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Faleceu Padre Eulogio Pacho

tarde do dia 1º de fevereiro faleceu em
Burgos Padre Eulogio Pacho Polvorinos
(Frei Eulogio da Virgem do Carmo).
Nascido em 27 de julho de 1926 em Calaveras de
Arriba (León), professou no dia 15 de agosto de
1942 e recebeu a ordenação sacerdotal em 23 de
abril de 1950.
Damos graças a Deus pela vida desse irmão, que
serviu a Ordem e a Igreja com seu trabalho intelectual e sua comprometida atividade docente
em Roma, em Burgos e em muitos outros lugares:
serviço sempre acompanhado de um talante humilde, simples e acolhedor.
Destaca-se e fica como testemunho de enorme valor para a Igreja, a Ordem e a sociedade o seu trabalho
editorial e doutrinal sobre figuras como Padre Palau e, sobretudo, São João da Cruz. As exéquias foram
celebradas no sábado, dia 3 de fevereiro, na igreja del Carmen da cidade de Burgos.
Pedimos que, em suas orações, recomendem nosso irmão à Igreja do Céu. Descanse em paz!
(Fonte: www.ocdiberica.com)

Novo Delegado OCD em Stella Maris

P

adre Attilio Ghisleri, ex-ecônomo geral da
Ordem dos Carmelitas Descalços, tomou
posse de seu novo cargo como Delegado Geral
da Delegação de Israel no dia 13 de janeiro de 2018,
após o canto sabatino da Salve em Stella Maris. Em
seguida, todos os religiosos presentes fizeram o
ato de obediência, para caminhar juntos no triênio
2018-2021.
Desejamos ao Padre Attilio um frutuoso serviço
à frente de Stella Maris, Muhraqa e Wadi-Es Siah,
lugares emblemáticos onde nossa Ordem nasceu e
continua presente, inspirada no zelo do profeta Elias
e sob o amparo da Virgem do Carmo.
Felicidades e muito ânimo!
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Padre Silvano Giordano,
consultor da Congregação dos Santos

N

o último dia 13 de janeiro, o Santo Padre
Francisco nomeava Padre Silvano Giordano,
carmelita descalço, consultor da Congregação para as Causas dos Santos.
Padre Silvano, da Província de Gênova, é doutor
em História Eclesiástica (Universidade Gregoriana
– 1992) e professor no Teresianum de Roma, onde
exerce também o cargo de vice-decano. Além disso, é professor convidado de História Moderna na
Faculdade de História e Bens Culturais da Igreja da
Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma.
No mesmo dia, também foi nomeada consultora da
mesma Congregação a professora Tiziana Maria de
Blasio, que também dá aulas em nossa Faculdade.

Conselho Provincial ampliado da Província OCDS France-Sud

C

om a presença do Delegado Geral para a OCDS
e o Delegado provincial da Província OCDS
France-Sud (Frei Jean Sébastien), aconteceu
entre os dias 12 e 15 de janeiro um Conselho Provincial ampliado dessa Província. O lugar escolhido para a
reunião foi o convento das clarissas de Nîmes.
O encontro permitiu um melhor conhecimento da realidade da Província – apresentada pela senhora Claude
Garabiol, presidente OCDS – e das comunidades, das
quais o Conselho recebeu informações através dos conselheiros regionais presentes e do Conselho provincial.

A Província OCDS de France-Sud ocupa uma ampla
região do território francês e inclui três comunidades na
Suíça (duas de língua francesa e uma de língua alemã) e
uma na ilha de Guadalupe, nas Antilhas Francesas.
Cada região tem um Conselheiro encarregado de organizar, de acordo com as comunidades, encontros de
formação, retiros e outros eventos. Além disso, o Conselheiro visita as distintas comunidades de sua zona, para
ajudá-las e acompanhá-las.
Nesses dias, os irmãos puderam compartilhar fraternal-
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mente sua vocação laical na Ordem e como podem contribuir para a expansão do carisma, embora as vocações sejam
poucas, as comunidades pequenas e de idade avançada. O Padre Provincial – Frei Henri – também esteve presente ao
encontro no dia 13, ajudando a solucionar algumas dúvidas que as comunidades haviam apresentado acerca do tema
central do encontro: o discernimento vocacional na OCDS.
Frei Alzinir Francisco Debastiani, OCD

N

São João da Cruz no Egito

a última semana do mês de janeiro, Padre Eduardo Sanz de Miguel, carmelita descalço da Província Ibérica (Espanha), proferiu diversas conferências sobre São João da Cruz no Santuário de Santa
Teresa do Menino Jesus em Hdayek Shubra (Cairo/Egito).

As manhãs eram dedicadas a um curso completo aos carmelitas descalços do Egito, aos quais uniam-se as
Irmãs Carmelitas de Santa Teresa de Florença e as Carmelitas de São José. Na parte da tarde, Padre Eduardo
teve a oportunidade de encontrar diversos grupos de religiosos e religiosas, famílias, além de um encontro
com sacerdotes.
As conferências foram muito concorridas e consistiram em uma oportunidade única de transmitir o carisma
teresiano e a doutrina sanjuanista a muitos cristãos do Egito.
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Encontro de formadores europeus

ntre 29 de janeiro e 2 de fevereiro passados, aconteceu o encontro de formadores carmelitas descalços europeus, celebrado este ano no Teresianum (Roma). O tema central foi: “O mundo dos jovens de hoje”. O encontro se realizou através de três conferências, sobre as quais depois se trabalhou
em grupos para, ao final, partilhar as conclusões em assembleia.
Os conferencistas foram o Padre Gianni Bracchi, o professor Dr. Antonio Belleringreri (da Universidade de
Palermo) e Padre Maximiliano Herráiz.
Durante sua estadia, os formadores puderam também conhecer a oferta acadêmica do Teresianum, assim
como o funcionamento do Colégio Internacional São João da Cruz.
No encontro participaram os provinciais membros do comitê diretivo da Conferência Europeia de Provinciais, assim como o Padre Agustí Borrell, Vigário Geral, e o Padre Lukasz Kansy, segundo definidor, que
dialogaram com os formadores a respeito da possibilidade de desenvolver uma etapa de “segundo noviciado” na Espanha para os carmelitas descalços ao término de seus estudos teológicos, com o objetivo de
favorecer seu mútuo conhecimento e sua formação teológica.
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Errata COMMUNICATIONES 329
Por um erro de tradução do Secretário para a informação – Padre Emilio Martínez –, na notícia publicada na web com o título: “Conselho Provincial ampliado da Província OCDS de France-Sud”, no número 329 de
COMMUNICATIONES, afirma-se: “A Província OCDS de France-Sud
ocupa uma ampla região do território francês e inclui três comunidades
na Suíça (duas de língua francesa e uma de língua alemã)”.
Na verdade, a comunidade de língua alemã, que se encontra em Zurich,
foi fundada pela Província da Alemanha e dela depende, sendo atendida
por religiosos alemães. Tal erro não aparece na versão original, em italiano, enviada pelo Delegado Geral OCDS à Secretaria de Comunicação.
Com nossas desculpas.
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