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Atividade do
P. Geral

N

o passado dia 27 de
Setembro, o P. Geral,
Saverio Cannistrà, ocd,
visitou o grupo de 20 carmelitas descalças que se encontrava no Teresianum dando início
ao curso de formação preparado por duas das federações
italianas, com as quais colaborava o P. Christof Betschart,
ocd, professor da nossa faculdade e do Instituto Superior
para os Formadores, dependente do Instituto de Psicologia
da Universidade Gregoriana.
Este curso terá a duração de
três anos e pretende oferecer um itinerário no qual se
integrem elementos próprios
da formação no carisma tere-
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siano, a antropologia cristã e a
psicologia. Em cada um destes
três anos, as religiosas irão residir oito dias completos no Teresianum, com aulas teóricas durante as manhãs e de teor mais
prático ¬— com possibilidade
de partilhar os conteúdos recebidos – durante a tarde.
Depois de partilhar o
jantar com as religiosas e a comunidade
do Teresianum, o P.
Saverio pôde ouvir as
impressões das nossas irmãs carmelitas
acerca da primeira
sessão do curso e incentivou as religiosas a continuarem

Communicationes 348 | 10.2019

a cuidar da sua formação. Acompanhou-o o P. Rafal Willkowski, o
seu secretário pessoal e secretário
também para as irmãs.
Posteriormente, o P. Geral participou na primeira reunião eletiva
da Associação de carmelitas descalças da Santíssima Trindade, a
terceira entre as italianas e logo
após a aprovação da sua ereção
pela Santa Sé. Esta reunião celebrou-se em Monte Compatri, perto
de Roma.
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IV Encontro
da OCDS
da Cicla Sul

E

ntre os dias 19 e 22 de setembro de 2019,
na casa da Conferência episcopal da Argentina (El Cenáculo, cidade de Pilar),
reuniram-se cerca de 80 membros da família
OCDS da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, acompanhados por alguns religiosos OCD, para viver uns dias de formação
e fraternidade.
O encontro versou o estudo das Constituições
da Ordem Secular, através de conferências e
reuniões de grupos. O encontro contou com
a presença do Delegado do P. Geral para a
OCDS, P. Alzinir Debastiani, e nele puderam-se
disfrutar também momentos de alegria e recreação, assim como uma visita ao Santuário da
Virgem de Luján, perto da localidade de Pilar.

3

Communicationes 348 | 10.2019

Novo
calendário
próprio

No dia de hoje (24 de setembro de
2019), a Congregação para o Culto
Divino e a Disciplina dos Sacramentos, entregou à Ordem, a aprovação do
novo Calendário Próprio, que foi assinado no dia da Solenidade de Nossa
Senhora do Monte Carmelo.
Como podeis comprovar houve algumas modificações que não passarão
inobservadas no que diz respeito ao
Calendário Próprio até agora vigente.
Algumas memórias, que antes eram
obrigatórias, agora passaram a ser
facultativas, outras foram mudadas de
data para evitar coincidências. Podese dizer que o Dicastério favorece as
“memórias locais”, por exemplo, as dos
beatos que se celebram na sua própria
zona.
A Ordem apresentou um esboço, respeitando o Calendário até agora em
uso na Ordem, ampliando algumas

memórias. A Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos não considerou oportuno aprovar
as propostas feitas e decidiu “aligeirar”
o Calendário.
Podemos sempre celebrar com gozo e
alegria todos os nossos santos e santas, e seguir os seus passos, para imitar
mais o Senhor Jesus nosso único bem.
Em comunhão de orações,
P. Jean Joseph Bergara
Procurador Geral OCD

Communicationes 348 | 10.2019

4

5

Communicationes 348 | 10.2019

Reunião de
Carmelitas Descalças
no Chipre

E

ntre o dia 16 e o dia 21 de setembro reuniu-se no Chipre
a Associação da Terra Santa
e do Norte de África de Carmelitas
Descalças, para realizar uma revisão dos seus estatutos segundo as
disposições emanadas pela Santa Sé
no documento Cor Orans. No encontro participaram religiosas dos conventos da Terra Santa, do Egipto, de
Marrocos, da Síria e da Grécia. O P.
Antoine Marie, ocd, da Cúria Geral e
ao serviço da Congregação para os
Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica acompanhou os trabalhos das religiosas,
juntamente com outros carmelitas
descalços que assistiram à reunião
enquanto assessores ou ordinários
dos conventos.

Communicationes 348 | 10.2019

6

IV Congresso Carmelitano
de África, Madagascar e
ilhas do Oceano Índico

E

ntre 13 e 18 de outubro de 2019,
aconteceu o quarto Congresso
do Carmelo Teresiano da África, Madagascar e ilhas do Oceano
Índico, que teve como tema central a
vida fraterna.
No domingo – 13 de outubro de
2019 – as atividades começaram
com uma missa pontifical presidida
por Sua Excelência Monsenhor Jean
Mbarga, arcebispo metropolitano
de Yaoundé, na basílica de Maria,
Rainha dos Apóstolos, de Mvolvé.
Durante o Congresso, estiveram pre-
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sentes o Prepósito Geral, Padre Saverio
Cannistrà, e Padre Daniel Ehigie, Definidor
Geral responsável pela África, Madagascar e ilhas do Oceano Índico.
Também participou ativamente nos trabalhos nosso irmão, o cardeal Anders
Arborelius, ocd – bispo da diocese de Estocolmo (Suécia). Toda a família carmelitana na África, Madagascar e ilhas do
Oceano Índico expressam gratidão por
sua presença tão reconfortante e alentadora.
Na seção de documentos de nossa página
web, a mensagem final do Congresso pode
ser encontrada em francês e inglês.
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Atividade do Padre
Geral e dos Definidores

C

omo informávamos há
alguns dias, Padre Saverio Cannistrà, Prepósito
Geral, participou da primeira assembleia eletiva da Associação
Santíssima Trindade, recém-criada na Itália. Nessa assembleia
foram eleitas:
Presidente: Irmã Maria Clara de
Cristo, de Florença.
1ª conselheira: Irmã Isabel de
Jesus, de Terni.
2ª conselheira: Irmã Annalisa
da Mãe de Deus, de Gênova.
3ª conselheira: Irmã Paula Victoria de Cristo, de Loreto.
Antes de participar do Congresso
teresiano celebrado em Yaoundé
(Camarões), o Padre Geral realizou uma visita fraterna a nossos
irmãos missionários em Zâm-
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bia, pertencentes à Província de
Manjummel.
Por outra parte, Padre Agustí
Borrell, que realiza a visita
canônica à Província de Navarra (Espanha), celebrou com os
religiosos, religiosas, membros
da OCDS e leigos associados ao
Carmelo daquela circunscrição
o dia da família carmelitana em
Victoria, no dia 12 de outubro
passado. Padre Daniel Chowning, por sua vez, celebrou com
as monjas carmelitas descalças
de Notting Hill (Londres – GrãBretanha) a solenidade de Santa
Teresa de Jesus.
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