebrações de clausura do centenário, teve lugar um encontro 
dos superiores maiores de todas as circunscrições da India. 
 

O objetivo principal, além de animar as províncias da India à releitura das nossas Constituições, tal como se 
decidiu no Capítulo Geral em Ávila, era o de tratar o tema dos cursos de formação permanente que já 
começaram a realizar-se no sexénio precedente na India, importantes para redescobrir a identidade do 
nosso carisma. No  próximo encontro, o Conselho Interprovincial discutirá com o Definidor e potenciará o  
programa para o próximo sexénio. O Conselho Interprovincial da India estendeu o convite fraterno a todo o 
Definitório para visitar a India e também para celebrar ali o  próximo Definitório Geral extraordinário. 

 
 

«Extracto das palavras do P. Geral na vigília de clausura do V Centenário em Ávila» 
A noticia completa em: http://www.carmelitaniscalzi.com/ampliar-noticia/homilia-del-p--general#.VizXkbcveUk 

 
Ávila, homilia nas vésperas do 15 de outubro. «Chegamos ao fim deste ano, durante o qual comemoramos o 
quinto centenário do nascimento da santa Madre Teresa; um ano rico, intenso, cheio de eventos, de 
encontros e emoções. Mas para nós, membros da família teresiana, hoje não termina só um ano de 
celebrações mas todo um camino de preparação começado há seis anos, através do qual vivemos os escritos 
e a mensagem que a Madre nos deixou. 
 

«Durante este ano escreveram-se tantas e tão sugestivas e interesantes coisas sobre santa Teresa que 
apeteceria ficar em silêncio, para assimilar tudo o que ouvimos e escutado e para pôr em prática o que 
aprendemos: «calar e obrar», como diria São João da Cruz. De facto, estou convencido de que debemos fazê-
lo e, como Ordem, durante o Capítulo Geral do passado mês de maio, preparamos um programa para este 
sexénio com o o objectivo de que à «lectio» de Teresa, siga a «meditatio» e «actio», capazes de 
comprometer o nosso modo de viver, de pensar e de testemunhar o carisma teresiano na Igreja e no mundo 
de hoje. (…/…) 
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Porque Teresa era ao mesmo tempo sublime e concreta, ensimesmada em Deus e  atenta a toda questão 
prática, extrovertida e amante da solidão, dulcíssima e severa, submergida nas batalhas de cada dia e com o 
coração anelante de vida eterna. Se  perdêssemos de vista esta tensão que atravessa toda a sua pessoa, 
reduziríamos Teresa a uma imagem plana, estática, banal. Se escreveu e levou sempre consigo esas palabras 
que todos conhecemos: «Nada te perturbe, nada te espante», é precisamente porque tinha necessidade de 
repeti-las continuamente, como um naufrago que, arrastrado pelas ondas, se agarra à única tábua de 
salvação que se lhe oferece: a do abandono em Deus. (…/…) 
 

(E assim conclui o P. Saverio :) «É sobre este pano de fundo que temos que colocar a sua obra, se não 
queremos falsificar o seu sentido, se queremos encontrar a entoação exacta com a qual lê-la. E sobretudo se 
queremos aprender a viver como ela, se queremos compartir não só as suas ideias, mas o seu sentir, o seu 
modo de estar no mundo, livre e prisioneira, comprometida e totalmente desapegada, inquieta e 
definitivamente em paz. Sim, temos ainda, efectivamente, muito que aprender na escola da sua sabedoria». 

 
Clausura do  V Centenário em Helsinquia (Finlandia)  
A noticia completa em:  http://www.carmelitaniscalzi.com/ampliar-noticia/celebrando-el-v-centenario-del-nacimiento-de-santa-
teresa-de-jesus-en-finlandia#.VizYxbcveUl 

 
Os acontecimentos vividos em Finlandia de cara à celebração do V centenário do nascimento de santa Teresa 
foram um verdadeiro espaço de encontro ecuménico e universal teresiano num país conhecido como o mais 
luterano do mundo. Umas cem pessoas participaram na celebração solene do aniversario organizado pelos  
carmelitas seculares nos salões paroquiais da catedral de Santo Henrique, em Helsínquia. É de destacar o 
recital de dois poemas de inspiração teresiana compostos por poetas contemporâneos finlandeses não 
católicos. 
 

Foi assinalável igualmente o facto que, durante os últimos quinze anos, nove estudantes de teologia na 
universidade de Helsínquia investigaram sobre temas teresianos, e um deles chegou a apresentar uma tese 
sobre «santa Teresa à luz das teorias místicas medievais». 
 

Por isso, não é de estranhar que que seis dos participantes do principal acontecimento teresiano em 
Finlandia durante este Ano Jubilar Teresiano («O Congresso ecuménico sobre o misticismo de Teresa de 
Jesus» no 12 de setembro), tenham sido pastores luteranos. O Congresso foi organizado pelo Carmelo 
Secular, em cooperação com os Irmãos Dominicanos de Helsínquia. Os conferencistas foram Fr. Ian Matthew 
ocd (Oxford/Roma), Fr. Marius-Ciprian Dinu (Igreja Ortodoxa Romena), Dr. Pauli Annala (universidade de 
Helsínquia), o doutor em filosofia Robert Kralj (Liubliana) e o pintor Dr. Juha Saitajoki cuja tese doutotral 
(apresentada na universidade de Lapland) tratou sobre o «Êxtase de santa Teresa», de Gian Lorenzo Bernini. 
Participaram um total de 65 pessoas, quatro dos quais eram carmelitas seculares de Estónia, o país vizinho 
da margen sul do golfo de Finlandia. (…/…) 
 

E recordamos por último (e não por isso menos interessante) a exposição interdisciplinar «O êxtase de Santa 
Teresa» (do 21 de agosto ao 26 de outubr de 2015) no Museu de Arte Amos Anderson, em Helsínquia, onde 
apareceram trabalhos de dez artistas contemporáneos finlandeses que interpretam o êxtase espiritual como 
parte de um processo criativo. A exposição, subvencionada pela Fundação Cultural Finlandesa e o Centro de 
Promoções Artísticas de Finlandia, foi animada através de uma série de leituras dos textos teresianos, 
concertos e celebrações. E no último sábado, o cantante folk finlandés, Islaja, cantor e músico, (com a sua 
música psicodélica e muito íntima) apresentou o seu trabajo: «Canta Teresa». 

 
Congresso Nacional do Carmelo Secular em Estados Unidos 
A noticia completa em: http://www.carmelitaniscalzi.com/ampliar-noticia/congreso-en-estados-unidos#.Viza6rcveUk 

 
De 14 a 17 de outubro em Milwaukee (WI) reuniram-se uns 600 Carmelitas Seculares sob a direção das 
comunidades OCDS de Holy Hill e Milwaukee, para o seu Congresso Nacional OCDS com o lema: «Vossa sou, 
para Vós nasci, que quereis; Senhor, de mim?». 
 

No dia 15, festa da Santa Madre foi um dia de peregrinação à Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 
a cargo dos Carmelitas Descalços de Washington, a uns 50 minutos da cidade de Milwaukee. PresidiU à 
Eucaristia o Provincial, o P. Jude Peters OCD e concelebraram muitos carmelitas e sacerdotes que quiseram 
unir-se ao acontecimento. As conferências, sobre temas relacionados com a Santa Madre e a nossa 
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espiritualidade carmelitana, correram a cargo do Sr. D. George Weigel, os Carmelitas Descalços, Fr. P. Kieran 
Kavanaugh OCD, Fr. Alzinir Debastiani OCD, Fr. Marc Foley OCD e Fr Marc Berry OCD. 
 

Na mensagem que o P. Geral enviou ao Congresso expressou o desejo de que os elementos essenciais do 
Carisma do Carmelo Teresiano sirvam de inspiração para um serviço sempre mais fecundo com a missão da 
Igreja e da Ordem. O  Congresso do próximo ano será no mês de junho em São José (CA). 

 
EXTRACTO DA CARTA DO P. SAVERIO COM MOTIVO DA CANONIZAÇÃO DE LUIS E ZÉLIA MARTIN, 
PAÍS DE SANTA TERESA DE LISIEUX  
( A noticia completa em: http://www.carmelitaniscalzi.com/ampliar-noticia/celia-y-louis-martin#.VizUVrcveUk ) 

 
No domingo 18 de outubro, na praça de S. Pedro, o papa Francisco inscreveu solenemente o casal Luis 
Martin e Zélia Guerin, pais de Santa Teresa do Menino Jesus e da Santa Face, no cânone dos Santos, que a 
Igreja propõe como exemplos de vida cristã aos fiéis de todo o mundo, para que se tornem fonte de 
inspiração e companheiros de caminho dos quais recebe impulso, lux e conforto. (… /…) 
A mensagem que nos dá o casal e a família Martin é a de saber descubrir na vida de família a beleza 
extraordinária das coisas quotidianas. Acolhamos através desta canonização a chamada a todo o Carmelo 
Teresiano a ser mais família, a descobrir a beleza e a importância das nossas responsabilidades quotidianas, 
aprendendo humildemente das familias que vivem com compromisso a própria vocação e missão. 
 
Deus queira que o testemunho deste casal nos permita entrar criativamente no caminho que a Igreja está 
traçando, convidando-nos a redescobrir a família como elemento imprescindível para a evangelização e 
escola de humanidade.  

 
MISSÃO 
 

 

Nomeação do P. George Tambala, Bispo de Zomba (Malawi) 
A noticia aparece em: http://www.carmelitaniscalzi.com/ampliar-noticia/nombramiento-del-p--george-tambala--ocd--obispo-de-
zomba--malawi-#.Vizgz7cveUk 

 
No dia de hoje, 15 de outubro de  2015, o Papa Francisco nomeou bispo de Zomba (Malawi) o nosso irmão 
Desmond Tambala, actualmente Definidor Geral dos Carmelitas Descalços encarregado de Africa.  
 

O P. George Tambala nasceu a  11 de novembro de 1968 na diocese de Zomba. Depois de frequentar a escola 
primaria de Ulongwe, foi admitido ao Seminário Menor Nankhunda Nenino Jesus de Zomba. Entrou nos 
Carmelitas Descalços em 1990. Seguiu o biénio filosófico no Seminário Inter-Congregacional de Balaka, e uma 
vez completados os estudos teológicos em Tangaza College (Nairobi, Kenia), fez a profissão solene a 15 de 
agosto de 1995 no Carmelo de Malawi e foi ordenado sacerdote a 13 de abril de 1996. 
 

Depois da sua ordenação assumiu os seguintes cargos: de 1996 a 1998: Vigário paroquial em Kapiri, na 
Arquidiocese de Lilongwe (Malawi); de 1998 a 2000: Estudos em España (Ávila e Vitoria) onde obteve a 
Licenciatura em Teologia; de 2000 a 2002: Mestre de postulantes e docente de Espiritualidade no Seminário 
Inter-Congregacional de Balaka; de 2002 a 2008: Superior e Delegado Provincial dos Carmelitas Descalços em 
Malawi e Vice-director do  Centro de Espiritualidade São João da Cruz em Nyungwe-Blantyre; de 2009 a 
2015: Definidor Geral dos PP. Carmelitas Descalços, encarregado de África e Madagascar. No Capítulo Geral 
de 2015 foi reeleito Definidor Geral. Foi também Presidente da Associação de Superiores Maiores de Malawi 
(A.M.R.I.M.). 
 

Desejámos-lhe um frutuoso ministerio sob a protecção da nossa Santa Madre Santa Teresa. A ordenação 
episcopal está prevista para o mês de janeiro de 2016 
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