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O Padre Geral no Oriente Médio

m fins de março
passado, o Padre
Geral – Saverio
Cannistrà – começava a
visita pastoral aos irmãos
e irmãs do Líbano. Até
o dia 14 de abril, visitou
todos os conventos e
mosteiros presentes
na semiprovíncia
para dialogar com os
religiosos e religiosas
neles presentes, assim
como os membros da OCDS. Participou também
de algumas festas litúrgicas junto com toda a
família teresiana no Líbano, como a celebração
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Encontros nacionais da OCDS
na Malásia e nas Filipinas

s membros da OCDS na Malásia e nas
Filipinas celebraram seus encontros
trienais entre 25 e 28 de abril.
Na Malásia, nossos irmãos e irmãs da Ordem
Secular reuniram-se em Kuala Lumpur para refletir
sobre o tema: Trabalhar por uma melhor formação:
viver o amor na comunidade. Estiveram presentes
cerca de 80 membros das comunidades de Kuala
Lumpur, acompanhados por Padre John Chua, ocd
– Delegado Geral em Taiwan-Singapura. Durante
o encontro, foram eleitos novos membros do
Conselho OCDS para a Malásia.
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mensal do Menino
Jesus de Praga.
Após um intervalo em
Roma, retornou ao
Oriente Médio para
participar da procissão
da Virgem do Monte
Carmelo em Haifa, que
celebra seu centenário
este ano. Com esse
motivo, escreveu uma
mensagem que pode
ser lida em nossa
página web. A visita foi encerrada com uma
viagem ao Egito para reunir-se com os membros
da Delegação Geral ali estabelecida.

Por sua parte, os carmelitas seculares das Filipinas
reuniram-se em Tagaytay. Estiveram presentes
membros das 46 comunidades das Filipinas,
junto com os irmãos da OCDS no Vietnã,
acompanhados pelos Padres Reynaldo Sotelo, ocd
(provincial) e Benedict Piango, ocd (delegado
provincial para a Ordem Secular). Nesse caso, o
tema do encontro girou em torno do que constituiu
o centro de reflexão das comunidades durante o
último triênio: Os carmelitas seculares vivendo o
amor de Cristo nos tempos modernos.
Que o Senhor continue abençoando nossa Ordem
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Secular nas terras da Malásia, Filipinas e Vietnã,
que vivem sua vocação como membros da família

T

teresiana em um ambiente às vezes difícil e,
inclusive, hostil.

Assembleia Geral da Federação
Santa Teresa dos Andes - Brasil

eve início no dia 26 de Março de 2019, no Carmelo de Nossa Senhora do Sorriso e Santa
Teresinha, Natal/RN, a I Assembleia Geral da Federação Santa Teresa dos Andes das Monjas
Carmelitas Descalças - Brasil - FeSTA, sob a proteção de Maria Mãe, Rainha e Formosura do
Carmelo. Com Santa Missa de abertura celebrada por Dom Heitor de Araújo Sales, arcebispo emérito
desta Arquidiocese, concelebrada pelo Cônego José Mário, e os nossos irmãos, Fr. João Bontem e Fr. Luís
Fernando,nosso Assistente Religioso, desta I Assembleia da nossa Federação Santa Teresa dos Andes, cujo
tema é: “Que tais havemos de ser!”.
Após as orações iniciais, nossa Coordenadora Ir. Danuze acolheu todas as participantes desta IX
Assembleia da nossa Associação que será a primeira como Federação Santa Teresa dos Andes das Monjas
Carmelitas Descalças no Brasil – FeSTA. Acolheu
igualmente nossos irmãos Fr. João Bontem, ocd
primeiro Assistente Religioso e Fr. Luís Fernando,
Assistente Religioso atual.
Ao longo desta Assembléia tivemos um momento
de comemoração dos 25 Anos da existência de
nossa Associação – Jubileu de Prata(19/09/2019)
– devido encontrarem-se presentes todos os
nossos Carmelos Federados, representados por
suas respectivas Prioras e Delegadas.
As eleições para a nova Presidente Federal
transcorreram num clima de simplicidade e
harmonia tendo os seguintes resultados:
Presidente Federal: Ir. Danuze de Jesus, ocd – Carmelo de Cariacica/ES
1ª Conselheira: Ir. Teresa Benedicta da Cruz, ocd – Carmelo de Propriá/SE
2ª Conselheira: Ir. Mariana do Sagrado Coração, ocd – Carmelo de Camaragibe/PE
3ª Conselheira: Ir. Maria Teresa da Eucaristia, ocd – Carmelo de Salvador/BA
4ª Conselheira: Ir. Maria Elisabete da Santíssima Trindade – Carmelo de Teresina/PI
Ecônoma da Federal:Ir. Mariana do Sagrado Coração, ocd – Carmelo de Camaragibe/PE
A Assembleia foi marcada pelo ingresso jurídico na Federação três carmelos: Cachoeiro de ItapemitimES;Banaeiras-PB e Jacarepaguá-RJ.
Foram dias de oração e intenso trabalho em comum, acompanhado de alegria fraterna, partilha e esforço
para tornar sempre mais forte este elo de união e comunhão que já é uma realidade vivida entre nossos
Carmelos Federados.
Assim, com os olhos e o coração voltados para a Virgem Mãe do Carmelo e Nosso Pai São José a quem
nossa Presidente Federal Ir. Danuze consagrou este sexênio.
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O cardeal carmelita Monsenhor Arborelius em Adro

M

onsenhor Anders Arborelius, o primeiro
cardeal sueco da história e primeiro
cardeal carmelita do terceiro milênio,
visitou o santuário de Nossa Senhora da Neve
em Adro no domingo, 7 de abril, por ocasião
das celebrações do 500º aniversário da aparição
mariana que aconteceu ali (1519-2019). Recebido
pelo Padre Gino Toppan, pelo provincial de Veneza
– Padre Aldino Cazzago – e a comunidade dos
frades carmelitas, o cardeal Arborelius – “Padre
Anders”, como prefere ser chamado – presidiu uma
missa muito concorrida no cemitério do santuário.
Durante a celebração da Eucaristia, foi abençoada
a imagem de Nossa Senhora da Neve, a qual
peregrina durante o mês de maio pela região de
Franciacorta.
A santa missa começou com uma pequena
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surpresa: a saudação, na língua
materna do cardeal, feita pela pequena
comunidade sueca presente em
Franciacorta. Alguns alunos da escola,
coordenados pelos professores de música,
animaram a celebração com grande
alegria, apesar de algumas gotas de chuva
que assustaram os mais temerosos, mas
não o Padre Gino. O clima foi bom, para
alegria dos devotos de Nossa Senhora
congregados no santuário. Em sua
homilia, “Padre Anders” destacou que
a quaresma é um momento de alegria,
no qual caminhamos com esperança
para a santidade, seguindo o modelo de
Maria, companheira na peregrinação
da conversão; como ela – concluiu o cardeal –,
“podemos avançar em direção à santidade e à
renovação espiritual”.
Na parte da tarde, “Padre Anders” visitou as
monjas descalças de Cividino, e no jantar recebeu
a visita do bispo de Brescia, Mosenhor Pierantonio
Tremolada. Na segunda-feira, dia 8, Monsenhor
Arborelius presidiu a oração matutina da escola
de Nossa Senhora da Neve. Essa visita foi um
momento de gozo e comunhão para o Carmelo, sob
o patrocínio de Santa Maria.
(Frei Samuele Donà, ocd).
https://www.carmeloveneto.it/joomla/adro/658il-cardinale-carmelitano-arborelius-ad-adrocronaca-ed-intervista?fbclid=IwAR1y3CpmPtm_
ka7i4ZRfcgbuXE6nXdxWNBvjSN_
MaXyMGjUdYXpTAvYYg1Q

Santa Teresa de Jesus. Exclamações.

s padres jesuítas de Roma organizaram e
acolheram no último dia 10 de abril – na
famosa igreja del Gesù – um espetáculo
de luz e som que acompanhou a leitura orante
de textos escolhidos das Exclamações de Santa
Teresa. A produção e interpretação ficaram a
cargo de Silvia Lanzalone (música e som), Silvia
Schiavoni (tradução e voz) e Gianni Trovalusci
(improvisos musicais), sob a direção de Emanuela
Mentuccia.
O objetivo da representação teatral era fazer
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chegar ao espectador, através da palavra de Teresa,
o amor de Deus por ela experimentado, assim como
a apaixonada resposta da Santa ao acolhê-lo. Os
recursos dramáticos utilizados tratavam igualmente
de apelar ao coração do ouvinte, para que ele mesmo
realize essa experiência de amor divino oferecido
gratuitamente em Cristo e acolhido com estupor e
humildade.
O espetáculo – patrocinado, entre outros, pela
Pontifícia Faculdade Teresianum – foi um sucesso
de público e encerrou com uma belíssima exegese
das Exclamações, a cargo de Monsenhor Melchor
Sánchez de Toca, natural de Toledo e subsecretário
do Pontifício Conselho para a Cultura.
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mostra “Vítor Teresa”, que pôde ser
vista ano passado em Alba de Tormes
(Salamanca) e reuniu muitas obras
significativas sobre a vida da religiosa Santa
Teresa, poderá “marcar espaço” para sempre em
Salamanca.
A relevância das obras expostas, que voltaram
às mãos de seus proprietários, impediam uma
manutenção perpétua de maneira conjunta, mas,
com o propósito de imortalizar esse encontro, a
Assembleia Legislativa de Salamanca fotografou
uma seleção delas e as exporá no Palácio de La
Salina de Salamanca até o dia 5 de maio.
Posteriormente, com o objetivo de continuar
difundindo a iniciativa, Vítor Teresa in itinere,
composta por fotografias em tamanho ampliado,
em 24 painéis, passará a fazer parte do catálogo

de exposições oferecido gratuitamente pela
Assembleia Legislativa às prefeituras do interior do
país.
A exposição original, Vítor Teresa, promovida
pelos carmelitas descalços de Alba de Tormes
e financiada pela Assembleia Legislativa de
Salamanca por ocasião do Ano Jubilar Teresiano
no convento de São João da Cruz, recebeu mais de
17200 pessoas de julho a dezembro.
A proposta inicial mostrava a figura de Teresa de
Jesus a partir de uma perspectiva religiosa através
das obras de arte expostas e propunha também
“um olhar para a Santa em outras vertentes de sua
vida, como a grande escritora que foi ou, inclusive,
em sua faceta mais pessoal”. Colaboraram: os
padres carmelitas descalços de Alba, Universidade
de Salamanca, Casa de Alba, diocese de Salamanca,
catedral de Salamanca, Universidade Pontifícia,
Museo Provincial de la Junta, Fundação Rodríguez
Fabrés, diocese de Ávila, Casa de Pastrana,
Arquiconfraria do Rosário, Grupo de Investigação
Alfonso IX, empresas de Alba e particulares.
Catálogo e vídeo:
http://www.lasalina.es/ebooks/
Libros/978-84-7797-576-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HSRcFaGc-tY
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omo alguns leitores talvez
saibam, já é possível fazer
consultas online aos
artigos da revista Teresianum
a partir de sua fundação
(com o título Ephemerides
Carmeliticae) até o último
número do ano de 2014,
através das plataformas
Dialnet e do catálogo da
biblioteca da Faculdade,
ao qual se pode ter acesso
através da página www.

teresianum.net. Em breve, o acesso
poderá ser feito também
através da plataforma Atla.
Os artigos podem, inclusive,
ser baixados em formato PDF.
No que se refere aos artigos
posteriores, já é possível até
mesmo ter acesso aos exemplares
dos anos de 2015 a 2019 mediante
uma assinatura de 50 euros (VAT no
incluso). Na imagem que acompanha
esta notícia podem-se inserir todos os
dados necessários.

Descanse em paz, Padre Edwin!

E

m 25 de abril de 2019, durante
a oitava de Páscoa, falecia em
Bambolim (Goa – Índia), o Padre
Edwin Aleluia Aleixo Diniz, ocd, doutor
em Teologia Dogmática e licenciado em
Sagrada Escritura, professor emérito do
Teresianum. Nascido em Merces (Goa),
em 8 de abril de 1944, professou na Ordem
em 19 de março de 1965 e foi ordenado
sacerdote em 9 de abril de 1972. Retornou
à casa do Pai aos setenta e cinco anos de
idade, cinquenta e quatro deles como
religioso e quarenta e sete como sacerdote.
Recordamos de Padre Edwin com gratidão
e o encomendamos ao Senhor. Sua vida
foi um dom para a Ordem dos Carmelitas
Descalços e a Igreja, particularmente
por sua contribuição com a Pontifícia
Faculdade Teresianum. Entregamos sua
alma à Divina Misericórdia, para que possa
regozijar-se eternamente na plenitude da
bem-aventurança celeste.
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