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Semana de Espiritualidade no

Teresianum

A

espiritualidade tem necessidade da Igreja?
Ideais, dificuldades e esperanças (62ª
Semana de Espiritualidade, 14-18 de
março de 2021, 16:00h-18:00h).
Depois de um ano de pausa, em razão
da pandemia provocada pelo coronavírus, a Semana
de Espiritualidade retorna ao Teresianum. Este ano,
essa iniciativa clássica é oferecida pela primeira vez
em formato digital na plataforma Zoom.
Cem anos depois da audaciosa profecia de Romano
Guardini (“Comecei um processo de significado
incalculável: o despertar da Igreja nas almas”), esse
otimismo parece despertar um certo mal-estar.
Diante dos diversos problemas da Igreja, assim
como também de outras comunidades religiosas
tradicionais, apresentam-se muitas perguntas sobre
a natureza desse desejado fenômeno nas almas. O
que resta desse ideal? Por outro lado, muitas pessoas
preferem falar de um despertar da espiritualidade
na cultura moderna como uma efetiva alternativa
à vida na Igreja. Motivados por essas perguntas,
propusemos aos nossos conferencistas abordar
esta provocadora pergunta: A espiritualidade tem
necessidade da Igreja? Convidamos você a escutar suas
reflexões conosco.
Inscrição (obrigatória e gratuita): http://www.
teresianum.net/es/62-settimana-di-spiritualita/
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Faleceu Padre
Francisco Javier
Jaramillo, ocd

E

m 24 de fevereiro falecia no convento de
Manrique (Medellín – Colômbia) o Padre
Francisco Javier Jaramillo. Pertencente à
Província Santa Teresa do Menino Jesus, da
Colômbia, nasceu em 5 de dezembro de 1929
e na mesma data, no ano de 1957, fez a profissão religiosa.
Depois de concluir os estudos em seu país e receber a
ordenação sacerdotal em 14 de novembro de 1965, obteve
a licença em teologia no Teresianum. Em sua Província,
desempenhou os cargos de mestre de estudantes e
provincial (1981-1984), foi diretor da revista Vida espiritual
e colaborou com o Conselho dos Bispos da América
Latina (CELAM), animando as sessões de espiritualidade
e vida contemplativa. Foi definidor geral no sexênio 19851991 e desempenhou o cargo de reitor da comunidade
permanente do Teresianum entre 1991 e 1994. Voltando à
sua Província, ofereceu-se para colaborar com a Delegação
Geral da Argentina, onde permaneceu por 15 anos. Ao
regressar à Colômbia, foi destinado à comunidade do
Teologado em Bogotá e ali recebeu o diagnóstico de um
câncer. Para facilitar seu tratamento, foi transferido ao
convento de Manrique, onde faleceu. Ao despedir-se das
comunidades de Roma, nas quais havia servido o centro
da Ordem durante 12 anos, escreveu uma emocionada
carta de despedida, na qual declarava sua gratidão a
Deus por toda a misericórdia recebida, mesmo em meio
às experiências difíceis e maus momentos. Recordamos
aqui um breve fragmento de sua preciosa missiva: “Só me
resta agora colocar-me novamente nas mãos do Senhor
para recomeçar e dar aquilo que Deus me regalou para
ser dado. O melhor de minha vida sempre foi o que Ele
fez (...). Hoje, mais que nunca, gostaria de ser Epifania
de Deus para tantos que querem conhecê-lo e amá-lo e
para tantos que ainda não o descobriram nem em sua vida
nem em sua história (...). Com tudo isso, estou dizendo
que quero fazer sua vontade”.
Descanse em paz, querido irmão, Padre “Pacho” Jaramillo
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E

m 11 de dezembro de 2020, a igreja de nossa
paróquia em Varapuzha, pertencente à
Província São Pio X de Manjummel, foi
declarada Basílica Menor pela Santa Sé. A
notícia foi comunicada ao Provincial, Padre
Thomas Marottikaparambil, ocd, no dia 28 de
janeiro deste ano. Está prevista uma celebração para
a declaração pública no dia 13 de março, que será
presidida por Monsenhor Joseph Kalathiparambil,
arcebispo de Verápoli.
Varapuzha se encontra na periferia da cidade de
Kochi, pertencente ao estado indiano de Kerala.
Nossa presença no lugar remonta ao ano de 1673 e a
comunidade está constituída atualmente por cinco
irmãos. Os primeiros missionários carmelitas que
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Basílica
Menor em
Varapuzha
(Índia)
chegaram ali chamavam Varapuzha de “a pequena
Roma do Oriente”.
O titular da paróquia é São José e dela depende o
Carmelite Welfare Center, fundado em 15 de agosto de
1974. Trata-se de um centro de assistência social para
mulheres de famílias com dificuldades econômicas
da região. Desde sua fundação, o CWF apoiou um
número enorme de famílias, oferecendo trabalho e
salário estável às mulheres acolhidas no centro, que
fazem trabalhos de costura.
Ao mesmo tempo em que damos os parabéns à
Província de Manjummel, rezamos por essa presença
do Carmelo teresiano na Índia e esperamos que essa
declaração seja espiritualmente frutuosa.

Congresso
Santa Teresa
de Jesus

C

omo informamos há algum tempo, a
Universidade Católica Santa Teresa de
Jesus, de Ávila, junto com a diocese
de Ávila, os carmelitas descalços e a
Universidade Católica Eichstätt-Ingolstadt
(Alemanha), organizou o Congresso Internacional
Mulher excepcional: cinquenta anos do doutorado de
Santa Teresa de Jesus.
O Congresso será celebrado simultaneamente em
modalidade presencial e virtual e transcorrerá entre os
dias 12 e 15 de abril de 2021. Ademais, dado o caráter
internacional do encontro, poderá ser acompanhado
em tempo real em espanhol, inglês e alemão.
Na página web do Congresso (http://
congresosantateresadoctora.es/) poderá ser encontrada
uma informação detalhada do Congresso, incluindo o
programa, informação sobre os conferencistas e passos
a seguir para fazer a inscrição.
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Centro de
esperança: um
ato de fé.

Frades carmelitas
descalços nas
prisões da Nigéria

A

ssim que chegaram à Nigéria, os
missionários carmelitas descalços da
Província Anglo-irlandesa começaram,
a convite do bispo local, um apostolado
nas prisões da diocese de Enugu. Foram,
portanto, as necessidades sociais da Igreja local que
levaram nossos irmãos a assumir essa tarefa e fundar
a “Associação Carmelitana para o Cuidado dos
Presidiários” (sigla em inglês: CAPIO), organização
sem fins lucrativos que trabalha em prisões e
estabelecimentos correcionais com a finalidade de
melhorar a situação dos encarcerados na Nigéria.
CAPIO se comprometeu na promoção das reformas
legais, revisões do código penal, prestação de
serviços médicos e jurídicos gratuitos aos presos
e acompanhamento para a reabilitação depois que
deixam os centros de custódia.
É precisamente para evitar que, uma vez liberados,
os encarcerados reincidam que CAPIO concebeu
a ideia de um “Centro de esperança” para ajudar
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essas pessoas em sua reabilitação e reincorporação
à sociedade, através de um programa educativo
amplamente variado.
CAPIO sobrevive graças a ajudas externas. Os
carmelitas descalços na Nigéria e os presos em
processo de reabilitação agradecem de modo
especial o apoio da Conferência Episcopal Italiana e
os cidadãos do próprio país, que, através do “8Xmil”
de seus impostos, contribuem para a iniciativa.
O centro da Ordem – através do Padre Geral, do
Definitório e do Padre Jérôme Pakulu, ocd, secretário
geral do escritório da Corporação Missionária – apoia
e orienta essa iniciativa. O Centro de Esperança
também é possível graças ao apoio de outros
doadores, cuja ajuda agradecemos sinceramente.
Finalmente, agradecemos de antemão a todos
aqueles que, lendo este artigo, queiram apoiar
o apostolado de CAPIO ou colaborar com esse
trabalho. Podem fazê-lo através do escritório da
Corporação Missionária OCD.

Programa
de formação
espiritual
online

A

Escola Teresiana de Promoção
Espiritual (ESTREPE) é um projeto de
formação dos carmelitas descalços
da Província da América Central.
Funciona há mais de 20 anos e está
especificamente pensada para a formação no
campo da mística e da espiritualidade cristã.
Como podemos ler na página web de ESTREPE:
“Hoje, mais do que nunca, nossa vida cristã,
para ser coerente, exige uma experiência real
de encontro com Deus. O Deus que habita em
nosso coração pode e quer comunicar-nos
sua presença. Isto é ESTREPE: um espaço de
formação e encontro interior”.
O programa é 100% virtual. Para informações
adicionais, pode-se visitar a seguinte página
web: https://esteprevirtual.com/
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Notícias do
Carmelo
na Índia

N

o dia 21 de fevereiro, primeiro domingo
da quaresma, aconteceu a bênção e
reabertura do mosteiro das monjas
carmelitas descalças de Vijayawada,
uma vez concluídos os trabalhos de
remodelação feitos com a ajuda da Cúria Geral OCD.
Por outra parte, na cidade de Secunderabad
celebrou-se no dia 22 de fevereiro, sob a presidência
de Monsenhor Anthony Poola – arcebispo de
Hyderabad –, um simpósio de espiritualidade, com
capacidade para mais de 300 pessoas.
Participaram como palestrantes no simpósio
também os bispos de Warangal e Vijayawada,
assim como o provincial de Karanatka-Goa, Padre
Pio D’Souza, ocd, e Padre Johannes Gorantla, ocd,
encarregado da área geográfica.
Após uma apresentação geral de temas de
espiritualidade e mística, Padre Johannes
apresentou em uma conferência as linhas-mestras
da espiritualidade do Carmelo teresiano.
No evento aconteceu também a apresentação da
edição em língua tegulu de alguns livros de autores
carmelitas, particularmente a última tradução do
Caminho de Perfeição, cuja edição – com introdução
e notas – foi feita pelo mesmo Padre Johannes.
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Casa Geral, Carmelitas Descalços,
Corso D’Italia 38, 00198 Roma,
Itália
www.carmelitaniscalzi.com

