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Flor do Carmelo

“POR FIM APARECEU-NOS NOSSA SRA. 

DO CARMO A ABENÇOAR O MUNDO”
Ir. Lúcia
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A vida sempre preenchida!

Editorial

Estamos a ponto de dar início às cele-
brações do V Centenário do Nascimen-
to de Santa Teresa de Jesus. Grandes 
acontecimentos nos esperam!
Já temos alguns que pertencem ao pas-
sado: fases de preparação, programa-
ções, estudos, reuniões, congressos, 
exposições...; mas agora começam a 
concretizar-se. Aí esta já o primeiro às 
portas: a Peregrinação Nacional a Ávi-
la já no dia 27 de Julho. É verdade que 
o Centenário ainda não foi aberto ofi-
cialmente, o que acontecerá só a 15 de 
Outubro próximo; a data aniversária do 
nascimento cairá no meio do calendá-
rio: a 28 de Março de 2015.
A nossa Peregrinação em Julho será 
certamente um grande acontecimento. 
De momento, terá a presença de dois 
senhores bispos (de Faro e de Beja); 
haverá bastantes participantes vindos 
das várias comunidades, não apenas 
dos Carmelitas Descalços, mas tam-
bém dos Carmelitas da Antiga Obser-
vância (Calçados), das Irmãs Carmelitas 
Missionárias e Carmelitas Missionárias 
Teresianas, das Irmãs Teresianas, da 
Instituição Teresiana, etc.
Vamos em peregrinação até Ávila não 
só para honrarmos e venerarmos uma 
grande Santa, santa reformadora-fun-
dadora, não apenas para passear e 
conhecer, porventura, outros lugares, 
não apenas para recordarmos e admi-
rarmos a obra de uma grande mulher 

que viveu no século XVI e de quem se 
fala que fez tão grandes coisas. Vamos 
a Ávila, sobretudo, para darmos graças  
a Deus por ter concedido à sua Igre-
ja, e a todos nós, esta grande mulher 
através da qual nos ensinou tão gran-
des e extraordinários segredos: como é 
possível entrar em diálogo com Deus? 
Que significa estar em oração? Que lu-
gar ocupa Deus na minha vida? De que 
falamos quando dizemos da dignidade 
humana? Qual o sentido e significado 
da minha vida? Quem sou eu, porque 
sou, para que sou? Como é que sou 
habitado por dentro? Qual a razão por 
que fui criado e para que existo? Que 
me espera no fim dos meus dias neste 
mundo? Vale a pena viver?...
Teresa ajuda-nos a encontrar muitas 
respostas a estas perguntas simples e a 
outras mais complicadas ainda. Mas ao 
longo deste ano Centenário certamen-
te que iremos ter oportunidade de ir 
escutando, interiorizando e vivencian-
do algumas das respostas nas palavras 
de Teresa.
A nossa vida continuará a ser preen-
chida com actos, com reflexões, com 
oração..., porque não pode ficar vazia 
nem deixar-se, simplesmente, levar ao 
sabor do vento.
Vamos entrar em força neste Centená-
rio de Santa Teresa, nossa Mãe! Vamos 
a Ávila!

P. Alpoim



3 

Reflexão

Para maior glória do meu Rei e Senhor

Nasci no meio de uma família cristã 
mas «não praticante». Contudo, via a 
minha mãe muitas vezes a rezar o ter-
ço e a recitar Salmos. Foi com ela que 
aprendi a rezar e a descobrir que acima 
de nós está um Deus que é o Criador de 
todas as coisas. Ainda muito pequena, 
a minha mãe ofereceu-me a Nossa Se-
nhora da Conceição. Aos 6 anos recebi 
o Sacramento do Batismo, juntamente 
com os meus dois irmãos mais novos. 
Nunca mais voltei a entrar numa Igreja 
até aos meus 15 anos. Por desígnio di-
vino comecei a sentir gosto pela músi-
ca sacra e quis também fazer parte do 
Grupo Coral da minha Paróquia (Nossa 
Sra. da Conceição). Comecei a frequen-
tar a Eucaristia. Todo aquele ambiente 
de alegria e de música me encantava. 
Mas, Deus queria mais... começou-se a 
despertar em mim um vivo desejo de 
receber Jesus na Sagrada Comunhão 
mas não podia fazê-lo sem ter uma de-
vida preparação. Senti-me então, im-
pelida a inscrever-me na Catequese. A 
partir daí comecei a aperceber-me de 
que Jesus era o Filho de Deus, deste 
Deus de que me tinha falado a minha 
Mãe, que Ele O enviou ao mundo para 
nos mostrar o caminho para o Pai, mas 
que foi muito maltratado pelos homens 
e morreu numa Cruz para nos salvar. 
Também compreendi que, Aquele Pão 
que eu via com os olhos visíveis, era o 
Corpo Santíssimo de Jesus e o Vinho 

era o Seu Sangue, que havia sido derra-
mado na Cruz por nosso Amor. Ao to-
mar consciência deste Mistério, fiquei 
com um desejo maior de recebê-L’O.
Finalmente chegou o dia tão deseja-
do. Tinha na altura 16 anos. Depois da 
Confissão recebi o tão desejado Senhor 
presente na Hóstia Consagrada. Expe-
rimentei uma alegria tão grande que 
não sei explicar. Foi como se Jesus ti-
vesse abraçado a minha alma com tan-
to amor e tivesse deixado nela o doce 
e suave aroma da Sua divindade. Des-
de então pude dizer como o Profeta 
Jeremias: “Seduziste-me Senhor e eu 
deixei-me seduzir por Ti”, ou ainda, 
“Correrei atraída pelo aroma dos Vos-
sos perfumes, Senhor”. Esta pequena 
semente lançada por Jesus na minha 
alma, foi criando raízes tão profundas 
e tomando proporções gigantescas, ao 
ponto de já não me conter e render-
me, de alma e coração, a este Fogo do 
Amor Divino. Mas, como calar essa voz 
que ardia no meu peito?
À medida que os meses iam passando, 
Deus ia-me mostrando a caducidade 
de toda a “felicidade” terrena e que só 
n’Ele estava a alegria em plenitude. Só 
Ele era Imutável, só Ele era Eterno. A 
partir de então, tudo o que para mim 
era lucro, foi-se tornando como lixo: 
O rapaz de quem estava enamorada, 
o Curso a que tanto aspirava, a família 
que tanto desejava constituir... tudo se 
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Reflexão

me tornava insípido. Só Jesus era, en-
tão, o meu fim, o único anseio. Come-
cei a experimentar um desejo ardente 
de estar muitas vezes a sós com Ele, de 
recebê-L’O todos os dias na Sagrada 
Comunhão, de escutá-L’O através das 
Sagradas Escrituras. Enfim, sem mais 
considerações, inscrevi-me nas Ofici-
nas de Oração, mas sentia que isto não 
me bastava...
Até que um dia, encontrei por acaso 
uma das passagens do Evangelho de 
Lucas que dizia: “Se alguém vem ter 
comigo e não Me tem mais amor que 
ao seu pai, à sua mãe, à sua esposa, 
aos seus filhos, aos seus irmãos e até 
à própria vida, não pode ser Meu discí-
pulo. Quem não tomar a sua cruz para 
Me seguir não pode ser Meu discípu-
lo... Assim, qualquer de vós que não 
renunciar a tudo o que possui, não 
pode ser Meu discípulo» (Lc 14,25-33). 
Compreendi claramente que Jesus me 
chamava para uma Consagração to-
tal a Ele, mas não sabia como... pois a 
Vida Contemplativa ainda era uma in-
cógnita para mim, já que no meu País 
de origem não existe nenhuma forma 
de Vida Contemplativa canónica, mas 
apenas Congregações de «Vida ativa». 
Deus, porém, tem os Seus Caminhos 
que desconhecemos!
Conheci, por esta altura as Irmãs de 
Santa Doroteia que tinham acabado 
de chegar para fazer uma fundação. 
Senti-me atraída pelo seu estilo de vida 
ao serviço do Reino. Foi com elas que 

aprofundei o meu conhecimento da 
Pessoa de Jesus Cristo. Ingressei nes-
te Instituto... Em 2006 estando muito 
empenhada em preparar um trabalho 
que me fora pedido, fui, como sem-
pre, rezar sobre o assunto, na nossa 
Capelinha. Ao pedir ao Senhor a Luz 
do Seu Espírito, pareceu-me ouvir inte-
riormente estas palavras: “Tenho sede 
do teu amor e não das tuas obras”. 
Causou-me muita impressão naquele 
momento... mas as solicitações eram 
tantas que o fui esquecendo. Estava 
encarregada de acompanhar um gru-
po de crianças que pertenciam a um 
movimento chamado «A Infância Mis-
sionária» fundado sob a inspiração da 
Infância Espiritual de Santa Teresinha. 
Apesar de já ter ouvido falar desta san-
ta, nunca havia lido nada sobre ela. 
Procurava viver “a tope” a minha en-
trega a Jesus e recordo que me abrasa-
va o desejo de atrair para Deus muitas 
pessoas, de lhes dar a conhecer Cristo 
como Aquele que verdadeiramente 
pode saciar a nossa sede de felicida-
de. Estando eu tão mergulhada neste 
ardor apostólico veio-me ter às mãos 
uma revista. Achei interessante o título 
e abri ao acaso e para minha surpresa 
encontrei um pequeno excerto da “His-
tória de uma alma”... deparei-me, en-
tão, com esta frase: «Ah! É a oração e 
o sacrifício que podem atingir as almas, 
muito mais do que as palavras...!». 
Foi a partir daqui que começou a mi-
nha paixão pelo Carmelo. Nesta busca 
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Entrevista

do Essencial que é Deus, aumentou em 
mim, o gosto pela oração, pelo silêncio 
e pela solidão.
Em mim..., uma grande fome de santi-
dade. Mas... apareceram-me as dúvi-
das: Será que o Carmelo é de facto, a 
minha vocação? O que dirão as minhas 
Superioras? Como irão reagir os meus 
pais? Foi então que a Superiora Provin-
cial com quem vivia em Comunidade, 
se deu conta de algo estranho em mim 
e perguntou-me o que é que se passa-
va... ao que respondi sem rodeios que 
o Senhor me chamava para o Carmelo. 
Ela, porém, sem fazer considerações, 
só me pediu que não tomasse nenhu-
ma decisão antes de fazer um claro 
discernimento. Dissipando-se, com o 
tempo, todas as dúvidas, apliquei-me 
de coração à oração e na busca sincera 
da Vontade do Senhor sobre mim…
Entrei no Carmelo da SS Trindade – 
Guarda, a 13 de Maio de 2008, por ser 
um dia de Nossa Senhora. Confiei-lhe a 
minha vocação... e, até ao presente, te-
nho experimentado que não há maior 
alegria do que ser toda de Jesus, mes-
mo «atrás das grades».
E vós, jovens, tendes medo de escutar 
a Voz de Deus..., medo de dizer «sim» 
a Cristo, custe o que custar..., medo de 
ser «para sempre»?... A minha história 
é uma história de amor: vivo enamora-
da!... Garanto-vos que Ele vos saciará 
plenamente... NÃO TENHAIS MEDO!...

Irmã Maria Teresa da Cruz icd
Carmelo da Guarda

Maria Emília 
entrevista 
carmelita secular

Teresinha, como te 
tornaste carmelita secular?

No início o que me moveu foi a curio-
sidade de saber o que seria a espiri-
tualidade teresiana. Desde criança que 
me era apontado como modelo, Santa 
Teresinha… mais tarde, enquanto estu-
dante do Serviço Social, ia ao Convento 
de Santa Teresa e muito me intrigava 
ver a “roda” e o não ver as Irmãs de 
clausura que ali se encontravam. Pas-
sado algum tempo houve eleições e eu 
fui com a minha mãe ao liceu José Fal-
cão, para exercermos o nosso direito 
de voto  e eis que minha mãe me pega 
na mão e me põe diante da Irmã Lú-
cia que naquele momento ali chegara, 
e diz-lhe: ”Irmã ponha aqui a mão na 
minha filha pois teve uma intervenção 
cirúrgica e o pós-operatório está a cor-
rer muito mal. “. A irmã poisou a mão 
na minha cabeça, não sei o que disse… 
mas o que eu sei é que a partir daí eu 
fiquei muito melhor! 
Todos estes factos despertaram a mi-
nha curiosidade para conhecer esta es-
piritualidade teresiana. Foi em tão boa 
hora que hoje a vivo  com paixão!

Entrevista
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Quando sentiste  que desejavas perten-
cer a esta grande família?
A minha 1ª promessa foi um momento 
decisivo de viragem na minha vida espi-
ritual, de tal forma que as pessoas que 
me conheciam e me conhecem hoje, 
testemunham que eu estou diferente, 
para melhor. Dou graças a Deus por me 
ter encaminhado para o santo Carmelo! 
A minha 1ª promessa foi como se fos-
se a definitiva. Eu estava bem determi-
nada e bem consciente do que queria. 
Penso que a Nossa Mãe, Senhora do 
Carmo, me tem ajudado e protegido,  
ouvindo as minhas preces! Nesta fase 
da tua vida o que aconselharias aos que 
agora procuram o Carmelo Secular?
   Hoje com a minha doença, sinto que 
posso ainda ser útil principalmente 
através da oração e exercitando as vir-
tudes da humildade, do desapego, da 
disponibilidade e do amor fraterno. 
Dir-lhes-ia que esta é a hora do VERBO, 
que pede, grita e clama por um lugar 
nas nossas vidas, abarrotadas do fa-
zer, fazer… é preciso ser… reencontrar 
a força NELE, com Maria, Senhora do 
SIM, com os nossos Santos fundadores, 
Teresa de Ávila e João da Cruz, com Te-
resinha do Menino Jesus, carmelita da 
pequena via, e muitos mais santos, fa-
remos do nosso caminho um processo 
de conversão, nesta nossa Ordem.
 Se quiserem experimentar este mag-
nífico caminho, não hesitem… venham 
juntar-se a nós, no Carmelo!!!  

Maria Teresa Vasques

Ó, Virgem santa,
Rogai por nós, pecadores.              
Que todo o secular caminhe
Tocado pela Fé,
Esteja onde estiver. 

A coordenaçao da Flor do Carmelo, por 
razões simples e quase esporádicas, 
tem-se mantido em contacto com a 
OCDS de Buenos Ayres, cuja Presidente 
Nacional, Fabiana Retamal de Botta,diz:

«Jesús nuestra alegría»  e, citando Frei 
Pablo Ferreira ocd, Padre DelegadoNa-
cional na Argentina, acrescenta:
«Como hemos dicho antes, el vínculo 
con Dios requiere  la entrega…»
Mais adiante, continua: «Acabo de re-
cibir los boletines, son uma verdadera 
belleza e de gran utilidad. Es un mate-
rial de mucha riqueza y además tiene 
un formato ideal, facil de leer, de lle-
var, la verdad es espectacular!!!
Cariños grandes, hechos oración.»
Fabiana
Entendamo-nos: 
Não nos move vaidade, regosijo, etc. 
Apenas partilhar uma apreciação que 
se nos dirige a todos, encontrando for-
ça na sintonia que tem a ver com as 
palavras com que o nosso Delegado 
Provincial encima, frequentemente, os 
Seus escritos:

ALEGRIA  E  PAZ!

Partilha
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O Secretariado Nacional

O Secretariado Nacional informa

Realizou-se de 16 a 18 de Maio, o XXI 
Encontro Nacional OCDS, no Domus 
Carmeli em Fátima, sob o tema “Ser 
testemunha da experiência de Deus”.
Estiveram presentes cerca de 70 parti-
cipantes, de todas as fraternidades, in-
cluindo uma representação da Madeira, 
o denominado “Conselho Insular” consti-
tuído pela Rosa, pela Nina e pela Fátima. 
O encontro começou na sexta-feira com 
a oração de Vésperas. Após o jantar, o 
nosso presidente, José Manuel, deu as 
boas vindas a todos os presentes, feli-
citou o Provincial reeleito, bem como a 
recondução do nosso Delegado provin-
cial, o Pe Alpoim, e introduziu de forma 
sucinta o Encontro. O Provincial, Pe. 
Joaquim Teixeira, agradeceu igualmen-
te a presença de todos, bem como a 
proximidade e carinho manifestado por 
todos pela sua reeleição. Reforçou ain-
da a importância deste encontro, ani-
mando-nos a que esta fosse uma boa 
jornada formativa onde se aprofundas-
se a partilha, o conhecimento da nossa 

realidade e essencialmente a unidade 
entre os três ramos complementares da 
Ordem (frades, monjas e leigos). 
Como momentos altos destes dias, des-
tacamos a comunicação do Pe. Agosti-
nho Leal que nos falou sobre “Ser-se 
Testemunha da Experiência de Deus” e 
os painéis de testemunhos proporcio-
nados pelo casal Luís (Lilo) e Célia da 
fraternidade de Avessadas e da Nicole, 
da fraternidade do Porto. Foi também 
apresentado o novo livro sobre Santa 
Teresa, “Teresa e o Castelo Escondi-
do”, da autoria da Ana Paula Azevedo, 
da comunidade de Avessadas, uma 
boa proposta de leitura para os mais 
jovens ou todos aqueles que queiram 
conhecer um pouco da aventura de se-
guir amando a Deus, com determinada 
determinação, desvelando os tesouros 
que o Senhor nos reserva, tal como su-
cedeu com a nossa Santa Madre.
Na memória de todos ficará certamen-
te a via Sacra de Sábado nos Valinhos 
de S. José, onde nos pudemos sentir 
verdadeiramente em família, todos os 
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O Secretariado Nacional informa

O Secretariado Nacional

ramos da Ordem unidos, celebrando e 
louvando o Senhor por tão grande dom 
– Ser carmelita.

No prelúdio das celebrações dos 500 
anos do nascimento de Santa Teresa de 
Ávila, eis que surge um novo livro diri-
gido aos mais pequenos e não só, para 

nos dar a conhecer a Sua vida e obra: 
“Teresa e o castelo escondido”. 
Respondendo a um desafio do Visitador 
Geral da Ordem, aquando da sua visita 
a Portugal em Maio de 2012, durante 
um almoço na comunidade de Avessa-
das, a autora, numa linguagem simples 
e bela, introduz-nos no ambiente fa-
miliar e histórico que influenciou a pe-
quena Teresa e revela-nos o seu carác-
ter audaz e determinado em caminhar 
de encontro à União com Deus. 
Recheado de encantadoras ilustrações 
e, para adoçar o apetite, deixamo-vos 
com as palavras que a autora, mãe de 
família e carmelita secular, colocou na 
contracapa deste livro. 
“Teresa é uma menina encantadora 
que nasceu em Ávila, em 1515, no seio 
de uma grande família. Dotada de uma 

V Centenário: Santa Teresa
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O Secretariado Nacional

No dia 10 de Junho de 2014, realizou-
se mais um belo “Encontro da Família 
Carmelita”, desta vez no Carmelo de 
Braga.
Após o bem organizado acolhimento, o 
encontro começou com um momento 
orante na Igreja, bem animado pelo gru-
po de jovens ao que se seguiram umas 
breves palavras de nosso presidente 
José Manuel e do Pro-
vincial, o Pe. Joaquim 
Teixeira, agradecendo 
a participação de todos 
e o empenhamento 
para que este dia possa 
efectivamente celebrar 
e expressar a alegria de 
sermos verdadeiramen-
te família (frades, mon-
jas e leigos). A acentuar 

sensibilidade invulgar, deixa-se levar 
pelos seus sonhos de criança e por uma 
grande vontade de amar. Explora o pe-
queno mundo que a rodeia, especial-
mente com Rodrigo, o seu irmão predi-
leto. Mais tarde, já adolescente, parte 
em busca do seu Ideal, ultrapassando 
barreiras e obstáculos, com coragem e 
determinação. Depois de muito procu-
rar, encontra finalmente o seu Príncipe, 
num castelo escondido, e juntos vivem 
felizes para sempre…” 
- Boa aventura! 

A festa da Família Carmelita!

estas mesmas palavras, a partilha das 
irmãs do Carmelo de Santa Teresa em 
Coimbra, onde reforçam a sua proximi-
dade orante e, desse modo, a sua pre-
sença em todos os momentos e em to-
das as nossas actividades.
Seguiram-se os diferentes workshops, 
com actividades para os mais peque-
nos e para os mais maduros.
O almoço foi partilhado no Claustro de 
um antigo convento adjacente e, de se-
guida, fomos brindados com a apresen-
tação cada vez mais cuidada e profis-
sional dos diferentes grupos musicais 
ligados ao Carmelo, nomeadamente do 
Porto e Braga.
O dia terminou com a celebração euca-
rística, tão ricamente vivida e participa-
da, presidida pelo nosso Provincial.
Foi mais uma bela jornada, onde nos 
sentimos verdadeiramente família e 
que augura bons ventos para a nossa 
Ordem, nestes tempos conturbados 
que vivemos, onde tanto há a fazer na 
vinha do Senhor.

J. Valentim
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Não esqueçam a peregrinação Nacio-
nal a Ávila por ocasião da celebração 
do V Centenário do Nascimento de 
Santa Teresa de Jesus: é no 27 de Ju-
lho; o grande encontro será às 13h30 

PEREGRINAÇÃO A ÁVILA

Notícias

locais com a celebração Eucarística na 
Igreja de «La Santa» (casa natal). Leve-
mos connosco a conhecida recomen-
dação “o caminho dá-te o que necessi-
tas e não aquilo de que precisas”.

Amados irmão e amigos em Cristo Jesus,  
a Comunidade “Chama Viva de Amor”, 
Carvalhosa, a todos quer saudar na Paz 
e na Amizade verdadeiras. 
Em primeiro lugar, desejamos salien-
tar... a celebérrima - FLOR DE LIS - o 
bolbo que com muito carinho foi ofer-
tado a cada Presidente, de cada Comu-

resma a chegar ao fim e já se enxerga 
e... vê claro o nascer da nova FLOR da 
RESSURREIÇÃO. Bem hajam ! 
Em segundo lugar, enviamos um pe-
queno dossier com data de 23 de Março 
de 2014, data esta em que se realizou 
na nossa Paróquia, mais uma Promessa 
Definitiva e outras duas irmãs nossas 
foram admitidas à 1ª Promessa. 
No Sábado, 22 de Março, muito acon-
chegados, procurando descobrir-nos 
a nós próprios com a grande espiri-
tualidade do nosso muito amigo Pe. 
Alpoim, fez-se luz quando nos fez des-
cobrir coisas espantosas..., incríveis, 
dentro de nós: “Vivo sem viver em mim 
/ E morro porque não morro”. Não pos-
so fazer de mim uma ilha - abrir a nossa 
reflexão e caminhar em diante - ir além 
de nós mesmos - caminhar até Jesus 
- Ele espera-nos. Ele e eu / Ele e nós. 
“Se assim é, Senhor, é melhor não sa-
ber nada mais”...!!! diz Pedro. Dizemos 
nós... Enviamos os respectivos mapas 
actualizados . 
Em terceiro lugar: Dia 05 de Abril pas-
sado tivemos Eleições. Com toda a 
Comunidade presente, bem como o 

nidade, há já um ano atrás... Pois bem, 
teve, e tem, um sentido gigantesco a 
nível espiritual e não só, pois quis pas-
sar ”uma menssagem de oração atra-
vés da acção no silêncio” e deixar que 
a oração falasse por si e..., se ninguém 
falou , falou ela por si mesma... alguém 
tentou chegar!!! Eis aqui retratada a 
Parábola dos “talentos”; mas ela floriu 
e ei-las multiplicadas cheias de vida e 
de engenho... eis assim a nossa Qua-

Comunidade de Paços de Ferreira
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Comunidade de Aveiro

Notícias

Comunidade de Braga

«Subida ao Monte com S. João da Cruz»
No dia 18 de Março esta Comunidade 
fez a sua festa celebrando mais um ani-
versário da sua fundação. A Cerimónia 
decorreu de maneira muito simples 
mas muito rica em conteúdos.
Às 18.30m foi celebrada a Eucaristia 
presidida pelo Sr. Pe. João, membro 
desta Comunidade de Aveiro. Como a 
Eucaristia foi Vespertina de S. José, o 
Pe. João Sousa falou da importância de 
S. José na Igreja, o seu papel na vida de 
Jesus e Maria. Referenciou também o 
papel de S. José e de Maria na Ordem 
dos Carmelitas, dizendo que Eles são 
os primeiros Carmelitas. No fim da ho-
milía fez referência à Comunidade da 
Ordem Carmelita Secular de Aveiro in-
centivando para o nosso testemunho e 
vivência de Carmelitas diante dos no-
vos candidatos ao Carmelo Secular que 
estiveram presentes.
Finda a Eucaristia foram rezadas as Vés-
peras. Em seguida fez-se um pequeno 

convívio,  um jantar com todos os que 
puderam estar presentes, entre eles 
o Pe. Fernando, nosso assistente. Esta 
Comunidade viveu este dia com alegria 
e com o compromisso de continuarmos 
a ser pedras vivas na comunidade do 
Carmo e na nossa vida do dia a dia.
Queremos agradecer ao Sr. Pe. João 
Sousa pelas suas palavras, ao nosso As-
sistente Espiritual a sua disponibilidade 
ao estar connosco no convívio.
Que N. Senhora do Carmo nos continue 
a ajudar na nossa caminhada.

 Comunidade de Aveiro

nosso Assistente Espiritual, Pe. Alpoim, 
depois da votação, ficou o Conselho da 
Comunidade formado por: Presidente: 
-Maria Amélia Gomes Silva. Conselhei-
ros: -Maria Fernanda G. Costa (Secre-
tária), José Ferreira Ramos (Tesoureiro)  
e Rosa Mª M. Moura Ruas. Mestre de 
Formação: -Maria Madalena M. Neto 

Nandinha

Visita ao Carmelo
No dia 15 de Março, acompanhados 
pelo Sr. Pe. Agostinho, subimos ao 
monte do Bom Jesuspara uma visita às 
irmãs carmelitas. 
A irmã que nos recebeu, encaminhou-
nos para o locutório, onde tivemos um 
muito proveitoso e alegre convívio com 
as irmãs desta comunidade, seguido de 
um lanche partilhado.
No final, dirigimo-nos para a Igreja 
onde rezàmos as vésperas em conjun-
to. Antes de regressarmos a nossas ca-
sas ainda voltàmos ao locutório para 
nos dizermos um «até breve».
Fomos recebidas com carinho fraterno 
pelas irmãs. Aqui fica o nosso muito 
obrigado. M. do Carmo  
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DOIS PAPAS SANTOS!

OUTUBRO
1 – S. Teresinha do Menino Jesus e da S. Face
15 – Solenidade da S. Madre Teresa de Jesus

NOVEMBRO
6 – São Nuno
7 – Beato Francisco Palau
8 – Beata Isabel da Trindade
14 – Todos os Santos Carmelitas
15 – Comemoração de todos 

  os defuntos da Ordem do Carmo
19 – São Rafael
28 – Comemoração da Fundação 
  da Ordem OCD
29 – BB. Dionísio e Redento

DEZEMBRO
11 – S. Maravilhas de Jesus
14 – Solenidade de São João da Cruz
16 – Beata Maria dos Anjos

Quando me lembro da canonização vem-me à memória este vídeo chamado Happy 
de Pharrell Williams, dedicado especialmente a este grande evento de duas pessoas 
que vieram ao mundo para nos reforçar a confirmação que Jesus é o caminho da 
Verdade e da Vida e por isso somente pode existir Alegria e Felicidade de estar ao 
serviço de Deus Nosso Senhor. (https://www.youtube.com/watch?v=LquEaAeBHVs)
... No dia 25 de Abril, chegámos a 
Roma e sentimos uma alegria re-
novada. Simplesmente porque, o 
mesmo objetivo - presenciar algo 
único -, nos encheu de paz, algo 
que somente o Espírito Santo tra-
balha dentro de nós quando nos 
abandonamos nos braços do Pai. O 
dia de chegada foi para conhecer a 
estadia, oferecida pelas Irmãzinhas 
dos Pobres de Roma. Alojamento e 
refeições. Momentos de atenção, 
partilha e alegrias, únicas.
No 26 acordámos cedo, fomos à 
missa na Igreja do Populo de Roma, 
antes de começar a nossa jornada de visitas. Depois visitámos: Igreja de São Pedro 
e São Paulo, Santa Maria Maior, Santa Maria da Paz, Igreja de Santo Eustáquio, São 
João Latrão, Fórum Romano, Coliseu, Fontana di Trevi... À noite fomos ao Vaticano, 
para poder entrar na Praça de São Pedro já na manhã do dia 27 de Abril. Ficámos a 
fazer fila na  rua Conziliazione toda a noite e quase conseguimos chegar dentro da 
Praça de São Pedro à hora da celebração. Após a canonização vimos de muito perto 
o Papa Francisco no seu papamóvel, com todo o seu carisma.
Regressámos a Lisboa no 28 de manhã, com muito para contar e partilhar.
Agradecida a Deus por estes abençoados momentos. 

Dalila Ruivo

João Paulo II e João XXIII


