
Flor do Carmelo

 Fui a Ávila fiquei maravilhada, 
mas aquela janela ...

Naquela janela
P’a  Deus virada
Escrevia p’ra nós

Santa Teresa d’Ávila
(Maria José Sequeira - Terrugem)
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Viva ‘La Santa’!

Editorial

É só uma palavrinha, que quase não é, 
pois o espaço, desta vez, está muito 
reduzido. Aliás, essa palavra já vem no 
título, «Viva ‘La Santa’»!
É verdade, os nossos irmãos de Espa-
nha, especialmente os de Ávila, e tam-
bém de Alba de Tormes, gostam muito 
de usar esta expressão e, com ela, sau-
dar a nossa Santa Madre e fundadora 
do Carmelo Descalço.
Estamos já a celebrar o V centenário, 
e como havemos de alegrar-nos! O P. 
Provincial no texto a seguir já nos dá 
os motivos: e são especialmente dois 
os objectivos de vivência, e as metas a 
atingir. Só duas? Oh se fôssemos capa-
zes de as viver! Que grande graça seria 
se a nossa Santa Madre nos concedes-
se a graça, pela sua intercessão, sobre-
tudo neste jubileu do seu nascimento, 
de nos aproximarmos, de decobrirmos 
e de vivermos mais intensamente esse 
dom que todos recebemos desde a 
nossa concepção, desde o nosso bap-
tismo, desde que pronunciámos as nos-
sas Promessas nesta «bendita Ordem 
de Nossa Senhora do Monte Carmelo»!
O P. Provincial lança-nos dois desafios 
importantes e prementes: a comunhão 
fraterna e o mesmo espírito de Santa 
Teresa, a sua sabedoria, discernimen-
to e espiritualidade; não deixam de 
ser menos desafiantes as palavras do 
P. Geral aquando da sua visita em Fá-
tima no mês de Julho passado. Temos 

matéria mais do que suficiente para ali-
mentar e aprofundar a nossa reflexão 
nestes primeiros dias de celebrações.
Só posso desejar a todos um muito feliz 
centenário teresiano!

P. Alpoim 

Palavra do Padre Provincial

Que posso fazer pela minha Ordem?
... Um Centenário é uma oportunidade 
para nos perguntarmos quem é esta 
mulher nascida há 500 anos e o que 
é que ela tem a dizer aos nossos dias, 
particularmente a nós, que nos temos 
como seus discípulos da primeira hora? 
A nossa Santa Madre, como os nossos 
irmãos espanhóis nos vão habituando 
a chamá-la, nasceu e viveu em tem-
po de Reformas e Contra-Reforma, de 
Descobrimentos e de Humanismo Re-
nascentista e assumiu a história como 
oportunidade de transformação. Esta 
mulher fez-se protagonista dos gran-
des desafios e mudanças do seu tempo. 
Respondeu a uma pergunta de sempre: 
que posso eu fazer pelo meu País, pela 
minha Igreja, pela minha Ordem? Ape-
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Reflexão

O meu compromisso com 
Deus
No dia do nosso baptismo foi estabe-
lecido um compromisso que não mais 
desaparece. A nossa história com Deus 
e com a Igreja começa aí. Na verdade, a 
história de cada um de nós faz parte de 
uma história já bem mais antiga. Uma 
história que começou há muitos anos, 
no momento da criação, e que é mar-
cada por um acontecimento. Por Amor 
a cada um de nós, Deus fez-se Homem 
em Jesus Cristo.
Percorrendo a história de Deus com os 
homens, observamos, sentimos, “apal-
pamos” a presença do compromisso, de 
uma aliança de Deus com os homens. 
Ele esteve, e está, com os homens.
Apesar de caminharmos em conjunto, 
em Igreja, cada um de nós é chamado 
a percorrer o seu próprio caminho. A 
Graça do Baptismo é o ponto de par-
tida que marca o nosso compromisso 
com Deus. 
Ao longo da nossa vida o caminho tem 
muitas etapas. Umas são muito discre-
tas, quase ninguém dá por elas, outras, 
pelo contrário, são sinais bem visíveis 
para toda a comunidade. É assim o nos-
so compromisso com Deus. Por vezes 
parece-nos que as etapas são “boas”, 
que vamos no “bom caminho”. Outras 
há, em que percebemos as nossas fa-
lhas, os nossos medos, O meu compro-
misso com Deus.

Tereza Mendes d’Almeida

sar da sua condição feminina, na altura, 
com uma intervenção muito limitada 
na Igreja e na sociedade, Teresa deci-
de fazer o «pouquito que estava ao seu 
alcance: viver com a máxima perfeição 
os conselhos do Evangelho e convidar 
outros e outras a juntar-se a ela neste 
objectivo». E assim, tornou-se uma das 
protagonistas do movimento reforma-
dor da Igreja marcado pelo regresso às 
fontes do Evangelho e à Regra Primitiva. 
No início destas celebrações, pergunta-
mo-nos: o que é que este Centenário 
nos pode trazer? A meu ver duas coisas 
apenas, duas coisas que já me deixa-
riam feliz: primeiro, que nos exercite-
mos nas relações fraternas, próprias de 
irmãos da mesma família: «Sereis meus 
discípulos se vos amardes uns aos ou-
tros» (Jo 13,35), como queria Jesus. E 
Teresa captou isto dizendo às Irmãs: 
na comunidade «todas hão-de ser ami-
gas, todas se hão-de amar» (C 4,7), pois 
Teresa sabia que lhes seria mais fácil 
saltar da amizade entre as irmãs para 
a amizade com Cristo; o meu segun-
do desejo para este ano jubilar é que 
procuremos o espírito e a sabedoria de 
Teresa nos seus escritos e nos teste-
munhos de vida dos seus filhos e filhas 
mais ilustres do passado e do presente. 
Com estes dois investimentos, o Cente-
nário dará frutos e faremos alguma coi-
sa pela nossa Ordem. Como discípulos, 
filhos e irmãos de Teresa, procuremos 
“ser tais” que honremos tão grande 
mulher, mestra e mãe.

 P. Joaquim Teixeira
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terminologia das nossas Constituições, 
tal como: «Presidente» e «Mestre (de 
formação)» para designar as respetivas 
funções de coordenação, animação e 
formação não nos parecem (na minha / 
nossa opinião pessoal) os mais adequa-
dos, já que não transmitem o sentido 
do serviço humilde que deve presidir 
àquelas funções. 
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O Secretariado Nacional

Encontro com o nosso P. Geral

Mensagem do Conselho Nacional OCDS 
ao Pe Geral - Fátima - 01/07/2014

Caro P. Geral, frei Saverio Cannistrà, 
é com um enorme prazer, sentido de 
comunhão e de responsabilidade que 
nós, carmelitas seculares, o saudamos 
nesta visita que está a fazer à família 
carmelita de Portugal. 
Esta consciência da unidade entre 
padres, irmãs e seculares por par-
te dos Padres Gerais não é nova, já 
que também o seu antecessor, o P. 
Luís Aróstegui, expressou publica-
mente em 2006, que a Ordem Se-
cular, em estreita ligação com os 
Padres Carmelitas, não é um laica-
do associado mas é um verdadeiro 
canal de transmissão ao mundo da 
própria espiritualidade carmelita...
Ser Assistente Espiritual de uma 
comunidade do Carmelo Secular 
requer um carisma próprio e uma for-
mação específica. Estas 2 condições 
permitem ao Assistente Espiritual ter 
um papel importante para que as co-
munidades seculares possam viver a 
espiritualidade carmelita e sejam trans-
missores ao mundo da riqueza dessa 
espiritualidade e que é, em resumo, a 
missão de cada carmelita e de cada co-
munidade OCDS...
Por último, gostaria de fazer ao P. Save-
rio um pedido pessoal mas partilhado 
por mais carmelitas seculares. Alguma 

O Concílio Vaticano II chama à família, 
a Igreja doméstica e reconhece-a como 
a primeira escola de vida cristã e uma 
escola de enriquecimento humano. No 
conjunto da nossa legislação, apare-
cem poucas referências à importância 
da família e dos casais. Estamos, no 
entanto, convencidos de que a espiri-
tualidade carmelita tem muito a dizer 
à realidade da família e não apenas aos 
cristãos individualmente considerados. 
Esta estreita ligação com a família é 
válido quer para a família nuclear (côn-
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O Secretariado Nacional

juges e filhos) quer no leque familiar 
mais alargado, já que a primeira missão 
do carmelita secular começa em casa...
Termino, agradecendo a atenção e o 
tempo dispensado por todos, e de uma 
forma muito especial ao P. Saverio e ao 
P. Joaquim e desejo que todos (frades, 
irmãs e seculares) sejamos capazes 
de construir um Carmelo que, através 
do nosso testemunho, seja visto pelo 
mundo como uma opção de vida que 
valha a pena ser vivida.
Também gostaríamos muito de ouvir a 
sua palavra de ânimo e de desafio para 
a nossa vocação e missão de carmelitas 
no contexto da Ordem. 
(condensado) José Couto

Mensagem do Pe Geral ao Carmelo 
Secular- Fátima - 01/07/2014

Após a comunicação do Conselho Na-
cional OCDS, o Pe Savério Cannistrà, 
numa linguagem sempre afável e sim-
ples, agradeceu este nosso encontro 
que reforçará certamente o sentido de 
unidade e família que deve presidir aos 
três ramos da nossa Ordem. 
Logo de início, salientou que o Carme-
lo Secular é um veículo muito próprio 
para a transmissão da Espiritualidade 
Carmelita nos mais diversos ambien-
tes. Por isso, os carmelitas seculares 
não andam como “associados” à Or-
dem, mas antes representam uma ex-

pressão verdadeira e efetiva do próprio 
carisma Carmelita Descalço.
Na raiz desta vida carmelita, há uma 
vocação, não uma simples devoção; há 
um dom grande e incomensurável que 
exige uma responsabilidade e um com-
promisso igualmente grande e genero-
so. O Pe Savério partilhou a sua própria 
experiência: há leigos que “gostam” do 
carisma carmelita, mas que hesitam 
em comprometer-se, porque a vocação 
secular muda radicalmente a vida.
As constituições da OCDS são muito 
genéricas, simples e sucintas, embora 
abrangentes, de modo a que todos os 
carmelitas seculares (cerca de 25.000), 
nos diferentes continentes e locais 
do mundo, as possam compreender 
e adaptar à sua cultura de maneira a 
poderem viver a nossa espiritualidade. 
Mas é sempre possível enriquecer as 
Constituições, é o que foi feito recen-
temente com o novo capítulo sobre a 
Comunidade.
A nossa Santa Madre sempre quis for-
mar comunidades orantes, e não ensi-
nar individualmente, permitindo desse 
modo o estabelecimento de laços de 
amizade efetivos e sólidos onde, atra-
vés da oração, do convívio e da parti-
lha, se construa a verdadeira unidade 
e comunhão.
Com base numa comunidade de pes-
soas amigas, Teresa de Jesus quis: (1) 
ensinar a orar; (2) desenganar as pes-
soas e combater as ilusões e falsas es-
piritualidades. Neste sentido, as comu-
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nidades carmelitas são comunidades 
orantes e de amigo(a)s, onde a harmo-
nia, a partilha, só podem ser expressão 
de uma experiência, de uma vivência 
efetiva da amizade em Jesus Cristo.
Na mensagem do Conselho Nacional 
OCDS dirigida ao P. Geral, tinha sido 
sublinhada a importância da família na 
espiritualidade do carmelita secular, 
embora não seja referida nas Consti-
tuições. Pe Savério lançou um desafio: 
“Penso ser necessário escreverdes como 
pode o carisma carmelita influenciar a 
vida de um pai, de uma mãe, de um 
filho, de uma família. Senão, podereis 
correr o risco de viverdes o Carmelo se-
cular como um refúgio, um gueto, uma 
realidade paralela e, desse modo, nun-
ca sereis expressão verdadeira do amor 
de Deus, nem do carisma carmelitano.
- Que atenção dais à Palavra de Deus?
- Como rezais nas vossas famílias?
- Como se vive a recriação teresiana 
nos vossos lares?
São perguntas que vos deveis colocar e 
que penso pertinentes para traçar ca-
minho”.
Um outro assunto abordado pelo Pe 
Savério foi a questão dos Assistentes 
espirituais das comunidades.
Um bom assistente espiritual é, antes 
de tudo, um amigo, um irmão. Alguém 
que sente, se preocupa e ama a comu-
nidade, recebendo dela e partilhando 
com ela. Mas tem também de ser al-
guém bastante firme, e o Pe Savério 

partilhou aqui a sua própria experiên-
cia. Às vezes o assistente fica-se pelo 
respeito, calando-se para não levantar 
problemas. Entre irmãos, essa atitude 
não é boa, nem constrói a verdadeira 
unidade. Como qualquer outra tarefa 
pastoral, o ser assistente espiritual de 
uma comunidade pode trazer muitas 
alegrias, mas também desafios grandes 
e responsabilidades que têm de ser par-
tilhadas e ditas com caridade, humilda-
de, generosidade, mas com clareza. 
“Não tenhamos receios e medos que nos 
atrofiam. Quando somos pobres, corre-
mos o risco de dizer que não podemos 
fazer nada. O maior perigo hoje é con-
tentar-nos em enterrar o nosso talento, 
com muito medo de o perder, porque so-
mos poucos e temos muito pouco” 
O Pe Savério convidou-nos a correr-
mos o risco de sermos audazes, de nos 
lançarmos sem medo, com aquilo que 
somos e que o Senhor bem conhece 
(e por isso nos ama), à aventura de 
sermos felizes, testemunhando o que 
acreditamos, experimentamos e que-
remos partilhar com os que não O co-
nhecem. Reforçou o Pe Savério, sem 
medo, alargando a nossa acção a todos 
os ambientes, as “periferias existen-
ciais” de que nos fala o Papa Francisco.
Não restam dúvidas de que o caminhar 
dos três ramos da Ordem é muito im-
portante para o testemunho do caris-
ma teresiano. O melhor exemplo na 
atualidade é a dinâmica das missões 
em alguns locais, onde os leigos mos-

O Secretariado Nacional
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tram uma grande disponibilidade, che-
gando até a “empurrar” os padres para 
a criação de polos missionários, como 
no caso da missão italiana na Albânia.

Sobre a interpelação da experiência 
de “comunidades mistas” (partilha de 
espaço físico e vida comum dos três 
ramos da ordem), o Pe Savério diz-nos 
não haver ainda experiência na Ordem 
nesse domínio. Nos Carmelitas Calça-
dos existem algumas comunidades, 
nomeadamente em Florença. Não tem 
sido uma vontade muito manifestada 
pelos Descalços. 
Há, contudo, locais onde o Carmelo se-
cular é muito dinâmico e uma presença 
muito expressiva do carisma, nomeada-
mente nas Filipinas e na América latina. 
Há casos onde os Carmelitas seculares 
têm institutos ou centros de espirituali-

dade, casas de retiro, sobre o seu encar-
go e total responsabilidade, com leigos 
que orientam retiros, dão conferências 
etc. Claro, sempre numa estrita relação 

de proximidade e partilha de trabalhos 
com os frades e as monjas. 
Isso leva-nos para outro aspeto que o Pe 
Savério pensa ser fundamental e neces-
sário: a formação cuidada e contínua, 
que surge como um problema comum 
em todos os continentes. Dada a pro-
ximidade com Ávila, através do Cites, 
poderíamos, alguns de nós, participar 
em cursos e formações, mais ou menos 
intensivos, de forma a ganharmos com-
petências e colaborarmos nestes domí-
nios, libertando um pouco os padres, 
mas também acrescentando algo que 
nos caracteriza enquanto leigos.
(Da mensagem do P. Geral)



8 

O Secretariado Nacional

Caros carmelitas seculares e aspirantes 
à Ordem do Carmelo Secular, espero 
que o ano pastoral 2014-2015 se te-
nha iniciado da melhor forma e que o 
respetivo planeamento tenha deixado 
espaço para as habituais atividades na-
cionais, cujas datas próximas passo a 
informar:
Encontro de formação de formadores 
(para todos os membros do Conselho 
de cada comunidade) - 31 de janeiro e 
1 de fevereiro de 2015.
Encontro Nacional OCDS - 24 a 26 de 
abril de 2015.
O Conselho Nacional OCDS e o Delega-
do Provincial para a OCDS, agradecem 
desde já, o máximo esforço na partici-
pação de todas as comunidades nestas 
2 atividades. 
No fim de semana de 28 a 30 de novem-
bro de 2014, realizar-se-à na Domus 
Carmeli um Encontro de Espiritualida-
de de preparação do V centenário do 
Nascimento de Santa Teresa. Com vista 
a potenciar uma maior participação de 
carmelitas seculares neste encontro, 
foi decidido não realizar o habitual 
retiro de advento, já que a participa-
ção neste Encontro de Espiritualidade 
poderá atingir alguns dos objetivos de 
um retiro, nomeadamente espaços 
de oração (também comunitária), de 
reflexão pessoal e de meditação (rea-
lizam-se os encontros seguintes nas 
várias dioceses: 10-12/10/14, Guarda; 

24-26/10/14, Lisboa; 07-09/11/14, Vi-
seu; 28-30/11/14, Fátima; 12-14/12/14, 
Viana do Castelo; 09-11/01/15, Coim-
bra; 16-18/01/15, Faro; 06-08/02/15, 
Lamego; 13-15/02/15, Avessadas; 06-
08/03/15 Beja; 13-15/03/15, Vila Real; 
10-12/04/15, Bragança; 17-19/04/15, 
Braga; 24-26/04/15, Portalegre; 15-
17/05/15, Aveiro; 29-31/05/15, Setúbal; 
05-07/06/15, Évora; 12-14/06/15, San-
tarém; 19 – 21/06/15, Funchal; 01 – 
03/08/15, Angra do Heroísmo).
Estou ao V. dispor para qualquer escla-
recimento e/ou informação adicional.
Desejo que neste ano pastoral, cada 
um de nós seja capaz de continuar a 
percorrer o caminho do aprofunda-
mento da espiritualidade carmelita, de 
se abrir à ação do Espírito e que isso se 
traduza em ações concretas no dia-a-
dia (“uma fé sem obras é uma fé mor-
ta”). Um abraço carmelita  

José Manuel Couto

Convido-vos a manter como prioridade 
o real intuito de peregrinarmos à Terra 
Santa, cuja notícia tem vindo a ser dada 
e será de 9 a 16/09/2015, + 1.340€.
Interiorizemos este desejo de irmos à 
fonte para nos renovarmos na determi-
nação de dar vida à directriz de Francis-
co: «VAMOS DESPERTAR O MUNDO!»

O Presidente Nacional comunica

Ruínas do nosso convento primitivo
Israel
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Notícias

Retalhos de Ávila «Como são belos os pés que 
anunciam a Paz»

Ao jeito de apontamento sobre a Pe-
regrinação da OCDS a nível nacional a 
Ávila, oferece-nos noticiar a graça que 
tivemos.
Como resposta às dificuldades,  sur-
giam «mais valias», começando pelo 
acompanhamento do Padre Provincial, 
Padres assistentes e do perfeito entro-
samento dos grupos vindos de norte a 
sul, incluindo   fusão de comu-
nidades. 
A visita a Ávila intra-muros, aos 
conventos, templos, monu-
mentos, foi riquíssima e o calor 
tórrido e inevitável cansaço ate-
nuaram-se com as  instalações 
cuidadosamente preparadas. 
O ponto alto foi a celebração na 
Igreja de «La Santa», casa natal 
de Santa Teresa, atual conven-
to dos Padres Carmelitas, onde 
nos reunimos mais de 500 se-
culares, tendo presidido a celebração 
o Bispo do Algarve,  e concelebrado o 
Padre Joaquim Teixeira com os outros 
padres, alguns dos Calçados e finaliza-
da pelo Hino do Cinquentenário, lindís-
simo e maravilhosamente interpretado 
pelo coro de Avessadas, dirigido pelo 
Padre Alpoim.
Saibamos nós assumir a Fé, a coragem, 
o percurso formador e reformador da 
Santa Madre.

A coordenação 

É esta a frase que para mim resume a 
nossa peregrinação!
Como foi belo ver todas aquelas 
centenas de carmelitas, chegando de 
todos os recantos de Portugal, com a 
alegria estampada no rosto a caminho 
da casa da Mãe fundadora - Igreja de 
LA SANTA! 

Como foi lindo, naquela maravilhosa 
Eucaristia, ver todos em uníssono can-
tando e rezando, animados por aquele 
grupo coral espectacular! Como foram 
interiorizantes e apelativas as palavras 
ali escutadas!
Foi belo, muito belo ver a alegria con-
tagiante com que todos regressámos! 
«COMO SÃO BELOS OS PÉS QUE ANUN-
CIAM A PAZ»!
É esta a frase que para mim resume a 
nossa peregrinação.

Maria Emília
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Partilha

Pessoalmente, quero deixar o que con-
sidero o rescaldo desta Peregrinação a 
Ávila. Foi entusiasmante mas, princi-
palmente, muito enriquecedora.
O nosso grupo,  que somou participan-
tes de Fátima e Coimbra, caracterizou-
se pela familiaridade e total entrosa-
mento, alimentado, claramente, pelo 
acompanhamento do Padre Provincial 
que impressionou, não só pelas carac-
terísticas de alegria e proximidade que 
Lhe conhecemos, mas também mui-
to pela humildade a que se remetia 
perante as exposições dos guias, mas 
evidentemente que muito aquém das 
suas vivências e conhecimentos.
A celebração final creio ter-nos dado, 
a todos, a dimensão em número e res-
ponsabilidade dos seculares...

Alice Montargil

Rumo a Ávila com “minibus” 
do Porto e Braga
Toda a Igreja portuguesa foi convidada 
na peregrinação da família carmelita a 
Ávila... Saíram várias peregrinações de 
diferentes lugares de Portugal. Juntan-
do as boas vontades de um grupo de 
amigos do Porto e de Braga, consegui-
mos organizar a nossa peregrinação de 
dois dias a Ávila. No sábado, os mais 
corajosos saíram de Braga às 5 da ma-
nhã para juntar-se ao grupinho do Por-

to... Para muitos, era a primeira visita 
a Ávila. O nosso minibus transportou 
uma grande família, em que não falta-
ram os meninos José António e Pedro 
Miguel, e também o Padre Manuel que 
nos acompanhou nestes dois dias. 
Fizemos uma paragem no Mosteiro da 
Anunciação em Alba de Tormes, onde 
faleceu a Santa. Visitámos a Igreja, com 
o sepulcro de S. Teresa e o Museu. A 
tarde, já em Ávila, foi reservada para as 
visitas do Mosteiro da Encarnação e do 
Convento de S. José... 
No domingo, fomos à Catedral e ao 
Museu de Santa Teresa. Os últimos a 
entrar na Igreja da Casa da Santa mal 
conseguiram encontrar um lugar sen-
tado. Estava cheia para o grande en-
contro com o Senhor. A emoção redo-
brou quando o coro entoou o cântico 
de entrada, formando-se a procissão 
dos concelebrantes. A missa, presidida 
por D. Manuel Quintas, podia começar. 
Toda a Igreja portuguesa estava pre-
sente, representada pelas mais de 500 
pessoas reunidas em torno do altar. 
No regresso, não sentimos o tempo 
passar: rezamos, cantamos, partilha-
mos experiências de vida, cada um 
levando no fundo do coração algo de 
novo. Algo que há-de mudar o nosso 
empenho cristão, fazendo-nos “sair” 
da rotina e do conforto espiritual em 
que muitas vezes “Bendito e louvado 
seja o Senhor, de Quem nos vem o bem 
que falamos, pensamos e fazemos.

Nicole Vareta



11 

No dia 26 de Setembro, comemorou o 
Seu nonagésimo aniversário a Maria 
Justina, comunidade de Paço d’Arcos.
Depois da missa na paróquia de Benfica, 
convivemos alegremente num lanche 
partilhado, em que estiveram muitos 
carmelitas seculares e outros grupos 
paroquiais onde está inserida esta nossa 
irmã e amiga, tão estimada e apreciada 
por todos os que podemos testemunhar 
o seu  valor e doação à Igreja, neste caso 
e especificamente à Ordem. 

Alice Montargil

Notícias

Promessas - Aveiro

Terrugem entusiasma-se
No dia 14 de Setembro demos início 
ao tempo de formação do grupo do 
Carmelo Secular da Terrugem-Elvas. 
Um abraço.

Francisca

Houve festa - Lisboa

Na comunidade de Aveiro, Solenidade 
de N. S. do Carmo, durante a Eucaristia 
presidida pelo P. Jeremias e concele-
brada pelo nosso Assistente P. Fernan-
do, três das nossas irmãs fizeram as 
suas promessas à Ordem Secular. A Ju-
lieta (promessa definitiva), a Ana Maria 
e a Cremilde (promessas temporárias). 
Que o testemunho dado pelas nossas 
irmãs seja sinal de que vale a pena pôr-
nos na mão de Deus.

Rita Páscoa

Foi  com imensa alegria que no dia de 
S. Teresinha, na missa presidida pelo P. 
Jeremias, abrilhantada pelo coro das 
Irmãs Carmelitas, Maria José Baldaia 
começou o período de formação e Ma-
ria Virgínia Micaelo e Elvira  Dias Vilão 
emitiram as Promessas Definitivas. 
Para encerrar cantou-se Flos Carmeli.
Também no final da celebração foram 
distribuídas pela assistência rosas de 
Santa Teresinha.

Maria Emília

Promessas - Coimbra



 Santos Carmelitas

Boletim Informativo da Ordem Secular dos Carmelitas Descalços
Coordenação:  Alice Montargil – alicemontargil@gmail.com
 Maria Emília André – m.emilia.andre@gmail.com

POESIA TERESIANA

JANEIRO

3 – B. Ciríaco Elias Chavara, presbítero – MF
8 – S. Pedro Tomás, bispo – MF
9 –  S. André Corsini, bispo – MF
27 –  S. Henrique de Ossó e Cervelló, presbítero – MF

Formosura que excedeis
A todas as formosuras. 
Sem magoar, dor fazeis 
Como sem dor desfazeis 

O amor das criaturas 

Oh! laço que assim juntais 
Duas coisas sem igual 

     Não sei porque desatais 
Pois atado força dais 

A ter por bem o que é mal . 

Vós juntais quem não tem ser 
Com o Ser que não acaba.

Sem acabar, acabais, 
Sem ter que amar, Vós amais 
E engrandeceis o nosso nada 

Santa Teresa de Jesus

Vamos 
“Despertar 

o 
Mundo”!

Papa Francisco


