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Eis o que diz o Senhor: «De ti, Belém-Efratá, pequena entre 
as cidades de Judá, de ti sairá aquele que há-de reinar 
sobre Israel.»   

Mq 5, 1

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

Sei que, em pequenino, ador-
mecia no colo da minha mãe 
embalado pela repetição do 
mantra: Bendita sois vós entre 
as mulheres e bendito é o fruto 
do vosso ventre, Jesus. 
Lembro-me da primeira vez 
que fui a Fátima ter ficado “pre-
so” de um cântico a Nossa Se-
nhora, cuja estrofe reza assim: 
Santa Maria, Mãe de Deus e 
nossa Mãe, porta do Céu, tem-
plo e sacrário do Espírito San-
to.
Mais tarde, já carmelita des-
calço assumido, reparei que 
os santos carmelitas – filhos 
dilectos de Nossa Senhora – 
também especavam na Nossa 
Senhora da Expectação, ou da 
Esperança, ou do Ó, recordan-
do a Santíssima Virgem Maria 
que traz em seu seio o Menino 
Jesus, em grande expectativa 
e esperança pelo Seu Nasci-
mento. 
São João da Cruz, em véspe-
ras de Natal, escreve uma le-
trilla (Poesia XIII) que diz: Do 
Verbo Divino, a Virgem pre-
nhada, lá vem de caminho. 
Dar-lhe-eis pousada? Esta 
“virgem/mulher” é sinal da hu-
manidade inteira, prenhada de 
Deus ou, melhor dizendo, da 
Palavra de Deus. Esta é uma 
imagem e experiência radical 
do cristianismo, que provém da 
promessa e esperança do An-

tigo Testamento: A jovem está 
grávida e vai dar à luz um filho 
(Is 7, 14).
Aqui é obrigatório dar a conhe-
cer um texto de Santa Isabel 
da Trindade que me encanta e 
me acompanhará neste Adven-
to a caminho do Natal: Quando 
leio no Evangelho “que Maria 
percorreu diligentemente as 
montanhas da Judeia” para ir 
cumprir o seu ofício de carida-
de junto a sua prima Isabel, ve-
jo-a passar tão bela, tão calma, 
tão majestosa, tão recolhida 
interiormente, com o Verbo de 
Deus (UR, décimo quinto dia). 
Comentando o relato da visita 
de Maria a Isabel (Lc 1,39-46), 
o papa Francisco diz que ela 
foi à pressa, não perdeu tem-
po, foi imediatamente servir. É 
a Virgem da prontidão, Nossa 
Senhora da prontidão. 
Virgem Maria, tão bela, tão 
calma, tão majestosa, tão re-
colhida interiormente, Senhora 
da Expectação e da Prontidão, 
apressa-te a vir junto de nós e 
traz-nos a verdadeira alegria 
do Verbo gerado no vosso ven-
tre, Jesus. Ó Verbo eterno, Pa-
lavra do meu Deus, quero pas-
sar a minha vida a escutar-vos, 
quero tornar-me inteiramente 
dócil ao vosso ensino, a fim de 
tudo aprender de vós (NI 15).
Um santo e feliz Natal.

Vejo-a tão bela!

Pe Agostinho Leal
Ordem dos 

Carmelitas Descalços
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Às portas do Natal, os Carmelitas Descalços pro-
põem aos jovens, a partir de 16 anos, um retiro gra-
tuito online de Advento, que decorrerá através da 
plataforma zoom. De 17 a 19 de dezembro, o Frei 
Renato da Cruz ajudará os participantes a prepara-
rem-se para o Natal olhando para a Virgem Maria. 
Para mais informações sobre o programa e a ficha 
de inscrição: http://www.carmelitas.pt/site/noticias/
noticias_ver.php?cod_noticia=641

Agenda Litúrgica

Atividades complementares

3  São Círiaco Elias (1805-1871)
8  São Pedro Tomás, bispo (1305-1366)
9  Santo André Corsini (1302-1374)
27  Santo Henrique de Ossó (1840-1896)

Janeiro 2022

No fim de semana de 14 a 16 de janeiro, realiza-se 
mais um encontro do Rumos, na Domus Carmeli, 
em Fátima. Rumos são encontros vocacionais des-
tinados a jovens que pretendam discernir, clarificar 
ou confirmar a sua vocação, seja ela para a vida 
laical, matrimonial, sacerdotal ou consagrada. Infor-
mação e inscrição em http://www.carmelitas.pt/site/
noticias/noticias_ver.php?cod_noticia=641

5 Início da Novena para a Solenidade do nosso Pai S. João da Cruz
11 Santa Maria Maravilhas de Jesus (1891-1974) - MO
14 São João da Cruz, nosso pai (1542-1591) - SOLENIDADE
16 Beata Maria dos Anjos (1661-1717)- MF

Dezembro 2021

http://www.carmelitas.pt/site/noticias/noticias_ver.php?cod_noticia=641 
http://www.carmelitas.pt/site/noticias/noticias_ver.php?cod_noticia=641 
http://www.carmelitas.pt/site/noticias/noticias_ver.php?cod_noticia=641
http://www.carmelitas.pt/site/noticias/noticias_ver.php?cod_noticia=641
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Foi com grande alegria que no passado 
dia 30 de outubro recebemos a visita do 
Conselho Nacional do Carmelo secular.
Iniciamos este encontro com a leitura 
do Cap. 15 dos Atos dos Apóstolos pro-
clamada pelo Padre Joaquim Teixeira e 
que relata a viagem de Paulo e Barna-
bé até Jerusalém e o primeiro concílio.
Numa altura em que preparamos uma 
Igreja Sinodal em que todos têm uma 
palavra a dizer, este encontro veio mos-
trar isso mesmo. Somos pessoas iguais 
que caminham juntas. Caminhamos uns 
com os outros e devemos preservar a 
amizade e o diálogo, com uma estreita 
relação com Jesus e Maria, pois esta 
atitude faz parte do nosso Carisma.
Durante esta visita pudemos analisar o 
percurso da nossa comunidade, princi-
palmente durante esta pandemia. 
Verificamos que estamos muito aquém 
daquilo que esperam de nós enquan-
to Carmelitas Seculares. Deixamo-nos 
“acomodar” talvez por não podermos re-

unir online pois a maioria dos membros 
não tem acesso às novas tecnologias, 
mas também pela falta do nosso assis-
tente espiritual. Sabemos que o proble-
ma de saúde do Padre Alpoim é grave, 
mas estamos confiantes de que Deus é 
bom e irá permitir que recupere rapida-
mente.
Com esta visita ganhamos forças para 
recomeçar. Sabemos que não será a 
mesma coisa, mas a nossa presiden-
te tudo fará para nos enriquecer com a 
Palavra de Deus e dos nossos Santos. 
Todos os elementos do grupo estão dis-
postos a trabalhar e a caminhar juntos. 
O Conselho Nacional do Carmelo Se-
cular ofereceu ajuda para nos facultar 
todo o material necessário para traba-
lhar, o que desde já agradecemos.
Terminamos esta visita com um peque-
no ágape entre todos os elementos pre-
sentes e agradecemos a disponibilidade 
dos elementos do Conselho Nacional 
para esta visita.

Comunidade de Paços de Ferreira: 
visita do Conselho Nacional 

Comunidades
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Comunidades

Admissões e renovação de 
Promessas no Porto

No sábado 13 de Novembro, a Comu-
nidade Stella Maris do Porto reuniu pre-
sencialmente para mais um encontro 
mensal. Um encontro especial remata-
do pelos compromissos e admissões de 
alguns membros da comunidade.
Após a oração comunitária na Igreja e 
o acolhimento no Salão do Centro Pas-
toral, iniciámos o tempo de formação. 
O nosso assistente espiritual Pe Vasco 
Nuno Costa desenvolveu mais um tó-
pico do principal tema de formação es-
colhido para este ano pastoral: “Teresa, 
mestra e modelo: novas chaves de lei-
tura e vida comunitária”. Teresa aconse-
lha desenvolver o dom do recolhimen-
to concedido por Deus na oração, que 
também é uma arte humana na procu-
ra da interioridade onde habita o nosso 
Deus. Teresa recebeu a graça de parti-
lhar a experiência do dom que recebeu 
de Deus. Ali se encontra uma das novas 
chaves de leitura de Teresa de Jesus: 
falar das coisas divinas não só a partir 

de Deus, mas também a partir de nós – 
por exemplo, quando compara a pessoa 
com um jardim e esclarece a arte de o 
cultivar e regar (Vida, 11, 6). 
Acabado o tempo de partilha relativa à 
formação, a comunidade participou na 
Oração das Vésperas de domingo na 
Igreja Stella Maris, com a comunida-
de dos padres e estudantes carmelitas. 
Durante a oração, três membros reno-
varam as suas promessas - José Ma-
nuel Couto, Conceição Rodrigues e Ni-
cole Vareta – e três candidatos fizeram 
a sua admissão na comunidade, após 
um tempo de experiência excepcional-
mente prolongado pela pandemia. Na 
fotografia, o escapulário da comunida-
de identifica os novos admitidos: da 
esquerda para a direita: José Gaspar 
Esteves, Maria Alice Machado e Paulo 
Castro Rocha. 
Que a Nossa Senhora do Carmo proteja 
a nossa comunidade e nos guie na nos-
sa caminhada de fé!



6 Flor do Carmelo - dezembro

Comunidades

Visita do Conselho nacional à 
Comunidade Irmã Lúcia

Foi com alegria e espírito renovado com 
o retiro de Advento, terminado a 28 de 
novembro, que a Comunidade Irmã Lú-
cia se reuniu presencialmente para aco-
lher o Conselho Nacional da Ordem dos 
Carmelitas Descalços Seculares, visita 
já agendada e realizada em cada trié-
nio.
Teve lugar na sala Irmã Lúcia da Domus 
Carmeli em Fátima. Da Comunidade es-
tavam presentes 9 elementos e do Con-
selho Nacional fizeram-se presentes a 
Isabela Neves e o João Gouveia, acom-
panhados pelo Padre Joaquim Teixeira, 
Delegado Provincial da Ordem Secular.
Após as saudações, o Padre Joaquim 
Teixeira orientou uma breve oração com 
base num texto das Fundações de San-
ta Teresa em Duruelo (cap. 14), tendo o 
Pe. Joaquim salientado que se celebra-
va, naquele dia, mais um aniversário da 
primeira fundação dos Padres Carmeli-
tas em 1568, sendo, por isso, um mo-

mento para recordarmos a história da 
comunidade, os seus projetos e sonhos.
Após a oração inicial, a Isabela Neves 
introduziu os objetivos da “visita” e num 
clima de fraternidade e diálogo foi feita 
uma breve apresentação da Comuni-
dade Irmã Lúcia pelo Ricardo Manso, 
desde as suas origens em 2014 até ao 
presente. Foi realçada a alegria e o pri-
vilégio de poder usufruir de uma expe-
riência de Casa de Comunhão com os 
3 ramos da Ordem, bem como a dispo-
nibilidade de vários membros da Comu-
nidade contribuírem para animar outras 
comunidades seculares pontualmente e 
participarem em atividades como o Ru-
mos ou outras que possam promover o 
Carmelo Secular. 
O encontro terminou tendo a Comunida-
de reforçado a sua esperança e ânimo, 
mas também com o sentido de retribuir 
o “muito que lhe tem sido confiado”.
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Ano de São José

São José, guia no caminho da 
santidade
Na solenidade da Imaculada Concei-
ção, dia 8 de dezembro, o Papa Fran-
cisco assinalou durante o Ângelus o 
término do Ano de São José, que con-
vocou para o 150º aniversário da sua 
declaração como padroeiro da Igre-
ja Universal, no dia 8 de dezembro de 
2020. “Que a graça deste evento con-
tinue a agir na nossa vida e das nos-
sas comunidades. Que a Virgem Maria 
e São José nos guiem no caminho da 
santidade”, disse o Papa Francisco no 
dia do encerramento oficial do Ano Jo-
sefino. São José tem um lugar funda-
mental na tradição carmelita, desde que 
Santa Teresa deu o nome de São José 
à maioria dos mosteiros que fundou, 
«pois uma das portas seria guarda-
da por ele, a outra por Nossa Senhora 
e Cristo andaria connosco» (V 32, 11). 
Além disso, recomendou às irmãs car-
melitas que tomassem como seu mes-
tre de oração “o nosso glorioso Pai São 
José”. Os Evangelhos não retiveram 
uma palavra do pai de Jesus. No entan-
to, São José tem muito para nos ensi-
nar, por exemplo como entrarmos em 
silêncio durante esta última semana do 
Advento e darmos assim lugar à Pala-
vra de Deus que é o seu Filho.
Como remate do Ano de São José, pu-
blicamos o resultado do desafio que 
lançamos no passado mês de março: 
fotografar as imagens de São José que 
se encontram nas nossas paróquias. 
Seis comunidades responderam ao 
apelo e, numa primeira selecção, esco-
lheram-se 21 imagens. Destas o Conse-
lho Nacional elegeu três: São José e o 

Menino, no Carmelo São José de Fáti-
ma; São José na Sagrada Família, num 
oratório privado; São José e o Menino, 
na Igreja Matriz de São Jorge, Nordes-
te, Ilha de São Miguel.
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Ano de São José

Nós vos bendizemos, Senhor, porque 
na vossa infinita misericórdia, quisestes 
que o vosso Filho fizesse parte de uma 
família humana, crescendo no ambiente 
da intimidade doméstica e conhecendo 
as suas preocupações e alegrias. Humil-
demente vos pedimos, Senhor, guardai e 
protegei as famílias da nossa comunida-

de carmelita secular nacional, para que, 
fortalecidas pela vossa graça, com o au-
xílio de São José, guardião dos misté-
rios da salvação da humanidade, gozem 
de prosperidade, vivam na concórdia e, 
como Igrejas domésticas, sejam no mun-
do testemunhas do vosso Reino. Amen
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O livro O Evangelho de São José estuda 
aquilo que o Evangelho nos diz sobre São 
José, que é a melhor fonte para conhecer-
mos a pessoa e a missão do esposo de 
Maria e pai de Jesus. As suas páginas re-
colhem a semente que o Espírito Santo se-
meou no Evangelho, para que fosse depois 
desenvolvida pelo sentir da fé dos crentes, 
pela reflexão teológica e pela experiência 
mística. O autor, o carmelita Román Lla-
mas Martínez, biblista e estudioso de São 
José, pretende levar o leitor a aprofundar e 
a meditar no conteúdo das palavras evan-
gélicas para o conduzir a um amor maior 
e um conhecimento mais profundo de 
São José. Edições Carmelo, 224 p, 10€

Breve e relevante  

A segunda edição do livro Nos Passos 
de Etty Hillesum (Editora Documenta, 1ª 
ed. em 2017), com fotografias de Filipe 
Condado nos lugares onde viveu a judia 
neerlandesa que foi assassinada em Aus-
chwitz, foi apresentada no sábado 11 de 
dezembro, em Lisboa, pelo cardeal José 
Tolentino Mendonça. Ao mesmo tempo, foi 
inaugurada uma exposição com as fotos, 
na Escola do Largo (Largo do Chiado, 15). 
Até 22 de Dezembro, poderá ser vista por 
marcação para o telefone 912 305 928.
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Feliz Natal queridos carmelitas seculares. Em nome pessoal e de todo o 
Conselho nacional, venho desejar-vos um Santo e Feliz Natal com todas as 
“doces bênçãos” do Deus Menino.
Que este tempo de espera, vivido em alegre esperança, nos enriqueça de modo 
a não cairmos no desânimo destes tempos difíceis que estamos novamente 
a viver. Mas temos uma certeza: com o dom do Seu Filho, Deus deu-nos a 
garantia de que nada nem ninguém no separará do Seu amor. Ficamos muito 
unidos a contemplar a beleza da luz que irradia do Presépio de Belém.

P’lo Conselho Nacional
Isabela Neves

Oração  

Coordenação:

Morada:

Página online:

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

Nicole Vareta
flordocarmelo@carmelitas.pt
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