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«Temos de pôr os olhos em Cristo, nosso modelo. O bom 
Jesus é tão boa companhia que nunca nos devemos afastar 
dele e de sua Mãe Santíssima.»

S. Teresa de Jesus, 6M 7, 13

https://www.seculares.carmelitas.pt/
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Editorial

Queridas irmãs e queridos ir-
mãos,
É com imensa alegria e gra-
tidão que vos escrevo neste 
mês de maio, tão especial para 
nós carmelitas. Neste mês so-
mos convidados a contemplar 
a nossa Mãe e Irmã, a Virgem 
Maria, como modelo e mestra 
dos peregrinos que caminham 
para o coração de Deus.
Há uns anos, na Igreja do Car-
mo em Viseu, andava a bisbi-
lhotar, com a curiosidade típica 
de um petiz, alguns livros an-
tigos – um fascínio de sempre 
– que estavam no salão nobre 
desta igreja. Deparei-me com 
um Novenário de meditações 
e preces à Puríssima Virgem 
Maria do Monte do Carmo de 
Vizeu.
Ao abrir este venerável livro, 
deparei-me com uma oração 
à Mãe do Carmo para se rezar 
antes da Ladainha. Não hesi-
tei em escrevinhar num papel 
que fui buscar à sacristia este 
belo poema, que ainda hoje 
vou balbuciando no silêncio da 
oração.
Uma das estrofes reza assim: 
«Mãi dos Carmelitas, / Espoza 
do Eterno, / Livrai os homanos 
/ Do horrido Inferno». Con-
fesso-vos que nunca mais se 
apartou do meu coração este 
pequenino e tão profundo ver-
so: Esposa do Eterno.
Contemplo Maria, e de forma 
especial neste mês de maio, 
como aquela que aceitou ser a 

esposa do Eterno. Uma criatu-
ra, como nós, aceitou o pedido 
de casamento de Deus para 
ser a mãe do Salvador e se unir 
a Ele de uma forma tão bonita.
Nós, carmelitas, aprendemos 
de Maria a unirmo-nos cada 
vez mais a Deus através do 
seu Filho, a percorrer os trilhos, 
cheios de flores e de noites, 
da vida espiritual. Se a nossa 
vocação é viver em obséquio 
de Cristo, ponhamos os olhos 
na Virgem Maria, a Esposa do 
Eterno, que nos convida a ex-
perimentar o Amor de Deus em 
cada circunstância da nossa 
vida.
Que belo seria se nós testemu-
nhássemos nos vários contex-
tos das nossas vidas este con-
vite de amor: sermos esposas 
e esposos do Eterno! O nosso 
mundo, os nossos irmãos e ir-
mãs necessitam de reavivar 
a esperança, de reacender a 
chama do amor que perde for-
ça nos corações. Neste mês 
de maio, de forma especial, 
convidemos todos quantos co-
nhecemos para as bodas do 
Eterno, movidos pelo exemplo 
de Maria, que apressadamente 
partiu para a montanha ao en-
contro de Isabel.
Termino estas linhas com um 
outro passo daquela bela ora-
ção de que vos falei: «Estrella 
brilhante / Do Carmello gloria / 
Fazei que cantemos / Comple-
ta victoria».

Maria, Esposa do Eterno

Frei Francisco Maria 
de São José

Ordem dos 
Carmelitas Descalços
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Os institutos religiosos de inspiração carmelita e teresiana vão 
realizar de 21 a 23 de outubro de 2022 o X Congresso de Es-
piritualidade sobre a «A arte de viver em comunhão», em res-
posta ao apelo do Papa Francisco que convidou toda a Igreja 
universal a entrar num processo sinodal mais intenso. A expe-
riência da comunhão é o fundamento de toda a sinodalidade 
nas comunidades cristãs. A nossa espiritualidade pessoal e 
eclesial encontra a sua fonte na comunhão trinitária vertida 
no espaço e no tempo, no hoje da nossa história. Queremos, 
assim, sintonizar com toda a Igreja, fortalecer os laços da ami-
zade e da fé com todos os nossos irmãos, que professem ou 
não a nossa fé e acelerar o caminho da escuta e do diálogo na 
vida de cada comunidade.  
Mais informações e inscrições em http://www.carmelitas.pt

Os Carmelitas Seculares programaram um Curso bíblico on-
line que será orientado pelo biblista Pe Armindo Vaz, OCD. 
Este curso percorrerá os temas básicos de leitura e interpre-
tação da Sagrada Escritura para que todos possam encontrar 
e aprofundar na Palavra a fonte da vida espiritual e pastoral. 
Consta de 15 encontros, um a dois por mês à quinta-feira das 
18h30 às 20h, de outubro de 2022 até junho de 2023, sendo 
este último presencial, na Domus Carmeli, em Fátima. Inscri-
ção: 60€ (30€ até 31 de julho e os restantes até ao início das 
aulas).
Mais informações em https://www.seculares.carmelitas.pt

Agenda Litúrgica

Atividades complementares

16 São Simão Stock (séc. XIII) 
22 Santa Joaquina de Vedruna (1873-1854)
25 Santa Maria Madalena de Pazzi (1566-1607)
29 Beata Elias de S. Clemente (1901-1927) 

Maio 2022

  7 Beata Ana de S. Bartolomeu (1549-1626) 
12 Beato Afonso Maria Mazurek, mártir (1891-1944)
14 Beata Maria Cândida da Eucaristia (1884-1949)
 Santo Eliseu, profeta
19 Beata Maria Teresa de S. José (1855-1938)
26 Beata Maria Josefina de Jesus Crucificado (1894-1948)

Junho 2022

http://www.carmelitas.pt 
https://www.seculares.carmelitas.pt 
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O XXIX Encontro Nacional da OCDS da 
Província de Portugal realizou-se pre-
sencialmente de 22 a 24 de abril, na 
Domus Carmeli em Fátima, com cer-
ca de 65 participantes. Foi um Encon-
tro esperado e caloroso, pois os dois 
últimos tinham-se concretizado por via 
telemática. A agenda incluiu a VII As-
sembleia Geral para a aprovação dos 
novos Estatutos e a eleição do Conse-
lho Nacional para o triénio 2022/25, a 
par de uma vertente formativa com o 
tema «Sagrada Escritura: Uma Palavra 
falou o Pai». O nosso Provincial Pe Pe-
dro Ferreira fez a abertura do Encon-
tro, sublinhando que a nossa vocação 
se concretiza com a leitura, meditação 
e contemplação interior da Palavra que 
ilumina a vida de cada carmelita secu-
lar.
No sábado, a manhã foi dedicada à for-
mação com a conferência do Pe Armin-

do Vaz: A Bíblia em São João da Cruz. 
O santo carmelita tinha um bom conhe-
cimento da Bíblia, de que se encontram 
cerca de 1650 citações ou referências 
nas suas obras. O Livro do Cântico dos 
Cânticos foi o que mais influenciou os 
seus escritos, e particularmente o Cânti-
co Espiritual, com o mesmo motivo con-
dutor: a procura do Amado. O amor hu-
mano liricamente expresso é a imagem 
da busca do Amor de Deus no Livro bí-
blico. No Cântico Espiritual, São João 
da Cruz explora o caminho da experiên-
cia interior e secreta do ser humano à 
procura de Deus em fé e amor. 
A Assembleia geral reuniu durante toda 
a tarde de sábado, iniciando-se com 
a apresentação do Relatório geral do 
triénio cessante e prosseguindo com 
a aprovação dos novos Estatutos. Já 
nos finais da tarde, foi eleito o Conse-
lho Nacional: a presidente Isabela Ne-

XIX Encontro Nacional OCDS

Comunidade Nacional 
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Comunidade Nacional

ves (Santa Teresa de Jesus – Tavira) foi 
reeleita para o segundo mandato, com 
os conselheiros João Gouveia (Irmã 
Lúcia de Fátima), Luciana Nogueira e 
Jorge Leal (Menino Jesus de Praga de 
Avessadas). No Conselho Fiscal ficou 
como presidente o Davide Domingues 
(Santa Teresinha de Braga) e como vo-
gais a Ana Paula Dias (S. José do Fun-
dão) e Rosarinho Frazão (N. S. do Mon-
te Carmelo de Fátima). E acabámos 
mesmo a tempo de rezar as Vésperas 
na capela!
Entretanto, durante a tarde realizou-se 
um programa alternativo com os partici-
pantes não envolvidos nas actividades 
da Assembleia. Alguns textos de S. Te-
resa, S. João da Cruz, S. Isabel da Trin-
dade e S. Teresinha sustentaram uma 
reflexão e partilha sobre a identidade 
carmelita secular, antes dos participan-
tes percorrerem as estações de uma 
Via Lucis.

Em suma, foi um dia muito intenso! Mas 
ainda todos conseguimos ter curtos mo-
mentos de descanso, com dois dedos 
de conversa, à volta dos doces e bolos 
que costumam enriquecer os lanches 
do Encontro Nacional.
A manhã de domingo foi dedicada à 
partilha de vários assuntos e desafios, 
entre eles: criação de Comissões (ratio 
da Formação na Província e newslet-
ter), apoio às comunidades fragilizadas, 
apresentação do Curso Bíblico de 2022-
2023, projetos para a Escola de Oração, 
futuro do Dia da Família carmelita. Por 
fim, como é habitual, a missa de domin-
go foi celebrada na capela do Conven-
to de São José, antes do nosso almoço 
de despedida. «Bendito e louvado seja 
o Senhor, fonte de todos os bens que 
falamos, pensamos e fazemos. Amém.» 
(Santa Teresa de Jesus, C 42, 7)
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OCDS no mundo

Em outubro de 1994, foi fundada em Kiev 
a primeira comunidade do Carmelo Se-
cular dos “Anjos da Guarda”, actualmen-
te com 18 membros. Em 2003 foi a vez 
da comunidade “Maria, Mãe de Deus da 
Graça” em Khmelnytsky, hoje com 14 
membros. Na cidade de Berdychiv, for-
mou-se em 2014 a comunidade da “Ima-
culada Conceição da Santíssima Virgem 
Maria” que tem 8 membros. A mais re-
cente, a comunidade do “Menino Jesus 
de Praga”, surgiu em 2020 e encontra-se 
em Kharkiv. 

Estes tempos de guerra são difíceis para 
as comunidades e suas famílias. Mas 
todas tentam manter um contacto entre 
elas. Apenas um membro da comunida-
de de Kharkiv permanecia nesta cidade 
destruída. Os membros da comunidade 
de Berdychiv (a sul de Kiev), que ainda 
não tinha sido bombardeada, ficaram 

nas suas casas. Cada um ajuda na me-
dida das suas possibilidades, acolhendo 
refugiados ou como voluntários de activi-
dades civis. Em Khmelnytsky (a leste de 
Lviv), os membros da comunidade vivem 
trancados nas suas casas. Em Kiev ape-
nas permaneceram quatro membros da 
OCDS.

«Colocamos as nossas vidas nas mãos 
do Senhor e da Sua Divina Misericórdia. 
De uma forma muito especial, encontra-
mos refúgio junto do grande protetor do 
Carmelo, São José. Todas as nossas co-
munidades rezam a este grande santo, 
recordando o que a nossa Santa Madre 
Teresa de Jesus disse sobre ele. Tam-
bém vos pedimos que rezeis a São José 
pela paz na Ucrânia».

Carta de abril publicada em https://www.
carmelitaniscalzi.com

Na Ucrânia

https://www.carmelitaniscalzi.com 
https://www.carmelitaniscalzi.com 
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OCDS no mundo OCDS no mundo

A OCDS no Senegal nasceu junto do 
Convento carmelita de Dakar no final da 
celebração do 450º aniversário da Or-
dem dos Carmelitas Descalços, a 18 de 
novembro de 2019. Nesta ocasião, os 
carmelitas encontraram-se com Véroni-
que Lukelo, OCDS da República Demo-
crática do Congo, e pediram-lhe que des-
se um testemunho sobre o seu percurso 
de mais de 20 anos com o seu marido 
na OCDS. O testemunho foi um elemen-
to fundamental para Michel e André, que 
pediram aos Carmelitas que criassem o 
ramo leigo da Ordem no Senegal. A inau-
guração oficial teve lugar em Dakar a 2 
de março de 2020. O grupo tem agora 
10 membros: dois professos temporá-
rios, três no primeiro ano de formação, 
três mulheres candidatas e um casal da 
República Democrática do Congo com 
votos perpétuos a viver em Dakar. O gru-
po promove a devoção do Escapulário no 

Senegal, realiza reuniões mensais no pri-
meiro sábado e faz um retiro anual. São 
João da Cruz é o Santo Padroeiro e a co-
munidade anima o dia da festa patronal 
todos os 14 de dezembro.

Segundo https://www.carmelitaniscalzi.
com/pt-br/2022/04/24/a-presenca-do-o-
cds-no-senegal/

No Senegal

Se quiseres ser perfeito, vende a 

tua vontade, 

dá-a aos pobres de espírito,

aproxima-te de Cristo

com mansidão e humildade,

segue-O até ao Calvário e

ao sepulcro.

S. João da Cruz, DLA 176

https://www.carmelitaniscalzi.com/pt-br/2022/04/24/a-presenca-do-ocds-no-senegal/ 
https://www.carmelitaniscalzi.com/pt-br/2022/04/24/a-presenca-do-ocds-no-senegal/ 
https://www.carmelitaniscalzi.com/pt-br/2022/04/24/a-presenca-do-ocds-no-senegal/ 
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Janela poética

Hino de Amor

Mãezinha, é o teu dia santo

dia de muita alegria.

não trabalhes hoje tanto

descansa ao menos um dia!

É bom viver devagar,

parar um pouco na vida,

pensar, sorrir e sonhar

junto de ti, mãe querida.

Que nas horas deste dia

só tenhas em teu redor

paz, ternura e harmonia, 

flores e canções de amor.

E logo à noite a rezar

minha sentida oração,

peço a Jesus p’ra te dar

lugar no Seu coração.

Maria Fátima Bento - Coimbra
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Janela poética Breve e relevante 

O mês de maio é o mês de Maria, nossa Mãe e Senhora. Neste 
tempo, oramos de um modo especial a Maria e com Maria, sobre-
tudo a oração do Rosário. As Edições do Carmelo sugerem-nos 
este livro e outros dedicados a Nossa Senhora para nos ajudarem 
a viver e a orar com Maria, durante este mês e todo o ano. «Este 
é um livro de orações; não é para ficar nas mãos, mas para des-
cer ao coração, e do coração dos devotos e devotas de Nossa 
Senhora do Carmo subir ao coração do Bom Deus».

Mais informações em www.carmelo.pt

Depois de uma interrupção motivada pela pandemia da COVID-19, este ano retomar-
-se-á a tradicional peregrinação ao Santuário do Menino Jesus de Praga em Avessadas, 
Marco de Canaveses, no primeiro domingo de junho. Com o intuito de uma preparação 
mais intensa para a peregrinação, a Ordem dos Carmelitas Descalços irá promover uma 
novena online, uma jornada espiritual, a começar no dia 27 de maio e que terminará no 
dia 5 de junho, dia da peregrinação. Convidamos todos a participar nesta jornada orante 
ao Menino Jesus porque, de acordo com a Sua promessa, “Quanto mais Me honrardes, 
mais Eu vos favorecerei”.

Mais informações em http://avessadas.carmelitas.pt

http://www.carmelo.pt
http://avessadas.carmelitas.pt 
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Porque te amo, ó Maria!

Ó Mãe bem-amada, apesar da minha pequenez
Como tu possuo em mim o Omnipotente
Mas não tremo ao ver a minha fraqueza:
O tesouro da mãe pertence à criança
E eu sou tua criança, ó minha Mãe querida!
As tuas virtudes, o teu amor, acaso não são meus?
Por isso quando a Hóstia branca vem ao meu coração 
Jesus, o teu Manso Cordeiro, julga repousar em ti!...

Fazes-me sentir que não é impossível
Seguir os teus passos, ó Rainha dos eleitos,
O estreito caminho do Céu, tornaste-o visível
Praticando sempre as mais humildes virtudes.
Junto de ti, Maria, gosto de ficar pequena,
Das grandezas da terra vejo toda a vaidade,
Em casa de Santa Isabel, recebendo a tua visita,
Aprendo a praticar a ardente caridade.

Santa Teresinha, extratos de PN 54

Oração  
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www.seculares.carmelitas.pt

Nicole Vareta
flordocarmelo@carmelitas.pt
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