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CARMELITAS SECULARES 

  

A temática subjacente ao Plano Anual de  

Actividades, para 2019/2020,  

da Ordem dos Carmelitas Descalços Seculares  

da Comunidade de Aveiro é  

“A VOCAÇÃO DA FAMÍLIA:  

UM OLHAR FIXO EM JESUS”  

seguindo a proposta da Paróquia, 

onde a Comunidade se encontra inserida.  

Em termos de objectivo geral, somos  

“convidados a tomar consciência  

do matrimónio como uma vocação  

e do projecto cristão na vida familiar.” 
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PLANO DE ACTIVIDADES 2019/2020 

 

1. INTRODUÇÃO 

Na sequência da retirada da presença da Ordem dos Padres Carmelitas da cidade de Aveiro e da 

passagem da Igreja do Carmo para a Diocese de Aveiro, as actividades a realizar pelos Carmelitas 

Seculares (ou seja, leigos Carmelitas) terá um duplo objectivo. Por um lado, continuar a zelar 

pelo progresso espiritual dos seus membros, mantendo as suas obrigações enquanto membros 

que integram espiritual e juridicamente a Ordem do Carmo, e por outro lado, promover 

actividades dirigidas preferencialmente à Comunidade da Vera-Cruz e Diocese, procurando 

manter o espirito e a vivência dos Santos Carmelitas. 

 

Os Carmelitas Seculares são leigos de diferentes condições: casados ou solteiros, jovens ou 

adultos que pertencem à Ordem dos Carmelitas Descalços, à semelhança dos Frades Carmelitas 

e das Irmãs de Clausura. 

 

A missão dos Carmelitas Seculares é comum à Família Carmelita e consiste na união com Deus 

que se concretiza em oração, apostolado e vida laical. 

 

Os Carmelitas Seculares desenvolvem actividades que promovem a sua relação pessoal com 

Deus (oração/meditação) e como consequência deste encontro se desenvolverá todo o seu 

apostolado junto da comunidade onde estejam inseridos. A vida laical concretiza-se na 

divulgação da palavra de Deus, em qualquer esfera da vida, familiar, profissional ou 

social, concretamente no testemunho da vocação matrimonial e laical, na educação dos filhos, 

no local de trabalho e nas comunidades cristãs e paroquiais, privilegiando sobretudo a 

pastoral da oração e outras prioridades pastorais da Diocese de Aveiro, de acordo com o Carta 

Pastoral 2018-2021 redigida pelo Sr. Bispo de Aveiro, D. António Moiteiro. 
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Assim, a primeira forma de apostolado do Leigo Carmelita é a oração, devendo: 

- procurar ser “fermento” e “sal da terra” no mundo e na comunidade onde vive; 

- participar activamente na vida pastoral da Igreja; 

- ajudar as pessoas a desenvolverem a sua vida espiritual e colaborar nas obras e 

iniciativas da Ordem, da Paróquia e da Diocese. 

 

Tendo em consideração estes pressupostos, este documento irá ser mais extenso do que 

habitualmente, uma vez que irá servir em simultâneo dois propósitos: 

- apresentar o Plano de Actividade 2019/2020 dos Carmelitas Seculares de Aveiro, ao 

Conselho Nacional da Ordem dos Carmelitas Descalços Seculares; 

- dar a conhecer as actividade que os Carmelitas Seculares se propõe realizar na Igreja 

do Carmo, dirigidas a todos preferencialmente à Comunidade. 

 

A primeira parte deste documento, corresponde à vertente interna, ou seja, serão identificadas 

as actividades dirigidas preferencialmente aos Carmelitas Secular, bem como as actividades de 

âmbito nacional promovidas pelo Conselho Nacional. Poderá, contudo, haver actividades que 

possam ser abertas a todos os interessados, apesar de serem pensados para os Carmelitas 

Seculares, nomeadamente os retiros. 

 

Na segunda parte as actividades, serão dirigidas a todos os interessados da Diocese de Aveiro, 

respeitando a temática definida para o presente ano pastoral. 
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2. PRIMEIRA PARTE - VERTENTE INTERNA 

2.1. Reunião do Conselho da Comunidade 

O Conselho da Comunidade reúne-se frequentemente e sempre que for necessário, na 

perspectiva de cuidar dos programas de formação e do crescimento da própria comunidade, 

segundo os Estatutos. 

 

No ano 2019/2020, estão previstos, as seguintes Reuniões do Conselho da Comunidade: 

Nº Data Ordem de Trabalhos 

1º  Set/2019 

Validação do Plano de Actividades 2019/2020 
Indicar a pessoa substituta do Presidente, sempre que haja 
indisponibilidade por parte deste, para comparecer nas Reuniões do 
Conselho Pastoral da Vera Cruz. 

2º  Nov/2019 
Preparação do Processo de Convite à Admissão à Ordem e  
Promessas Definitivas 

3º Mar/2020 Preparação das Eleições da Comunidade 

4º  Jul/2020 

Avaliação das actividades realizadas ao longo do ano pastoral 
2019/2020; 
Validação do Relatório de Actividades 2019/2020; 
Elaboração do Plano de Actividades 2020/2021 sob o tema 
“Enviados para anunciar o Evangelho de Jesus” 

 

2.2. Formação 

Os Carmelitas Seculares encontram-se periodicamente para a partilha de vida, formação e 

oração num espírito de alegria e comunhão. 

 

2.2.1. Encontro Mensal em Comunidade 

Para o ano 2019/2020 estão previstos nove Encontros, com uma periodicidade mensal. Salvo 

excepções devidamente identificadas (nos encontro de Outubro e Dezembro /2019 e Abril/2020, 

em que foram previstas actividades a nível nacional para os OCDS), o dia da realização dos 
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Encontros é no 3º Sábado de cada mês, no Salão de São João da Cruz, na Igreja do Carmo, pelas 

15h00: 

ENCONTROS MENSAIS – Estudo das Famílias dos Santos do Carmo 

Nº Data 
Leitura Meditada 
da Regra 

Tema da Formação 

1º 
26/Out/2019 
4º Sábado 

1-2 1º Capítulo – O Livro das Moradas 

2º 16/Nov/2019 3-5 2º Capítulo – “Quero ver a Deus” 

3º 
14/Dez/2019 
2º Sábado 
(S.João da Cruz) 

6-7 3º Capítulo – Conhecimento de si mesmo 

4º 18/Jan/2020 8-10 4º Capítulo – A oração 

5º 15/Fev/2020 11-12 5º Capítulo – O bom Jesus 

6º 21/Mar/2020 13-14 6º Capítulo – Ascese teresiano 

7º 
25/Abr/2020 
4º Sábado 

15-16 7º Capítulo – O Demónio 

8º 16/Mai/2020 17-18 8º Capítulo – Espírito teresiano 

9º 20/Jun/2020 19-20 9º Capítulo – Crescimento espiritual 

 
------ 

19/Jul/2020 
Domingo 

Não se realiza o Encontro Mensal. 
Convívio com as Irmãs, no Dia da Mãe da Divina Graça ou Passeio 
Convívio dos Carmelitas Seculares 

 

Os Encontros de Formação na Comunidade apresentam a estrutura: 

15h00 I Acolhimento, regularização das contribuições e informações úteis (30 min)  

15h30 I Oração inicial; Intenção de oração do Santo Padre para o mês; Leitura Meditada da Regra 

(30 min) 

16h00 I Formação, partilha comunitária e oração final (60 min)  
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A Leitura espiritual escolhida para este ano, e que irá servir de reflexão é o livro “QUERO VER 

A DEUS”, do Frei Eugénio Maria do Menino Jesus, OCD, publicado pela Editora Vozes. 

Dois foram os motivos subjacente à sua escolha. O primeiro prende-se com a recente 

beatificação do Frei Eugénio Maria (19/11/2016) e por este livro ter sido escolhido como 

prenda de Natal pelo Santo Padre para os Cardeais, em 2017. 

 

Esta obra tem um lugar de grande importância no campo da mística. Seguindo o roteiro do livro 

das Moradas de Santa Teresa de Jesus, Frei Eugénio Maria, usando as suas palavras, vai 

esclarecendo os termos próprios da experiência mística, difíceis para a compreensão dos 

principiantes e mesmo para os adiantados no caminho da fé, necessitando de discernimento e 

de luz. A explicação do tema de formação fica a cargo do Assistente Espiritual. Contudo, cada 

elemento dos Seculares, deverá proceder à sua leitura e reflexão, ao longo do mês para poder 

intervir, ou com sugestões ou dúvidas no próximo Encontro Mensal. 

 

Em virtude da entrada de novos elementos no final do ano transato, a leitura da Regra e das 

Constituições volta a fazer-se de forma mais assídua. 

 

Após o Encontro Mensal, todos os Seculares com disponibilidade, poderão continuar em oração 

comunitária, através da participação da recitação do Terço do Rosário às 18h00 e na celebração 

da Eucaristia às 18h30. 

 

Para os Carmelitas Seculares, o ano pastoral termina em Julho, após a Solenidade de Nossa 

Senhora do Carmo (16/Julho). 

 

2.2.2. Formação Individual 

O objetivo central do processo de formação dos Carmelitas Seculares é a preparação da pessoa 

para viver o carisma e a espiritualidade do Carmelo em seu seguimento de Cristo, a serviço da 

missão (Estatutos, 32). 

 

Na medida em que, o nível de conhecimento dos membros dos Carmelitas Seculares é 
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heterogéneo, face ao nível de Promessas (ou seja, compromisso individual assumido com a Ordem 

Carmelita), é apresentada uma proposta de leitura facultativa, que cada elemento realizará 

individualmente. 

 

Para os elementos que foram convidados à Admissão à Ordem, ou seja, na fase de 

familiarização com a comunidade, com o estilo de vida, recomenta-se a leitura opcional de um 

dos dois livros, da Edição Carmelo.  

 

O primeiro livro recomendado é: 

 

TERESA DE ÁVILA - A mística lutadora, escritora por 

obediência 2ª EDIÇÃO, de Maria Torres 

Constando no site das Edições Carmelo 

(http://www.carmelo.pt). 

 

 

O segundo livro recomendado: 

 

LIVRO DA VIDA – Autobiografia de Santa Teresa de Jesus 

(Edições Carmelo). 

 

Nas palavras do Papa Bento XVI, apresentadas no site das Edições Carmelo, para a apresentação 

deste livro, “Santa Teresa de Jesus é uma verdadeira mestra de vida cristã para os fiéis de todos 

os tempos”. 
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2.2.3. Actividades Proposta pelo Conselho Nacional dos OCDS 

Retiro de Advento (22-24 Nov/2019), em Fátima, na Domus Carmeli 

Iniciativa proposta pelo Conselho Nacional e dirigida aos Carmelitas Seculares, 

a aspirantes ao Carmelo, bem como a outras pessoas não carmelitas. 

Encontro de Assistentes Espirituais (07 Fev/2020), em Fátima, na Domus Carmeli 

Iniciativa proposta pelo Conselho Nacional.  

Encontro de Formação (08-09 Fev/2020), em Fátima, na Domus Carmeli 

Iniciativa proposta pelo Conselho Nacional e dirigida aos Carmelitas Seculares. 

Encontro Nacional (17-19 Abr/2020), em Fátima, na Domus Carmeli 

Iniciativa proposta pelo Conselho Nacional e dirigida aos Carmelitas Seculares. 

 

2.3. Oração Comunitária 

Confiantes da Promessa de Deus e no poder da intercessão da oração, segundo Mateus 7:7-

11: 

7Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á. 

 

Os Carmelitas Seculares oram diariamente em comunidade em favor de todos. 

 

2.3.1. Diária 

Este ano propõem-se uma oração diária por breves instantes, para se recolherem. Juntamos a 

nossa oração ao ÂNGELUS (Meio dia). 

 

2.3.2. Oração Diária pelos Seculares 

A Igreja espera de nós Leigos Carmelitas um empenho especial pela oração litúrgica e 

contemplativa, e apreciamos ainda, os atos de devoção à Virgem Maria, que invocamos como 

Senhora do Carmo. 

 

Neste sentido, os Carmelitas Seculares, disponibilizam-se a rezar em comunidade a Hora 

Litúrgica das Vésperas e a recitação do Rosário diariamente. 
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2.3.3. Mensal 

Com o objectivo de rezar por Maria como mãe da Igreja, iremos dedicar uma  

“Tarde com Maria”.  

 

2.3.4. Comemoração de todos os fiéis defuntos da Ordem 

Está em estudo a possibilidade da comunidade ter um encontro com reclusos. 

 

2.4. Convívio Comunitário 

2.4.1. Irmãs do Carmelo do Cristo Redentor 

Bodas de Prata da Irmã Maria da Graça, do Carmelo do Cristo Redentor, no dia 28 de 

Setembro às 16h00, com a celebração da Eucaristia seguido de convívio. 

 

Celebração dos 25 anos de casamento, no Carmelo do Cristo Redentor, com a celebração 

da Eucaristia seguido de convívio. 

 

2.4.2. Convívio de âmbito Nacional 

Peregrinação ao Santuário do Menino Jesus de Praga – 1º Domingo de Junho 

(07/06/2020) 

 

2.4.3. Passeio Convívio 

Após um ano pastoral intenso de actividades, o passeio convívio corresponde a um momento 

de lazer que os Carmelitas Seculares, se proporcionam a si mesmos. E irá corresponder à 

última actividade do ano pastoral  2019/2020. 

 

2.5. Outros Assuntos da Ordem 

2.5.1. Convite à Entrada de Novos Elementos 

A intensificação das actividades, preferencialmente em prol da comunidade da Vera Cruz onde 

nos encontramos poderá permitir a descoberta e o interesse pela Espiritualidade Carmelita. 

Nesta sequência poderão ser formulados convites ao longo do ano pastoral, a pessoas que já 
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frequentem a Igreja do Carmo e que informalmente, acompanham os Carmelitas Seculares. As 

iniciativas espontâneas serão igualmente acarinhadas. 

 

Em qualquer dos casos, haverá sempre a necessidade de se proceder a uma avaliação prévia por 

parte do Conselho da Comunidade e a uma posterior autorização, para que possam participar 

no Encontro Mensal e apoiar os membros da Ordem, nas diversas actividades. 

 


