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Consagração episcopal de Mons. Oswaldo Escobar
Às nove da manhã do primeiro de outubro, festa
de santa Teresa do Menino Jesus, iniciou-se a cerimónia
de consagração do novo Bispo de Chalatenango, El
Salvador, Mons. Oswaldo Estéfano Escobar, carmelita
descalço, que era até à sua nomeação provincial do Carmelo
centroamericano.
Na celebração – que teve lugar no parque central da cidade -,
presidida por Mons. Luis Morao Andreazza, ofm, anterior titular da diocese,
esteve também presente Mons. Silvio Báez, primeiro bispo carmelita
teresiano em Centroamérica, assim como o núncio apostólico, León
Kalenga. Presidiu à consagração de Chalatenango.
Foi notória a amostra de apoio do povo - que ocupou não só o parque,
mas muitas das ruas adjacentes – assim como da família do Carmelo e o
clero. Uns quinze bispos acompanharam a celebração, entre eles o cardeal
Rodríguez Maradiaga, arcebispo da arquidiocese de Tegucigalpa.
O núncio apostólico salientou o perfil de bispo que quer o papa
Francisco e propôs o exemplo do Bispo e mártir salvadorenho, o beato
Oscar Arnulfo Romero. Depois do agradecimento de Mons. Oswaldo, tomou
a palavra frei Francisco Xavier Mena, ocd, Conselheiro do Carmelo Descalço
para América Latina, que transmitiu a todos palavras de gratidão em nome
do Padre Geral, Saverio Cannistrà. Ofereceu a Mons. Oswaldo a contínua
oração do Carmelo e recordou-lhe que para ser bom Bispo, bastava-lhe ser
bom carmelita.
Com a bênção final concluiu esta celebração que encheu de gozo ao
Carmelo e à Igreja salvadorenha.
Inaugurado o Convento e Centro de Espiritualidade “São José”
em Nënshat, Albánia
No dia um de outubro, festa de Santa Teresa do Menino
Jesus, foi inaugurado o convento da Província de Itália
Central em Nënshat, Albânia, com a presença do P. Geral,
Saverio Cannistrà.
De manhã celebrou-se a missa com as monjas
carmelitas na igreja do seu mosteiro, e pela tarde teve lugar a inauguraçpão
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do convento, com a presença, além do P. Geral, dos três missionários
actualmente em Albânia, o Administrador da Diocese e o Arcebispo de
Scutari, Mons. Massafra. Estavam presentes um bom número de sacerdotes,
religiosos, religiosas e seculares do país, assim como uma representação de
carmelitas Descalços vindos de Itália.
Com um refresco, acompanhado de bailes e cantos da região,
terminou esta gozosa jornada, tendo ainda antes que provar a deliciosa
torta em forma de convento preparada pelas carmelitas, que uniram este
doce regalo às imagens da Virgem, São José e a Santa Face que quiseram
oferecer à comunidade nesta ocasião.
Reuniões das CICLAs OCDS
Entre 16 e 20 de setembro reuniram-se em Quito
membros da OCDS da CICLA (Conferência Interprovincial de
Carmelitas da América Latina) Bolivariana, vindos do Peru, Equador e
Colômbia, acompanhados de uma delegação da Argentina. Como delegados,
estiveram presentes Frei Alfredo Amesti (Peru), Frei Carlos Plata
(Colômbia) e Frei Juan Berdonces (Equador), além de Frei Alzinir
Debastiani – delegado do Padre Geral para a OCDS.
Por sua parte, a CICLA Sul OCDS reuniu-se em Auco – Los Andes
(Chile) entre 22 e 26 de setembro, em torno de Santa Teresa de Jesus de Los
Andes. Participaram da reunião membros das duas províncias do Carmelo
teresiano no Brasil, assim como da Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai,
acompanhados de religiosos carmelitas descalços e do delegado do Padre
Geral, também presente nesse importante encontro.
O denominador comum de ambas as reuniões foi o trabalho intenso para a
revisão de vida do Carmelo Secular e seu chamado a encarnar o carisma
com alegria ali onde se faz presente, particularmente nas periferias a que
nos chama o Papa Francisco.

