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Eis a Família Sagrada entre todas escolhida: nasceu em humilde casa a 
fonte da eterna vida. No meio de vós floresce o Sol da graça divina: sois 
das famílias humanas um clarão que as ilumina.

Hino da Liturgia das Horas
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Editorial

Jesus, Maria e José: 
vivência extraordinária da 
vida ordinária

Frei André de Santa Maria,  
Ordem dos Carmelitas Descalços

No dia 20 de Agosto de 1897, a Ma-
dre Inês de Jesus recolhia estas pa-
lavras de Teresinha: «Que bem me 
faz pensar que a vida da Sagrada Fa-
mília era uma vida vulgar … tudo na 
vida deles se passou como na nos-
sa» (UCR 20 Agosto, 14). Teresinha 
surpreende ao rejeitar fábulas e his-
tórias milagrosas sobre a Família de 
Nazaré. «Não era como tudo o que 
nos contam, tudo o que se supõe». 
Mas a maior surpresa é que, para 
ela, a vida de Jesus, Maria e José é 
mais parecida com a nossa do que 
cremos.
É verdade que a Sagrada Família 
tem características que a distanciam 
das nossas. Basta pensar que o 
Filho é Deus para vermos uma enor-
me diferença. No entanto, será que 
as diferenças nos distanciam assim 
tanto da Família de Nazaré? Será 
que Nossa Senhora não teve de cui-
dar de Jesus e José? Será que José 
não teve de trabalhar para sustentar 
Maria e Jesus? Será que não houve 
problemas? Será que não houve atri-
tos nas relações? Posso estar erra-
do, mas creio que a Sagrada Família 

passou pelas mesmas dificuldades 
e desafios por que passam, inevita-
velmente, todas as famílias de todos 
os tempos. E é precisamente por isto 
que nos faz bem pensar na Família 
de Jesus, Maria e José.
Não são os privilégios com que a Sa-
grada Família possa ter sido cumu-
lada (dos quais a Escritura não dá 
testemunho!) que merecem a nossa 
atenção. Merece a nossa atenção a 
forma como a Família Santa viveu a 
vida familiar própria do seu tempo. 
Atendamos ao facto de que Deus é 
central nesta Família, como quer ser 
na nossa. Meditar no amor e no per-
dão, na paz e na concórdia que nela 
reinavam. Mas não o façamos como 
se Jesus, Maria e José não tivessem 
parte ativa nisso. As dificuldades e 
problemas por que passou – por que 
passam todas as famílias – foram 
conquista e graça, granjeados com 
trabalho e com oração, com diálogo 
e amor. Em suma, a Família de Je-
sus, Maria e José viveu uma vida fa-
miliar normal, mas viveu-a de forma 
perfeita, de forma extraordinária.
Encomendemos, pois, as nossas fa-
mílias, todas as famílias à Família de 
Nazaré. Que vivam a vida que lhes 
toca, tal qual ela se apresenta, mas 
que o façam de forma heroica, santa, 
tal como a Sagrada Família!
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O retiro online interna-
cional da OCD de prepa-
ração para a Páscoa de 
2023 tem o tema sempre 
atual da oração cristã, 
que nos ajuda a interiori-
zar a nossa consciência 
de sermos filhos de Deus. 
Ao longo da Quaresma, 
tentaremos compreender 
como a oração, particularmente a oração pessoal silenciosa, é um caminho para vi-
ver a nossa vocação filial: com Jesus (1ª semana), acolher o amor do Pai (2ª sem.), 
para repousar em Deus (3ª sem.), nos recolhermos (4ª sem.) e perseverar na oração 
(5ª sem.). Chegaremos à obediência eucarística (Semana Santa) para, na Páscoa, 
dinamizar a nossa oração missionária e sacerdotal. O retiro inicia-se com o envio por 
mail da meditação da quarta-feira de Cinzas (dia 22 de fevereiro) e prossegue todas 
as sextas-feiras com meditações e pistas concretas da semana seguinte que se po-
dem  descarregar. Inscrições gratuitas em www.webretiro.karmel.at.
Se tiver alguma dificuldade, contactar webretiro@karmel.at ou fatima@carmelitas.pt

Agenda Litúrgica

Atividades complementares

Março 2023

Fevereiro 2023

 4 Beato Eugénio Maria do Menino Jesus (1894-1967)
 24 Beata Josefa Naval Girbés (1820-1893), carmelita secular

 28  Aniversário do nascimento de Santa Teresa de Jesus (1515), nossa fundadora.

Estão em curso as inscrições no 
Retiro OCDS da Quaresma, também 
aberto aos familiares e amigos do 
Carmelo e programado para os 
dias 3 a 5 de março de 2023, no 
Convento de Avessadas, Marco de 
Canaveses, sob a orientação do P. 
Noé Martins. As inscrições decorrem 
em carmelosecular@carmelitas.pt
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Comunidades

Eleições e Admissões  
na Comunidade de Fátima  
Nossa Senhora do Monte Carmelo

No dia 17 de outubro de 2022 houve elei-
ções na nossa comunidade. Foram pre-
sididas pelo nosso Provincial, P. Pedro 
Lourenço Ferreira. Foi eleita como Pre-
sidente a Maria do Rosário Frazão e, 
seguidamente, as Conselheiras, Maria 
dos Santos (Tesoureira), Fábia Correia 
(Comunicação) e Ana Cristina Miguel 
(Secretária), esta última recentemen-

te transferida da comunidade Ir. Lúcia 
para esta comunidade de N. S. do Mon-
te Carmelo. Por fim, foi escolhida como 
Formadora, a Isabel Ramos. 
O P. Pedro elogiou a nossa comuni-
dade pelo trabalho feito, apesar das 
adversidades dos 2 anos de pandemia e 
manifestou o seu grande gosto em par-
ticipar nestes importantes atos da vida 
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Comunidades 

da comunidade, pedindo que nunca dei-
xássemos de o convidar para presidir a 
estes momentos.
No dia 7 de novembro de 2022, a comu-
nidade fez a Admissão de quatro novos 
elementos: Dina Louro, Fernando Cruz, 
Teresa Fernandes e Rita Reis. Em boa 
hora foram recebidos com muita alegria 
e simplicidade e demonstram levar já em 
si um santo espírito de desejo de muita 
comunhão Carmelita. 
Rezámos então Vésperas em louvor e 
ação de graças. Ao vermo-nos assim en-

riquecidos, reconhecemos que o Senhor 
tem feito em nós grandes coisas e que-
remos retribuir, pondo da nossa parte 
tudo para cumprir os desígnios do Pai, 
que fez de Maria a Rainha e Formosu-
ra do Carmelo. Desta boa Mãe  a nos-
sa Comunidade leva o nome e a ela nos 
entregamos confiadamente, assim como 
a Jesus e a José, para que sejam nos-
sos guias na construção de uma família 
fundada no Espírito Santo que alenta o 
Carmelo Descalço.
Assim seja!
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Santa Teresinha

Carta a Santa Teresinha,  
modelo espiritual para as famílias.
Minha querida Santa Teresinha, 
Escrevo-te porque te sinto como um mo-
delo espiritual para as famílias. A tua sim-
plicidade e profundidade, a tua forma de 
explicar o que observas e sentes, a tua 
ligação a Deus e a tudo no que ao plano 
espiritual se refere, encantam-me!
Recordo-me quando na coletânea dos 
teus cadernos, História de uma alma, nos 
contavas sobre a tua visita a Roma e o teu 
encontro com o Papa, para lhe pedires au-
torização para a tua entrada no Carmelo. 
Que determinação, sabedoria e coragem 
demonstraste! Sabes, Teresinha, estas são 
três características essenciais a uma famí-
lia, uma família que queira ter bons pilares 
e que deseje trilhar o caminho da santida-
de. Ou seja, estou a pensar em todas as 
famílias que se unem com bons e bonitos 
projetos. Quanta determinação é necessá-
ria quando os filhos são adolescentes e é 
preciso mostra-lhes com Amor que nem 
sempre têm razão. E a sabedoria que é 
necessária para aceitar cada um com a 
sua maneira de ser, sem a ilusão de mudar 
cada membro da nossa família, mas com 
o acolhimento terno da sua personalidade 
e ir ensinando, passo a passo. E também 
a coragem necessária para todos os dias 
fazer as tarefas de casa, que parecem ro-
tineiras e que nunca estão completas! No 
fim de um dia de trabalho muitas vezes 
significa um fardo para o pai e para a mãe, 
tratar das refeições, da roupa, da limpeza. 
Mas com aquele amor que tu falas, aque-
le Amor no qual querias ser perfeita, tudo 
se pode fazer com mais alegria, com um 
grande sorriso! 
E a lição belíssima que nos deste ao cui-

dar do teu pai sempre com tanto carinho, 
em particular na fase de idade mais avan-
çada em que se encontrava doente, e tu 
sempre com o teu coração tão perto do 
dele. Mesmo à distância, pois já estavas 
no Carmelo, tentavas acompanhar cada 
passo. Oxalá as famílias de hoje pensem 
cuidar dos seus idosos com a ternura com 
que tu cuidaste do teu “papá” (como gos-
tavas de lhe chamar). 
Um ingrediente essencial nas famílias é o 
perdão, a aceitação do outro. Recordo-me 
daquele episódio, querida Teresinha, em 
que nos falaste da tua dedicação àquele 
“malfeitor”. Por ele rezavas pedindo a sua 
conversão, com uma paciência e tolerân-
cia aos seus erros, acreditando que todos 
somos dignos do perdão. Tanto rezaste e 
te mortificaste... Ao ler o fim dessa histó-
ria, comovi-me. O “teu malfeitor” na hora 
da sua execução agarrou um crucifixo e tu 
percebeste que havia ali arrependimento 
na sua alma. A tua oração não foi em vão, 
não foi! As orações são pétalas de rosas 
sempre prontas a serem derramadas so-
bre os que mais delas precisam. Essa tua 
forte convicção na oração de intercessão 
é fundamental nos esposos. Se rezarem 
mais um pelo outro… quantas graças po-
dem obter…
Querida Teresinha, quando visitei Alençon, 
a tua casinha natal, percebi bem como eras 
amada pelos teus pais, Luís e Zélia Martin. 
Um casal trabalhador, cumpridores das 
suas responsabilidades e muito atentos às 
suas filhinhas. Apesar dos seus ofícios exi-
gentes no fim do dia havia sempre tempo 
para a brincadeira e diálogo com as suas 
filhinhas. Que bonito! E que necessário 
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Santa Teresinha Santa Teresinha

este amor e dedicação aos filhos… como 
os filhinhos de hoje precisam tanto da aten-
ção e do diálogo com os seus pais…
Antes de terminar, gostava ainda de 
recordar que, quando fizeste os teus votos 
no dia 8 de setembro de 1890, te inspiraste 
no convite de casamento da tua prima Joana 
Guérin com o Dr. La Néele e compuseste 
um texto para as tuas místicas bodas. 
Achei-o lindíssimo, quando o li! Obrigada, 
Teresinha, por teres este coração cheio de 
Amor sem fronteiras. Assim reproduzo o 
teu texto e termino esta carta recordando 
como tens tanto a ensinar às famílias como 
modelo de luz! Sim, ainda existe muito 
mais a recordar e tanto mais a mencionar 
sobre os episódios e histórias bonitas da 
tua vida e de como eles podem inspirar as 
famílias de hoje. O teu texto: 
«Deus omnipotente, Criador do céu e da 
terra, Soberano Senhor do Mundo e a glo-
riosíssima Virgem Maria, Rainha da cor-
te celestial, têm a honra de participar a V. 
Exa. o Casamento do seu augusto Filho 
Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senho-
res, com a Menina Teresa Martin, desde o 
dia do seu enlace, Dama e Princesa dos 
Reinos, que Seu Divino esposo lhe trouxe 

em dote, a saber, a Infância e a Paixão 
de Jesus, donde lhe procedem os seus tí-
tulos de nobreza: do Menino Jesus e da 
Santa Face.
Não tendo podido convidar V. Exa. para a 
festa das Bodas celebradas a 8 de setem-
bro de 1890 na montanha do Carmelo, por 
ser a entrada exclusiva da corte celeste, 
rogo a V. Exa a fineza de participar, pelo 
menos, no banquete da eterna Boda que 
terá lugar Amanhã, Dia da Eternidade, em 
que Jesus, Filho de Deus, virá sobre as nu-
vens do Céu, em todo o esplendor da Sua 
Majestade, a julgar os vivos e os mortos.
Como não é possível fixar hora certa, é V. 
Exa convidada a estar preparada e vigi-
lante.»
Bem vejo que este convite é um fiel retrato 
da tua fina sensibilidade, da tua alma de ar-
tista, da tua constante meditação nas coi-
sas de Deus e da tua paixão missionária, 
sem esquecer o teu sentido de humor… 
e mais ainda que havemos de descobrir 
juntas!
Até breve, Teresinha!

Texto das bodas, com adaptações: Santos, J. (1987), 
Amor sem fronteiras, Sta Teresinha do Menino Jesus. Ed. 
Missões, 6ª ed., pp 98-99. 
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Breve e relevante

O P. José Vicente Rodríguez, OCD,  um dos gran-
des especialistas de São João da Cruz que escre-
veu várias obras sem igual sobre o Doutor Místico, 
faleceu em Burgos no dia 23 de novembro de 2022. 
Tinha 96 anos de idade e 80 anos de profissão reli-
giosa no Carmelo. Foi director do CITeS - Centro In-
ternacional Teresiano e Sãojoanista – de Ávila, hoje 
Universidade da Mística, em que deu aulas desde 
a sua criação em 1986 até 2019. Que o Senhor o 
acolha na sua Misericórdia.

Para os Aniversários Teresianos de 2023-
2025, o Capítulo Geral dos Carmelitas 
Descalços de 2021 decidiu propor a toda 
a Ordem, formada por frades, seculares e 
irmãs, um programa de leitura dos escritos 
de Santa Teresinha. O Definitório Geral da 
Ordem preparou, com a Província Carme-
lita de Paris, um programa de reflexão so-
bre os Manuscritos autobiográficos (2023 
e 2024) e outros escritos de Teresinha 
(2025). No início de cada mês, as fichas 
serão acessíveis no sítio da Internet da 

Cúria Geral em Roma. Foram publicadas 
a Ficha de Apresentação:
https:/ /carmeli tana/es/documentos/
la-lectura-y-la-reflexion/presentacion-
lectura-de-los-escritos-de-teresa-del-
nino-jesus/ e a Ficha 1 do Manuscrito 
A: https://www.carmelitaniscalzi.com/es/
documentos/la-lectura-y-la-reflexion/ficha-
1-lectura-de-los-escritos-de-teresadel-
nino-jesus/
Nos dias 10 a 15 de cada mês, o canal 
You-Tube OCD Curia publicará um vídeo 
relacionado com a ficha do mês e reali-
zado por uma das Circunscrições da Or-
dem. Assim descobriremos como Teresa 
de Lisieux é entendida nos quatro cantos 
do mundo. Primeiro vídeo disponível: 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=QzaV0MsYdXo

O livro «Uma vida, várias vocações, Teresinha do Menino Jesus» é da autoria do Frei 
Marco Caldas OCD, na comemoração do 150º aniversário do nascimento de S. Teresa de 
Lisieux. No prefácio, D. João Lavrador, bispo de Viana 
de Castelo salienta: “Estamos no ano em que o Papa 
Francisco convida os jovens para as Jornadas Mun-
diais da Juventude a realizar em Lisboa, em agosto 
de 2023. É muito oportuno oferecer aos jovens de 
hoje testemunhas claras de audácia, de profundi-
dade humana e espiritual, de alguém que na sua 
juventude se deixou fascinar pelo amor infinito de 
Deus e ofereceu toda a sua vida para corresponder 
a esse amor”. O livro (5€, mais portes de envio) pode 
ser adquirido através do email viana@carmelitas.pt
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Breve e relevante Oração
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Sagrada Família de Nazaré, 
confiamos em vós, 
porque Deus escolheu vir ao mundo 
numa família, para salvar a humanidade 
e mostrar-lhe o Seu amor. 
Por isso, estamos aqui, 
abrindo a Vossa porta e
entrando em Vossa casa.

Jesus, és o modelo de obediência 
e amor para com os pais.
Maria, luz e alegria da casa, és o modelo 
das mães que amam e consolam.
José, és o modelo dos pais, 
atento e carinhoso, forte e protetor.

Tornai a nossa família 
cada vez mais parecida com a Vossa.
Preservei-nos dos ciúmes, 
conflitos e impaciências 
e guardai-nos na paz do coração.

Afeiçoai-nos à vontade do Pai 
e ao desejo 
de nos entregarmos aos outros. 
Guardai-nos na caridade e cuidai 
das nossas necessidades 
materiais e espirituais.

Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Ámen


