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Quero ser filha da Igreja, como a nossa Madre Santa Teresa, e rezar pelas 
intenções do nosso santo Padre o Papa, sabendo que as suas intenções 
abarcam o universo. 

S. Teresinha, Ms C, 33vº
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Editorial

Ser significativo

P. Joaquim Teixeira
Ordem dos Padres

Carmelitas Descalços

Eis-nos no início de um novo 
ano letivo e pastoral, já em ve-
locidade de cruzeiro. Sempre 
que recomeçamos temos pre-
texto para projetar e questio-
nar, para buscar sentidos mais 
profundos. Nós, carmelitas, 
em cada lugar e cada tempo, 
precisamos de nos perguntar: 
que me pede o Senhor para 
ser e para fazer? Temos a mis-
são de sermos significativos, 
ativos, e mais ainda: pró-ati-
vos! A nossa significância há 
de notar-se pela força da nos-
sa oração, da qualidade das 
nossas relações em comuni-
dade e do testemunho que ir-
radiamos no mundo, fruto da 
relação cuidada com Deus e 
com os irmãos. Esta irradiação 
à carmelita, pela sua nature-
za, é relevante, mas marcada 
pela discrição, humildade e 
verdade… O carmelita não se 
coloca em bicos de pés, a bus-
car os primeiros lugares das 
«praças públicas». A eficácia 
da sua missão é de outra or-
dem. Sabemos que quanto 
mais genuínos e verdadeiros 
formos nas nossas relações 
com Deus e os irmãos, mais 
peritos seremos em humani-
dade e espiritualidade, mais 
significativos seremos nos 
tempos de hoje. 
Ao longo do ano pastoral, 
o Conselho Nacional ele-
geu a Virgem Maria para nos 
acompanhar nas atividades 
nacionais. As comunidades 

escolheram os seus temas 
específicos, tendo em conta 
a caminhada que vêm a rea-
lizar. Todas estão desafiadas 
a interiorizar o espírito dos 
novos estatutos recentemen-
te aprovados pelo Definitório 
Geral. É tempo de aproveitar 
este estímulo para renovar as 
nossas vidas e as das nossas 
comunidades, para poder-
mos responder às interpela-
ções dos nossos tempos. O 
Conselho Nacional vai tentar 
fazer a sua parte para ajudar 
a concretizar a aplicação dos 
novos estatutos, não apenas 
normativos, mas também com 
um novo espírito, centrado na 
identidade secular carmeli-
ta e apostado na formação e 
numa missão partilhada, para 
uma consciência mais nacio-
nal e mais de Ordem. 
A nossa relevância passa pela 
capacidade que cada carmeli-
ta e cada comunidade tenha 
para se adaptar e abrir aos 
ventos hodiernos do Espírito 
e que nos pedem mais es-
cuta, diálogo, entreajuda. Se 
não sintonizarmos com os 
novos ventos, ficamos a se-
gurar estruturas, rituais e bu-
rocracias sem vida e chama, 
sem as marcas do amor e da 
amizade concretos que Jesus 
de Teresa e Teresa de Jesus 
nos deixaram, as únicas que 
cimentam as nossas comuni-
dades, como pequeninas cé-
lulas da vida da Igreja. 
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Agenda Litúrgica

Atividades complementares

Novembro 2022

Outubro 2022

 6  São Nuno de Santa Maria (1360-1431) 
   Beatos Carmelitas Mártires da Guerra Civil Espanhola (+1936)
 7  Beato Francisco Palau (1811-1872)
 8  Santa Isabel da Trindade (1880-1906)
 14  Todos os Santos da Ordem do Carmo
 15  Comemoração de todos os Defuntos da Ordem do Carmo
 19  São Rafael Kalinowski (1835-1907)
 28  Aniversário da fundação do primeiro convento de Carmelitas Descalços (1568)
 29  Beatos Dionísio da Natividade (1600-1638) 
 e Redento da Cruz (1598-1638), proto-mártires da Ordem

 1 Santa Teresa do Menino Jesus (1873-1897)
 15 Santa Teresa de Jesus, nossa Mãe fundadora (1515-1582)

Já é tempo de reservar o primeiro fim de se-
mana de dezembro durante o qual se realiza 
o Retiro de Advento OCDS na Domus Carmeli 
(02 a 04 de dezembro). Como de costume, 
não é exclusivamente reservado aos carme-
litas seculares, mas também se destina aos 
nossos familiares e todos os amigos da nos-
sa espiritualidade, que queiram viver uma ex-
periência forte de oração e meditação para 
preparar o Natal de Jesus. Mais informações 
serão dadas em breve.

O ano pastoral dos Carmelitas Descalços integra em 
2022-2023 uma nova edição da Escola de Oração: à 
escuta da Virgem Maria, como modelo e mestra de 
oração. A Escola de Maria dirige-se tanto aos que nunca 
participaram em alguma das três edições anteriores, 
como às pessoas que já fizeram uma das caminhadas 
propostas desde 2018. A Escola de Maria «tem uma 
autonomia e novidades próprias», um itinerário mariano 
e eucarístico de oração. Mais informações sobre o 
programa, as modalidades presenciais ou online e a 
inscrição em  https://www.escoladeoracao.pt/
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Visitar o Santo

Comunidades 

Buscando mis amores
Iré por esos montes y riberas

Ni cogeré las flores
Ni temeré las fieras

Y pasaré los fuertes e fronteras

De 24 a 26 de junho, a comunidade Ir. 
Lúcia de Fátima foi "visitar" S. João da 
Cruz a Segóvia. Procurámos junto do 
seu corpo a sua bênção de Pai, neste 
ano em que fomos formados por ele - 
pelos seus escritos. 
Acolheu-nos com grande alegria o P. 
Salvador Ros e, por esses dias, ensinou-
nos, com viva chama de amor, os luga-
res por onde passou e orou o nosso Pai 
João, o convento que suas mãos cons-
truíram. Na verdade, na última exuma-
ção dos seus restos mortais, em 1990, 
verificou-se que João levou a tal ponto o 
espírito de serviço que ficou marcado na 
fronte por uma pedra deste lugar, quan-
do ajudava na construção do convento. 
Quanto ao P. Salvador, pela forma tão 
apaixonada como falava do Santo, pa-
recia que tinha recebido dele a capa e 
dupla dose do espírito. Não saberia dizer 
melhor, tal foi a experiência de proximi-
dade com o nosso Fundador.  

Dias de uma vivência bela, profunda, fér-
til e fraterna nas Eucaristias, na manhã 
formativa de sábado, com o Fr. Joaquim, 
junto à eremita no monte, à beira da gruta 
onde S. João da Cruz tantas vezes orou. 
Aí descansámos, aprendemos, partilhá-
mos, na subida diária do monte, a vista 
larga toda nossa. Sobre nós voou e tor-
nou a voar uma águia que nos deixou a 
pensar no coração e nos olhos de Santa 
Teresinha, tão discípula de João.
Também as crianças beberam da fonte 
da graça e formosura a brincar juntas, 
explorar, rezar os espaços do Santo, a 
viver as Eucaristias.
Passeando junto ao rio, em conversas 
amenas, visitando o Carmelo, fazendo 
mil fotos, em almoços e ceias partilha-
dos, aprofundámos o espírito que nos 
une e guardámos todas as coisas, medi-
tando-as no coração, como Maria.
Sabemos que onde está João, nunca 
falta a bênção da nossa Mãe Teresa: vi-
sitámos Ávila à ida e à vinda, encontrá-
mo-nos na casa onde nasceu e procu-
rámos os seus passos no Convento da 
Encarnação.
Juntos andámos, como um só coração 
Carmelita.
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Comunidades 

Promessas nas comunidades de Fátima

No passado dia 16 de julho, dia da So-
lenidade da Virgem Maria do Monte 
Carmelo, a comunidade Nossa Senhora 
do Monte Carmelo e a comunidade Irmã 
Lúcia, ambas de Fátima, estiveram em 
festa. Não apenas pela solenidade espe-
cial que a nossa Mãe do Céu nos merece, 
mas também porque vários membros da 
comunidade fizeram as suas promessas 
definitivas, temporárias e renovações. Um 
dia cheio de motivos de alegria e muita 
emoção. Da primeira comunidade, a Isa-
bel Ramos fez as suas promessas defini-
tivas. Da segunda comunidade os casais: 
Teresa e Ricardo; Mariana e Vasco; Inês 
e João fizeram as suas promessas defini-
tivas à Ordem dos Carmelitas Descalços 
Seculares; a Alexandra Araújo fez as suas 
primeiras promessas; e o casal Marlene e 
José renovaram as suas promessas. 
A cerimónia simples e muito profunda, ao 
nosso jeito carmelita, realizou-se pelas 

12.00h na Capela dos Pastorinhos, no 
Carmelo de S. José, em Fátima. Este dia 
ficou marcado pela presença de familia-
res mais próximos que, além das cerimó-
nias, puderam confraternizar e conviver 
num almoço na Domus Carmeli, seguido 
de um tempo de convívio e partilha.  
Entregamos estas duas comunidades à 
proteção de Nossa Senhora do Carmo, 
cuja eucaristia da solenidade celebramos, 
às 18h15, em ambiente de tanta alegria e 
festa. Agradecemos ao Senhor por tantas 
bênçãos recebidas neste caminho que 
tem sido profícuo e cheio de paz. Nota-
mos que a descoberta da espiritualidade 
carmelita, a ser vivida no nosso quotidia-
no de vida, tem-nos fortalecido e inspirado 
a tomar decisões mais ponderadas, mais 
refletidas, mais ao jeito de Jesus. Fica um 
obrigada “grande” aos orientadores espi-
rituais destas comunidades que nos têm 
conduzido a bom porto.
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Comunidades          

Solenidade da Virgem Maria do Monte Carmelo

Promessa Definitivas, 
novas Admissões e eleições em Avessadas

Os dias 16 e 17 de julho, foram dias de 
imensa felicidade para a Comunidade 
do Menino Jesus de Praga no Santuário 
de Avessadas. No sábado, dia de Nossa 
Senhora do Carmo, ao início da tarde, 3 
membros desta Comunidade: a Márcia, 
a Filipa e o Jorge reuniram com o nosso 
Assistente Espiritual, P. Agostinho Leal, 
para a preparação das suas Promessas 
Definitivas. Durante este dia, oraram e 

meditaram na Palavra de Deus. A eles 
se juntaram também a Ana Rita e o Júlio 
para prepararem o seu pedido de Admis-
são à formação na OCDS.
As Promessas Definitivas e o pedido de 
Admissão tiveram lugar no Santuário do 
Menino Jesus de Praga, na Celebração 
da Solenidade de Nossa Senhora do 
Carmo. A Celebração foi presidida pelo 
nosso Provincial, P. Pedro Ferreira, com 
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Comunidades          Comunidades 

a presença também do nosso Assistente 
Espiritual P. Agostinho Leal, do P. Manuel 
Reis e do P.  Jorge Vaz e no seio da co-
munidade local. 
No dia seguinte, a Comunidade de 
Avessadas volta a reunir-se, mas desta 
vez  para as eleições para o Conselho 
da Comunidade, contando também 
com a presença do nosso Provincial, P. 
Pedro Ferreira, e do nosso Assistente 
Espiritual, P. Agostinho Leal, tendo 
sido eleito como novo Presidente do 
Conselho desta Comunidade, Gustavo 
Tato Borges. Os novos Conselheiros 
propostos pelo novo Presidente e 
eleitos pela Comunidade são agora a 
Filipa Ferreira (Secretária), o Carlos 

Pinto (Tesoureiro) e a Márcia Borges 
(comunicação). O nosso Formador 
continuará a ser o Luís Correia. 
Com muita fé e esperança, este novo 
Conselho, comprometeu-se assim, nos 
próximos três anos a trabalhar em prol da 
Comunidade e de toda a Ordem Carme-
lita. Agradecemos todo o trabalho desen-
volvido pela Presidente cessante, Célia 
Leitão, ao longo dos últimos três anos. 
Foram anos desafiantes e que tiveram 
vários constrangimentos, mas a dedica-
ção da Célia e o trabalho desenvolvido 
pelo Conselho da Comunidade cessante 
foi de louvar.
Pedimo-vos que tenham este novo Con-
selho nas vossas orações.
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Unidos no mesmo espírito
Todas as comunidades OCDS do 
Continente e da Madeira iniciaram, ou 
estão para iniciar, as suas atividades do 
novo ano pastoral 2022-2023 com um 
plano elaborado à escala local. Como é 
habitual, o Conselho Nacional traçou o 
Plano das nossas atividades partilhadas 
em torno do tema «O Carmelo é todo 
de Maria». Procuremos participar nestes 
momentos para continuarmos a contruir 
uma comunidade nacional mais forte, 
que não se prenda apenas à aquisição 
de mais saber, mas que saiba cultivar 
os laços de amizade e de pertença na 

Comunidades          

mesma família espiritual. 
Propõem-se dois retiros, em Fátima no 
Advento e Avessadas na Quaresma, e 
os Encontros de Formação e Nacional 
diretamente relacionados com o tema 
anual.  De realçar duas novidades, que 
irão certamente atualizar e consolidar 
a nossa vivência espiritual e a nossa 
missão no tempo presente: o Curso 
Bíblico ao longo de todo o ano até ao 
encontro final de junho, e para cada um 
de nós particularmente, a leitura diligente 
dos novos Estatutos recentemente 
aprovados.

TEMA DO ANO: O CARMELO É TODO DE MARIA

DATA ATIVIDADE/TEMA

13 de outubro Início do Curso Bíblico - online

02 a 04 de dezembro Retiro nacional do Advento - Domus Carmeli

03 de fevereiro VIII Encontro de Assistentes espirituais - online

04 e 05 de fevereiro XIV Encontro de Formação 
   – Maria na identidade do Carmelita secular

03 a 05 de março Retiro Nacional da Quaresma - Avessadas

14 a 16 de  abril XXIX Encontro Nacional 
   – O Escapulário, símbolo de aliança

03 de junho Encerramento do Curso Bíblíco – Domus Carmeli



9Flor do Carmelo -    outubro

Os nossos santos

Da Grande à Pequena Teresa

Comunidades          

Este ano, minha querida Madre, Deus concedeu-me a graça de compreender o que é 
a caridade. Dantes compreendia-o, é verdade, mas de uma maneira imperfeita… 
Aplicava-me sobretudo a amar a Deus, e foi amando-O que compreendi que o meu amor 
não se devia traduzir só em palavras. (S. Teresinha, Ms C, 11vº-12vº)

O Senhor só nos pede duas [coisas]: amar a Deus e ao próximo. É nisto que nos temos de 
empenhar… E se de amar a Deus não se pode ter a certeza, embora haja bons indícios para 
julgar que sim, de amar o próximo pode-se. Estai certas de que quanto mais adiantadas 
estiverdes neste amor, tanto mais o estareis no de Deus. (S.Teresa de Jesus, 5M 3, 7-8)
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Breve e relevante 

No dia 19 de outubro, completam-se 25 anos da proclamação 
de S. Teresa do Menino Jesus e da Santa Face como Doutora 
da Igreja pelo Papa S. João Paulo II, que publicou no mesmo 
dia de 1997 a Carta apostólica Ciência do Amor Divino. A 
Revista de Espiritualidade (nº 21 de 1998, Uma nova doutora 
da Igreja) publicou esta Carta, com vários discursos do Papa 
e outros artigos sobre S. Teresinha. O nº 34 de 2001 integra 
um artigo sobre uma Doutora da Igreja para o 3º Milénio. O 
volume dos nº 54/56 de 2006 reúne as Atas do Congresso «A 
Ciência do Amor em Teresa de Lisieux» (Fátima, 2005).

No dia 4 de outubro foi estreada em Roma «A Carta», um filme do Movimento Laudato 
Si’ que explora questões como direitos indígenas, migração climática e liderança 
juvenil no contexto da ação sobre o clima e a natureza, apresentando um diálogo 
exclusivo com o Papa Francisco. O filme está disponível em inglês no Youtube. A 
saída de uma versão legendada em português foi anunciada para o dia 21 deste mês. 
https://www.youtube.com/watch?v=Rps9bs85BII

Foi publicado no mês de outubro o número 100 do Boletim 
Espiritual em linha da Ordem dos Carmelitas Descalços. 
O P. Pedro Lourenço Ferreira, provincial, abre este BE 
com o lançamento de um novo livro das Edições Carmelo. 
A Comissão de Espiritualidade da Ordem achou por bem 
publicar em livro as reflexões sobre a Palavra de Deus que o 
P. Armindo Vaz escreveu mensalmente para o BE desde 2017, 
«por formarem uma unidade temática no seu denominador 
comum que é a espiritualidade bíblica.» Deste modo, continua 
o P. Pedro Lourenço Ferreira, «os muitos destinatários do BE 
em linha passam a ter reunidas num só volume todas essas 
meditações, para acesso rápido e consulta ágil, facilitada 
pelos índices.»
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Oração missionária

Colaboração:

Morada:

Página online:

OCDS - Domus Carmeli 
R. do Imaculado Coração de Maria 17, 2495-441 Fátima

www.seculares.carmelitas.pt

Nicole Vareta, M. Fátima Rodrigues, Rui Guerra
flordocarmelo@carmelitas.pt

Coordenação: Jorge Leal
comunicao.seculares@carmelitas.pt

Senhor Jesus, chamaste-nos para sermos 
as Tuas testemunhas ao serviço 
do Teu projeto de amor, com a alegria de dar, 
de perdoar e de construir juntos este mundo.

Senhor, reaviva a nossa generosidade,
para respondermos com amor à Tua chamada
como verdadeiros cristãos missionários.
O Espírito Santo nos impele a lançarmos sempre 
as redes do Evangelho.

Ensina-nos, Senhor Jesus, a sermos humildes, 
sinceros e ardentes, como Teresa e Teresinha,
para que todos possam descobrir,
nos nossos gestos e palavras, 
a verdadeira face do Pai que vieste revelar-nos.
   Amém


