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Carmelitas com novas propostas orantes no
mundo digital
A Província de Portugal reuniu esforços nas suas três expressões carismáticas, irmãs,
frades e seculares, a fim de apresentar novas propostas de oração e espiritualidade no
mundo digital. Aspirando cumprir a nossa missão nos tempos que nos tocam viver, a
partir do passado dia 19 de Março, Solenidade de S. José, passamos a transmitir
diariamente a oração litúrgica de Laudes e Vésperas. Esta transmissão é realizada em
diversas plataformas digitais, todas disponíveis através do site www.carmelitas.pt: uma
webrádio, denominada «Monte Carmelo», radio.carmelitas.pt; uma secção multimédia,
multimedia.carmelitas.pt; e redes sociais, concretamente em Facebook da Ordem dos
Carmelitas Descalços.
A oração de Laudes é transmitida, em diferido, às 8h30 da manhã e a oração de
Vésperas, em direto, às 18h15. Numa primeira fase, emitimos a partir do Carmelo de S.
José, em Fátima, mas futuramente oferecemos estas orações a partir de outros Carmelos
de Portugal. Também planeamos fazer algumas transmissões em direto, sobretudo nas
grandes festas do calendário litúrgico da Ordem dos Carmelitas Descalços.
Com este passo, o Carmelo Teresiano enriquece a sua oferta orante no mundo digital. Já
disponibilizamos há três anos o «Orar com os Místicos», um recurso orante que
enviamos diariamente a todos os que se inscrevem na newsletter acima referida.
Estas orações diárias também serão disponibilizadas, em versão áudio, na webrádio
«Monte Carmelo» que, além de privilegiar a música com mensagem da espiritualidade
carmelita e música litúrgica, oferece também momentos orantes (como o Terço, o
Ângelus, Via Sacra, Completas…), temas de formação de espiritualidade cristã e
carmelita, o Evangelho diário, notícias da vida das comunidades e das iniciativas da
família carmelita, momentos para os mais pequenos (orações infantis, histórias infantis
da vida dos nossos santos…) e outros conteúdos que vamos criando a partir das
comunidades de padres, de irmãs e dos leigos carmelitas.
Outras iniciativas digitais que pretendem oferecer à Igreja o cultivo da vida espiritual
são o Boletim de Espiritualidade (cuja inscrição gratuita se pode fazer em
espiritualidade.carmelitas.pt), onde reunimos várias propostas relativas à vida
espiritual. Na secção Multimédia disponibilizamos também diversos vídeos de formação
das iniciativas que realizamos na nossa Província.
Futuramente, aproveitando as novas tecnologias, pensamos criar novas formas de levar
o Evangelho, vivido segundo a espiritualidade do Carmelo, ao maior número possível de
pessoas, com o desejo de sermos fiéis à missão no mundo de hoje.
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Os meios humanos e técnicos que dispomos são escassos mas pretendemos ir mais
longe com a vossa ajuda e a generosidade de todos.

Inundações no Peru
Nossos irmãos e irmãs no Peru sofreram as
consequências das inundações que atingiram
o país, mas não de modo trágico, como nos
comunica Frei Alfredo Amesti, ocd – superior
do Comissariado.
As regiões mais afetadas são as do norte do
país, onde se encontram o convento de Trujillo e os mosteiros de Trujillo e Piura, que
sofreram pequenas inundações e infiltrações de água.
Na zona sul do país, o mosteiro de San Vicente de Cañete foi, por graça de Deus,
preservado de uma avalanche de lama e pedras (huaico em quéchua, a língua indígena),
que passou perto do edifício.
As comunidades de Lima sofreram somente cortes de água e eletricidade. O Padre
Comissário agradece a todos que estão orando para que a situação melhore e àqueles
que estão se mobilizando para ajudar os mais afetados.

O santuário de São José, dos carmelitas de Poznan, elevado a Basílica Menor
A igreja conventual dos carmelitas descalços
de Poznan (Polônia) foi proclamada Basílica
Menor no último dia 19 de março, em solene
cerimônia presidida pelo arcebispo Gadecki,
acompanhado por diversos membros do clero
secular e vários religiosos e religiosas.
Também as autoridades civis quiseram unirse a um numeroso grupo de fiéis da cidade.
O Padre Provincial – Jan Piotr Malicki –
também esteve presente à cerimônia,
acompanhado de um bom grupo de religiosos carmelitas.
Compartilhamos a alegria de nossos irmãos da Província de Varsóvia e desejamos que a
nova Basílica converta-se em foco de evangelização e irradiação da devoção a São José.

Carmelitas Descalças em Tânger (Marrocos)
Com a ajuda de Deus, a presença do Carmelo Teresiano no
Marrocos, visível na comunidade de carmelitas descalças de
Tânger, continua sua caminhada nas terras do Islã. Ao longo do
ano de 2016, marcado pelo Jubileu da Misericórdia, acolheram
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diversas atividades promovidas por sua Arquidiocese, pois a comunidade constitui um
ponto de referência para todos os cristãos que peregrinam em Tânger.
Vários religiosos carmelitas, a começar pelo provincial – Frei Miguel Márquez, ocd,
Ordinário da comunidade – acompanharam nossas irmãs, ministrando-lhes cursos de
formação ou retiros, e elas puderam também estar presentes em encontros federais ou
promovidos pelo Centro da Ordem. Além de sua vinculação à Federação das Carmelitas
Descalças de Andaluzia, as monjas de Tânger cultivam sua relação com as carmelitas da
Terra Santa e, aproveitando sua presença em Roma, convocadas pelo Papa Francisco, as
Irmãs Maria Inês – coordenadora da Associação da Terra Santa e priora do Carmelo de
Jerusalém – e Maria – priora do Carmelo de Haifa – puderam visitar a comunidade de
Tânger em princípios de fevereiro.
Nossas Irmãs continuam com grande empenho sua formação nas línguas do país, já que
o espanhol é cada vez menos corrente entre os cidadãos de Tânger. Por isso, receberam
diversas ajudas para melhorar seus conhecimentos de francês e árabe.
Irmã Júlia, da comunidade de Pescara, encerrou seu período de estadia em Tânger. A
partir de 10 de outubro, Irmã Anastasia – procedente do Carmelo de Osiny (Polônia) –
faz parte da comunidade monástica marroquina. Também nesse ano a Irmã Maria Ana,
do Carmelo de Campinas (Brasil), incorporou-se à comunidade. A presença da família
teresiana no Marrocos vê-se assim enriquecida graças à generosidade dessas Irmãs e de
suas comunidades.
Por fim, recolhemos aqui as palavras de nossas Irmãs em Tânger: “Damos graças por
tudo que recebemos de nossos benfeitores, graças aos quais pudemos arcar com obras
de reestruturação, algumas muito urgentes, em casa. Graças a eles, também pudemos
arrumar uma nova capelinha interna, que foi abençoada no dia 22 de dezembro por
nosso arcebispo e chamada por ele mesmo de Tenda do encontro.
‘Crer que um Ser chamado Amor habita em nós a todo instante do dia e da noite e que
nos pede viver em sociedade com Ele, eis o que fez de minha vida um Céu antecipado’
(Santa Elisabeth da Trindade).
Que esse encontro perene com Jesus, que vive em nós, nos ajude a ser sempre lugar de
comunhão e de encontro”.

