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P. José
Luis
Ureta,
ocd

N

o dia 4 de setembro, o padre José
Luis Ureta, carmelita descalço
da província de Navarra, morreu
em Bilbau. Mesmo limitado pela
doença nos últimos anos da sua vida, colocou
sempre a sua experiência, sabedoria e conhecimento em Direito e Economia ao serviço das
suas irmãs e irmãos do Carmelo Teresiano. A
Cúria-Geral dos Carmelitas Descalços, como já
fez através das suas redes sociais, envia com esta
notícia aos seus irmãos e irmãs da Província e
aos seus familiares as suas mais sentidas condo-
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lências, agradecendo tantos serviços prestados de forma absolutamente altruísta a favor do Centro da Ordem e de tantos religiosos. Menção particular merece a
sua colaboração entusiástica com o Centro Internacional Teresiano-Sanjuanista (Universidade da Mística).
Neste link pode consultar a bela análise preparada pela
Província de Navarra:
https://www.ocdnavarra.com/single-post/2020/09/09/p-jos%C3%A9-luis-ureta-izurieta-descanse-en-paz-goian-bego
Descanse em Paz, este notável filho de Santa Teresa.
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50 anos do
doutoramento
de Santa
Teresa

N

o dia 27 de setembro, cumpriram-se os 50 anos da declaração de Santa Teresa como
doutora da Igreja pelo Papa
Paulo VI. Neste site está disponível a
Carta Apostólica que contém a declaração, em italiano, espanhol e inglês.
A Cúria Geral também fez eco deste
evento através de várias publicações
em todas as nossas redes sociais e o
site do Teresianum apresentou, no mesmo dia, alguns documentos de interesse
para o aprofundamento do conteúdo do
Doutoramento.
Também tomamos conhecimento da
exposição “Arte Sacra Teresiana” que
desde domingo, 25 de setembro a 25 de
outubro, pode ser visitada na igreja de
São João da Cruz dos Carmelitas Descalços de Alba de Tormes, que também
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agendou uma missa de ação de graças
e uma palestra sobre o doutoramento teresiano orientada pelo padre Manuel Diego Sánchez, ocd. Nas fotos que
acompanham esta notícia podem ver
algumas das peças de grande valor presentes na exposição.
As Carmelitas Descalços do convento
de La Santa, em Ávila, além de uma série
de quatro reflexões sobre a dimensão
do doutoramento da autoria do Padre
Daniel de Pablo Maroto, ocd, que podem ser consultadas na página de Facebook da Cúria, organizaram um curso
para os dias 23 e 25 de outubro, com o
título: “Elementos Centrais da Espiritualidade Teresiana”, que estarão a cargo
do Padre Secundino Castro, ocd.
No domingo, dia 27, na Catedral de Ávila, realizou-se o primeiro evento do congresso sobre os cinquenta anos do doutoramento teresiano, o qual noticiamos
há algumas semanas. A sessão pode ser
vista neste link do YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=nd6hC_70u04&feature=youtu.be
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Carmelo
Descalço
no México

C

om o título “A presença da ordem do Carmo descalço na Nova
Espanha”, foi publicado um livro
no México sobre a nossa ordem
e sobre a figura de Teresa de Jesus naquele país. O volume procura também
identificar o património artístico, histórico e
em grande parte cultural que a presença do Carmelo marcou na sociedade mexicana, visível nos
espaços urbanos de hoje, e não apenas religiosos.
Editado pelo Instituto Nacional de Antropologia e História (INAH), o livro, que foi coordenado por Yessica Ramírez Méndez e Mario C.
Sarmiento Zúñiga, deriva de um encontro académico que teve lugar em 2015, por ocasião do
quinto centenário do nascimento de Santa Teresa de Jesus, figura fundamental da ordem do
Carmo, e 430 anos após a chegada desta congregação à, então, Nova Espanha.
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/inah-publica-libro-nueva-espana/
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Uma nova
tradução de
São João da
Cruz

R

ecentemente foi
publicada uma
nova
tradução
italiana das obras
de São João da
Cruz, com base na edição espanhola publicada pela Editorial de
Espiritualidad (EDE).
Esta edição oferece um bom instrumento crítico, bem como
um conjunto de apresentações e
notas que ajudam o leitor a entender melhor o conteúdo dos
escritos de São João da Cruz. A
tradução foi feita pelo P. Silvano Giordano, ocd e o volume foi
publicado pela “Edizioni OCD”,
editora das províncias italianas
dos Carmelitas Descalços:
https://www.edizioniocd.it/libri/
opere-complete
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Curso de
formação das
carmelitas
italianas

E

m setembro do ano passado,
um grupo de religiosas carmelitas descalças da Itália
começou um curso de formação permanente em colaboração com o ISFO (Instituto Superior
para os Formadores: http://www.isfo.
it/) e o Teresianum. Como consequência da pandemia provocada pela COVID-19, o encontro presencial previsto
para este ano teve que ser suspenso.
Não obstante, no último 23 de setembro realizou-se um encontro digital
para compartilhar entre as participantes alguns dos materiais que foram
estudados e trabalhados este ano. Na
videoconferência estiveram presentes
religiosas de Verona, Ferrara, San Quirico (Lucca), Pescara, Veneza, Fano,
Bolonha, Crotone, Arezzo e Turim, além
dos Padres Christof Betshart e Emilio
José Martínez, do Teresianum, e D. Luca
Garbinetto, do ISFO, que – junto com o
Padre Christof e a Irmã Maria Manuela,
do convento de Lucca – é responsável
pela organização desse curso.
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Notícias do

Teresianum

N

o último dia 18 de setembro, a Faculdade Teológica e o Pontifício Instituto de Espiritualidade
Teresianum apresentou
ao público, na Aula Magna, os produtos da
marca Raybotics que foram adquiridos pela
Cúria Geral com a finalidade de dotar a Faculdade dos meios necessários para desinfectar as salas de aula e outros ambientes
acadêmicos, combatendo o novo coronavírus e protegendo, na medida do possível,
os docentes, funcionários do Teresianum e
estudantes.
De modo concreto, foram apresentadas em
primeiro lugar duas telas para a medição
de temperatura, que também verificam se
a pessoa está usando máscara, vetando o
acesso mediante o bloqueio das portas a
quem apresentar febre elevada ou não usar
a devida proteção.
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Em segundo lugar, foram apresentadas
várias lâmpadas para a purificação dos
espaços fechados, denominadas PHS (Pro
Health System), capazes de destruir 99%
dos agentes patológicos em um tempo
muito breve, graças a um duplo sistema
de raios ultravioleta e ozônio. Uma das
lâmpadas está acoplada a um robô, o que
permite o deslocamento por diferentes
ambientes sem necessidade da presença de
um operador.
Mudando de assunto: no dia 15 de outubro,
festa de Santa Teresa de Jesus, foi inaugurado o curso acadêmico com uma Eucaristia presidida por Padre Agustí Borrell,
vigário-geral. No marco do cinquentenário de sua proclamação como Doutora da
Igreja, Padre Agustí recordou que, embora Teresa tenha adquirido a ciência teológica através do amor – teologia mística –,
foi sempre amiga de letrados e letras e teve
em altíssima estima os teólogos, sobretudo
os conhecedores da Escritura. A missa não
foi seguida do tradicional refresco, já que
as normas decretadas dois dias antes pelo
governo italiano o impediam.
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Nova página web
para o Carmelo
teresiano da
Austrália

N

ossos irmãos da Austrália-Oceania
renovaram completamente sua página web, com novo desenho e conteúdos que podem ser vistos em: www.carmelite.com
A web tem por título Carmel Spirit e a ela
foram associados os canais de redes sociais
geridos pelos carmelitas da região, já ativos
há algum tempo.
O principal objetivo da página é aproveitar
os meios oferecidos pelas novas tecnologias
e os meios de comunicação digitais para
compartilhar a riqueza da espiritualidade
do Carmelo teresiano, oferecendo espaços
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para o diálogo – ao menos virtual – e o conhecimento da sabedoria de nossos santos.
Trata-se de uma web visualmente muito
atraente e que, além disso, oferece a possibilidade de realizar um processo de discernimento vocacional, dando a conhecer a vida
dos frades e monjas da região. O superior
maior dos carmelitas descalços na Austrália-Oceania declarou: “Este é um projeto
muito emocionante para os carmelitas. É um
caminho importante através do qual podemos compartilhar com todos os tesouros de
nossa espiritualidade”.
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Vigário
Episcopal OCD
na Cidade do
Cabo

P

adre Marie-Joseph,
ocd, da Província
de
KarnatakaGoa, foi nomeado
Vigário Episcopal
para a Vida Religiosa na
arquidiocese de Cidade do
Cabo (África do Sul). Será
igualmente membro do Colégio
de Consultores. Felicitamos
Padre Marie-Joseph e lhe
enviamos nossos melhores votos
e nossa oração.
A arquidiocese de Cidade do
Cabo nasceu como Vicariato
Apostólico do Cabo da Boa
Esperança em 1818 e foi elevada
à categoria de arquidiocese
metropolitana em 1951, tendo
como dioceses sufragâneas
Aliwal, De Aar, Oudtshoorm,
Porth Elisabeth e Queenstown.
A missão dos carmelitas
descalços na África do Sul está
sob os cuidados da Província de
Karnataka-Goa (Índia).
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Casa Geral, Carmelitas Descalços,
Corso D’Italia 38, 00198 Roma,
Itália
www.carmelitaniscalzi.com

