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Encontro do P. Geral com as monjas
Carmelitas Descalças
Tal E como estava previsto, no dia 3 de Fevereiro o P. Saverio Cannistrà,
ocd, reuniu-se no centro “Salesianum” com as carmelitas descalças
presentes em Roma para a clausura do ano da vida consagrada.
Além das presidentes e delegadas de associações e federaçõesde de todo o mundo, estiveram no
encontro as superioras dos carmelos romanos de Tre Madonne e San Giuseppe, assim como uma
delegada do de Regina Carmeli, convidadas especialmente pelo padre Geral, até um total de 105
irmãs. Por parte dos frades, acompanhram ao P. Saverio os PP. Agustí Borrell, Lukasz Kansy e Daniel
Chowning, definidores, o P. Rafal Willkowski, secretário para as monjas, o P. Jean Joseph Bergara,
procurador geral e o P. Miguel Márquez, provincial da Ibérica, o qual nos dias precedentes tinha
publicado uma conferência nas jornadas organizadas pela CIVCSVA, como informamos no seu dia.
O argumento central do encontro foi a formação permanente das Carmelitas descalças e a
responsabilidade que neste campo, pelo direito mas sobretudo pelo sentido de família e afecto,
tem o P. Geral.
Na palestra com que começou a reunião, o P. Saverio manifestou o seu desejo de cumprir desde a
Cúria geral um serviço às monjas no campo da formação com a ajuda das irmãs, de modo que elas
estejam implicadas na produção de materiais que sirvam à sua própria formação. Sem deixar de
lado os aspectos intelectuais, afirmava o P. Geral, é importante que a formação contínua ajude ao
cuidado da pessoa da própria vocação, tanto no âmbito pessoal como nos espaços comunitários.
Pela tarde, a irmã Maria José Pérez, do Carmelo de Puçol (Valência, Espanha), partilhou com a
assembleia a sua experiência com o blog “Teresa, da roca à pluma”, através do qual difundiu, ao
longo do passado ano centenário, materiais de formação sobre santa Teresa. Na base à dita
experiência, deu algumas pistas acerca das possibilidades que oferece a internet para a formação
permanente.
Ambas as exposições foram completadas com os trabalhos nos distintos grupos linguísticos e no
diálogo na aula.
O encontro finalizou com a oração das vésperas e a acção de graças por uma jornada histórica. É
possível ver um album fotográfico do dia em: https://goo.gl/photos/Fp4pv3C7SMYiRxED8

Communicationes N. 311 | 5.03.2016. 1

Fr. George Tambala, ocd, Bispo da Diocese de Zomba (Malawi)
No dia 30 de janeiro pasado, sábado, fr. George
Tambala, ocd, foi ordenado bispo da diocese de
Zomba em Malawi, o seu país de origem, no qual a
Ordem está presente desde que a Província de S.
Joaquim de Navarra abriu em 1963 a primeira
presença missionária naquelas terras.
A ceremónia de consagração teve lugar no campo
de futebol do Colégio Católico de secundária de
Zomba, já que a massiva afluência de fiéis impediu
que se realizasse na catedral, que se encontra a uns cem metros.
Ao celebrante principal, o Arcebispo Julio Murat, núncio apostólico em Zambia e Malawi, uniram-se
todos os bispos da conferência episcopal malawiana, e também do vice-presidente da conferência
episcopal de Madagascar, Mons. fr. Marie Fabien Raharilamboniana, ocd, bispo de Morondava.
A família teresiana, muito unida em Malawi, esteve também muito ampliamente representada;
destacamos a presença dos definidores para África da O. Carm., Conrad Mphepo e da OCD, Daniel
Ehigie, e dos provinciales de Inglaterra-Irlanda e Navarra, acompanhados por um grande número de
irmãos e irmãs.
Mons. fr. George Tambala, nomeado bispo pelo papa Francisco no passado día 15 de outubro, festa
de santa Teresa, foi delegado provincial em Malawi e também definidor geral da Ordem até essa
data. Toda a família teresiana encomenda-o nas suas orações.

Atas do Congresso interuniversitário “Santa
Teresa de Jesus, mestra de vida”
Já estão disponíveis on-line as conferências do Congresso interuniversitário
“Santa Teresa de Jesus, mestra de vida”, organizado pela Universidade Católica
de Ávila e celebrado de 1º a 3 de agosto de 2015 em Ávila (Espanha).
Podem ser vistas no seguinte link: http://www.congresosantateresa2015.es/. Os
idiomas oficiais do Congresso foram espanhol, inglês e alemão.
O Congresso analisou a figura de Teresa através de uma série de conferências e mesas redondas
presididas por especialistas, além de mais de 80 comunicações. Houve outras atividades paralelas,
de tipo cultural, e no ato central do Congresso outorgou-se à Santa o doutorado honoris causa pela
Universidade Católica. A participação foi muito grande: mais de 400 pessoas vinda de 26 países.
Em declaração a Communicationes, a reitor da Universidade – Sra. María del Rosario Sáez Yuguero –
afirmou: “São numerosas as pessoas e participantes de todo mundo que nos manifestaram suas
felicitações pela qualidade acadêmica e a convivência fraterna dos dias vividos na cidade das
muralhas. Agradecemos a Deus por ter inspirado tantas moções no conhecimento e na experiência
da Santa”.
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Encontro dos formadores europeus
De 8 a 11 de fevereiro celebrou-se no Teresianum de Roma
o encontro de formadores europeus patrocinado pela CEP.
O tema foi “o diálogo no processo formativo”. Para a
reflexão dos participantes, foram apresentadas três
colocações: “As dinâmicas do diálogo e da escuta entre
formando e formador: aspectos fundamentais”, a cargo do
Padre Giovanni Cucci, SJ; “Diálogo entre formador e
formando: Olhando para ele, o amou”, a cargo do Padre Stanislaw Morgalla, SJ; e “Coerência
formativa da comunidade: a influência na formação da comunidade e de outras realidades (cultura,
meios de comunicação, apostolado)”, a cargo do Padre Gabriele Morra, OCD, presidente da CEP e
provincial da Itália Central.
Cada dia, após as conferências, os formadores, distribuídos por grupos linguísticos, analisavam seus
conteúdos e debatiam em comum suas conclusões.
Os mais de 30 membros do grupo celebraram a missa jubilar no dia 11 de fevereiro na basílica de
São Paulo Fora dos Muros.
É possível ver um album fotográfico do encontro em:
https://drive.google.com/folderview?id=0BwJEzzuh4mb7cXpuUTJXb1pNdkE&usp=sharing
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