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Flor do Carmelo

Mãe dos Carmelitas

Imagem de Nossa Senhora do Carmo, 
Stella Maris, no Monte Carmelo
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Editorial

A mãe dos carmelitas

Celebrámos, há pouco, o Encontro Na-
cional OCDS em Fátima; foi eleito um 
novo Conselho Nacional e um novo 
Conselho Fiscal: tudo uma maravilha, 
sobretudo a conclusão do encontro na 
capela do Carmelo de S. José: estavam 
presentes os três ramos da família, as-
sistidos pelo Espírito Santo, por Maria 
nossa Mãe - e não estivéssemos nós 
em Fátima! -, e por S. José. Grande Fa-
mília que formávamos!
Tínhamos celebrado poucos dias an-
tes a Ressurreição do Senhor com uma 
alegria redobrada, graças à eleição do 
novo Papa, Francisco, que trouxe um ar 
novo e mais puro à Igreja dos nossos 
dias, qual o de Assis naquele tempo de 
conturbação eclesial.
(Hoje) Estamos ainda a celebrar o mês 
de Maio, mês de Maria, da Mãe… E já 
estamos a vislumbrar o grande dia que 
se aproxima, o 16 de Julho próximo.
É verdade que, se calhar, a alguns isto 
nem dirá nada, ou poderá dizer pou-
co: 16 de Julho? Vamos lá! Celebramos 
o dia da nossa Mãe do Céu, do Carmo; 
claro, a Nossa Senhora do Carmo! É no-
vidade para alguém? Foi surpresa para 
alguém? Claro que não trás novidade 
nem surpresa nenhuma! Para alguns 
seria mesmo impensável não saber 
isto! Mas é sempre bom recordar estas 
datas, não apenas quando já decorre-
ram, ou estão a decorrer, mas também 
enquanto nos preparamos para as ce-

lebrar. Pois cá estamos com a Solenida-
de da Senhora do Carmo às portas e é 
bom recordarmos algum pensamento 
que nos aproxime mais d’Ela.
A relação de todos os cristãos com Ma-
ria, a que podemos chamar de ‘história 
da piedade mariana’, seguiu uma se-
quência paralela a todas as manifesta-
ções do sentimento religioso em rela-
ção a Nossa Senhora. Cada época tem 
a sua expressão e modulação própria.
Entre os Carmelitas também se co-
meçou esse tipo de relação baseada 
fundamentalmente no título que foi 
conferido a Maria como «padroeira» e 
«fundadora». Desde esta perspectiva 
ela é vista como exemplo e modelo a 
seguir, quer dizer, Maria era a norma 
última e exemplar de tudo o que se ex-
pressava na Regra de vida; era, além 
disso, o protótipo da entrega da pró-
pria vida, quer dizer, do sentido último 
e mais íntimo da nossa consagração. 
Por fim, esta relação afectava a zona 
mais profunda da vida pessoal, isto é, 
reflectia a relação permanente que se 
dá entre mãe e filho.
Aproxima-se a solenidade (= aniver-
sário, dia, festa, celebração, recorda-
ção especial, lembrança…) da Mãe e 
Senhora do Carmo: que renovemos a 
nossa relação com Ela e vivamos como 
verdadeiros filhos de tal Mãe.

P. Alpoim
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Reflexão

A presença do Carmelo Secular no mundo...

Pediram-me para fazer uma resenha 
sobre a presença da OCDS noutros paí-
ses, ao qual acedi com todo o gosto.
Dado o meu interesse pelo Carmelo, 
tenho procurado e investigado sobre a 
Ordem, os seus santos e comunidades, 
mantendo contactos com várias mon-
jas, frades e seculares, um pouco por 
todo o mundo, sobretudo no Brasil. 
A presença do Carmelo Secular no 
mundo é bastante numerosa e em paí-
ses da América Latina, nomeadamente 
no Brasil, está em grande expansão. Em 
muitas partes do globo, a OCDS é a úni-
ca presença dos filhos de Santa Teresa 
de Jesus que partilham e testemunham 
o seu carisma. 
A dinâmica dos encontros e das activi-
dades variam de comunidade para co-
munidade.
Em várias comunidades em França, no 
Canadá e nos Estados Unidos da Amé-
rica, os carmelitas seculares reúnem-se 
uma vez por mês, um dia inteiro, para 
a formação, oração e partilha. Rezam 
a Liturgia das Horas, têm o tempo de-
dicado à formação, celebram a Euca-
ristia, oração individual e comunitária, 
partilha e convívio. Os membros das 
comunidades mantêm uma grande 
proximidade entre si, na amizade, na 
partilha, na ajuda mútua e na oração. 
No caso dos Estados Unidos, cada ir-
mão acolhe o ícone do Carmelo que 

peregrina de casa em casa. Um gesto 
simples mas que fomenta o espírito de 
fraternidade e de oração entre todos.
No Brasil, em determinadas regiões, a 
OCDS é bastante dinâmica, com bas-
tantes jovens, fundando-se novas co-
munidades. Aqui, embora cada comu-
nidade tenha o seu ritmo próprio, é 
comum reunirem-se de 15 em 15 dias, 
com várias actividades e celebrações. 
Normalmente estão muito próximas 
dos Mosteiros, com grande ligação 
com as nossas monjas. 
Realizam-se, igualmente, vários encon-
tros e congressos a nível provincial, in-
ter provincial e de toda a América Lati-
na. Há casos de nossos irmãos que nas 
suas próprias casas ou noutros locais, 
para além dos encontros comunitá-
rios, promovem encontros de oração. 
Ao nível da web mantêm uma presen-
ça forte e actualizada, sendo um meio 
poderoso de evangelização e de divul-
gação do Carmelo Secular e do carisma 
teresiano.
É muito bom vermos estas presenças 
fortes do Carmelo Secular, para que 
em nós se ateie o mesmo fogo e o mes-
mo zelo do nosso pai Santo Elias, para 
nos esforçarmos a ser «amigos fortes 
de Deus», como queria a nossa Santa 
Madre, Santa Teresa de Jesus.

António José, OCDS
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O Secretariado Nacional

Caros Carmelitas

Como sabem, foi recentemente 
eleito um novo Conselho Nacional 
OCDS para o triénio 2013-2016 
e, em nome deste Conselho, pa-
receu-me que vos deveria dirigir 
algumas palavras.
Antes de mais, temos o propósito 
de dar continuidade ao bom tra-
balho efectuado nos triénios anterio-
res, nomeadamente nestes 2 últimos 
sob a presidência da Maria Emília, num 
dos quais pude acompanhar de perto o 
trabalho realizado.
Este recém-eleito Conselho Nacional 
apenas reuniu uma vez. No entanto, pa-
rece-me que poderemos apontar des-
de já 3 objectivos para onde as nossas 
atenções iniciais estarão direccionadas:
– o promover condições para que seja 
possível a partilha de experiências en-
tre as comunidades e, também, com o 
Conselho Nacional, com vista ao enri-
quecimento mútuo.
– o estabelecer uma maior ligação com 
as comunidades da Madeira.
– o manter a aposta na Flor do Carmelo e 
continuar a fazer deste boletim também 
um meio de unidade, para que todos nós 
nos sintamos pertencentes a uma gran-
de família, que é a família carmelita.
Estamos bem certos de que estes objec-
tivos não serão realizáveis sem a colabo-
ração de todos e, de uma forma muito 
particular, com o especial empenha-

mento dos Conselhos de Comunidade 
de cada fraternidade, já que são estes as 
“locomotivas” das nossas comunidades.
Pedimos que todos rezem por todos e, 
de uma forma muito insistente, às nos-
sas queridas irmãs carmelitas a quem 
pedimos muito deste (indispensável) 
“combustível”. Para nos ajudarem a 
“acertar as agulhas”, contamos com a 
imprescindível colaboração dos nos-
sos padres carmelitas e, de uma forma 
muito especial, do P. Joaquim Teixeira, 
nosso Provincial, e do P. Alpoim, Dele-
gado Provincial OCDS. 
No fim desta viagem de 3 anos, quere-
mos ser capazes de assumir a condição 
de “servos inúteis” e de que apenas “fi-
zemos o que devíamos fazer”.
Que o bom Deus olhe com amor e ter-
nura para este Seu jardim e que todos, 
em conjunto (frades, irmãs e secula-
res), e cada um individualmente, seja-
mos capazes de contribuir para tornar 
o Carmelo cada vez mais agradável aos 
olhos de Deus.

José Manuel Couto, presidente
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Alegria do chamamento

O Secretariado Nacional

Meus amigos da Ordem dos Carmelitas 
Descalços Seculares, escrevo-vos, cheio 
de alegria, no seguimento do Encontro 
Nacional OCDS, realizado na Domus 
Carmeli, de 12 a 14 de Abril de 2013.
Foi um fim-de-semana fantástico, 
cheio de alegria, convívio e esperança 
no futuro.
Estivemos reunidos em bom número e, 
com o auxílio do Padre Provincial, o P. 
Joaquim Teixeira, e do Delegado Pro-
vincial para a OCDS, o P. Alpoim Portu-
gal, pudemos aprofundar mais a nossa 
fé e experimentar uma maior união en-
tre as diferentes expressões da Ordem 
dos Carmelitas Descalços.
Na manhã de sábado, assistimos à pa-
lestra do P. Joaquim, após a qual cele-
brámos a missa, na capela da Domus 
Carmeli, ainda mais embelezada pela 
presença da escultura de Cristo cruci-
ficado, chamado “Senhor da Fala”. De 
tarde, estivemos reunidos em grupos, 

a reflectir sobre as perguntas deixadas 
no final da palestra do P. Joaquim. Ao 
entardecer, fomos rezar a Via Sacra nos 
Valinhos e terminamos com a oração 
das Vésperas em frente à Capela do 
Calvário Húngaro. Estava um final de 
tarde perfeito.
Claro que este fim-de-semana era mais 
especial ainda, pelo facto de se ir ele-
ger um novo Conselho Nacional, pois 
findava o 2º mandato da Maria Emília 
André e esta já não poderia ser reelei-
ta. E o domingo começou cheio de for-
ça, com a oração das Laudes na capela 
da Domus Carmeli. Depois, era chega-
da a hora de ouvir o Conselho Nacional 
cessante, que apresentou os relatórios 
do último triénio: o relatório relativo 
às actividades realizadas e o relatório 
financeiro. Após a aprovação dos rela-
tórios e da acta da eleição do Conselho 
Nacional cessante, iniciaram-se as vo-
tações, estando reunidos 24 membros 
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O Secretariado Nacional

da Comunidade Secu-
lar com poder de voto. 
O José Manuel Couto, 
da Comunidade OCDS 
do Porto, foi eleito 
como Presidente do 
Conselho e propôs os 
três nomes dos Con-
selheiros com quem 
pretendia trabalhar: 
a Alice Montargil, da Comunidade de 
Coimbra, e eu e o José Valentim, ambos 
da Comunidade de Avessadas. Os três 
nomes foram votados e eleitos, tendo 
os três Conselheiros aceite esta mis-
são. Foi ainda eleito o Conselho Fiscal, 
tendo sido escolhido o António Fernan-
des, da Comunidade de Lisboa, para 
Presidente, o Carlos Margaça, também 
da Comunidade de Lisboa, para Vogal 
e a Rita Páscoa, da Comunidade de 
Aveiro, para Secretária, que também 
aceitaram a sua eleição. E o Encontro 
terminou da melhor maneira possível: 
com uma missa de acção de graças na 
capela do Carmelo de São José, com as 
Irmãs Carmelitas Descalças.
Pessoalmente, este fim-de-semana 
trouxe muitas emoções. Sinto-me hon-
rado por ter sido convidado pelo José 
Manuel Couto a integrar o Conselho 
Nacional e pelo facto da Comunidade 
Secular ter aceitado esse convite. Ape-
sar de sentir que os elementos da OCDS 
ansiavam pela chegada de elementos 

novos, quer em idade quer em termos 
de ligação ao Carmelo Secular, a verda-
de é que não acreditava que poderia 
ser convidado, visto ainda ter dema-
siado para aprender e tanto para cres-
cer. Mas não pude dizer que não a este 
chamamento. A alegria do momento 
foi grande e a sensação de responsa-
bilidade imensa. O meu maior dese-
jo é não falsear as expectativas que o 
Presidente do Conselho e os membros 
da Comunidade Secular depositam em 
mim e no Conselho. Fica a promessa de 
tudo fazer para ajudar esta grande fa-
mília a crescer ainda mais, renovar-se 
e florescer. E peço-vos que rezeis pe-
los elementos do Conselho Nacional e 
Fiscal, pois só com a vossa oração e o 
vosso apoio, seremos capazes de cor-
responder ao que nos é exigido.
Obrigado a todos e que Nossa Senho-
ra, Santa Teresa e São João da Cruz nos 
abençoem a todos. Até breve.

Gustavo Tato Borges,
tesoureiro
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Notícias

Só prossegue quem se dá

"É de suma importância estarmos sem-
pre muito atentos, vendo como anda-
mos em relação à caridade fraterna. 
Se for com muita perfeição, tudo está 
feito… " (5M 3, 9).
Queridos irmãos e irmãs em Cristo, no 
Carmelo, este é um momento ímpar 
para nós. O tempo passou e já celebrá-
mos as duas dezenas de Encontros Na-
cionais OCDS! Durante todo o tempo 
que servi no Secretariado Nacional da 
OCDS experimentei:
• que as virtudes da humildade, do de-
sapego, e da caridade fraterna vêm to-
mando forma;
• que foram nascendo novas comuni-
dades;
• que participámos em Retiros, forte 
tempo de Deus;
• que se celebraram promessas…, atra-
vés da vida carmeliana/teresiana;
• que se fizeram Encontros Nacionais 
e de Formação …  visitas às comunida-
des,  convívios e partilha… tanta coisa 
linda que vivemos!!!
“Tudo é graça”!
Percorrer o caminho de Teresa é tam-
bém ser discípulo, ser missionário do 
Amor! É o amor que nos une. De mãos 
dadas vamos juntos.
Somos hoje 18 comunidades formadas 
ou em vias de formação; somamos, 
aproximadamente, 400 seculares.

Quem se encontra com Jesus Cristo, 
põe-se a caminho em direcção aos ir-
mãos, à comunidade e à missão. Faça-
mos a experiência do discípulo, pois é 
neste caminho que Jesus faz o coração 
arder e mergulhar cada vez mais pro-
fundamente nas Escrituras.
Assim a nossa OCDS vai caminhando, 
com erros e acertos. De mãos dadas, 
vivemos o nosso chamamento. 
Ao prosseguir na descoberta da graça 
de Deus, a Sua Palavra impulsiona-nos 
para a missão e união com Deus na ora-
ção diária. Rezar é viver a Fé…, respon-
der como carmelitas aos desafios que o 
tempo presente nos propõe. A missão 
é um desafio que a nossa Mãe, Santa 
Teresa, nos coloca: “Ainda que o mun-
do venha abaixo, haveremos de pros-
seguir”!
O mundo vem abaixo 
quando não amamos, 
não perdoamos, não 
servimos... Amar na 
família é ser sinal de 
vida na «igreja domés-
tica». Amar no traba-
lho com dignidade e 
justiça. Amar na socie-
dade que caminha em contra-mão do 
servir. Amar no mundo, acreditando 
que a vida está presente na simplicida-
de do silêncio que fala ao coração.
É urgente redescobrir o nosso carisma!
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Notícias

COIMBRA                                                                           
Comunidade de Santa Teresinha

No dia 27 se Abril a nossa Presidente 
inaugurou uma inovação na realização 
das reuniões do Conselho da Comuni-
dade, para facilitar a vida a um elemen-
to que mora afastado de Coimbra.
Quando já estavam presentes quatro 
elementos, eis que surge o quinto, sor-
ridente, no ecrã do computador… esta-
va inaugurada a vídeo conferência!!!
Resolveram-se todos os assuntos agen-
dados, da forma que nos pareceu mais 
correcta e terminámos em alegre con-
vívio e com uma pequena oração de ac-
ção de graças por todos os benefícios 
recebidos. 
Nota - Só lamentámos que, quem es-
tava a assistir através do computador, 
não pudesse provar os chocolates, mas 
apreciou as quadras que os acompa-
nhavam… do mal o menos!!! 

IRMÃ LÚCIA - UMA ORAÇÃONa comunidade fazemos a experiência 
da unidade, do amor e do serviço. Fa-
çamo-la de tal modo que venhamos a 
provocar a célebre exclamação: «Vede 
como eles se amam!».
Celebremos a Fé! 
A minha gratidão a todos e de um 
modo especial a ti, que te esforças por 
estar presente na tua comunidade

Maria Emília

Também em Coimbra, no dia 18 de 
Maio, tivemos uma peça de teatro, 
apresentado pelo grupo de teatro”Cas-
sefaz”. A artista, Maria José Paschoal, 
interpretou, de forma espectacular, o 
monólogo: “Irmã Lúcia - uma oração”.

No final, a artista declarou “a irmã Lúcia 
foi para mim uma figura muito queri-
da… ela e os primos são a aproximação 
do divino a Portugal… Nossa Senhora 
escolheu Portugal. Há que cumprir a 
sua vontade…”

Maria Emília
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Notícias

Lisboa

A comunidade de Lis-
boa ficou mais rica e 
coesa com a realização 
das promessas defini-
tivas de cinco dos seus 
membros, no dia 14 de 
Abril, durante a missa 
do Encontro Nacional 
em Fátima. 
Houve uma pessoa que 
solicitou o adiamento 
para dar esse passo, 
não obstante reunir 
todas as condições. 
Avançará em próxima 
oportunidade. E agora, 
apenas um muito reduzido número irá 
dar início ao tempo de formação. De-
paramo-nos com uma realidade que 
nos levanta interrogações. 
Muitas pessoas simpatizam com a es-
piritualidade carmelitana, procurando-
-a nos encontros, retiros e peregrina-
ções que se promovem, mas raras são 
as que se dispõem a aderir a qualquer 
modalidade de compromisso.
Temos consciência da responsabilidade 
e a força de sinal que a comunidade lai-
cal carmelitana da área de Lisboa tem. 
Há uns anos saíram os Padres e recen-
temente as Irmãs. No dia 5 de Abril en-
cerrou de vez as suas portas o Carmelo 
do Sagrado Coração de Jesus do Monte 
Estoril. As poucas religiosas que nele 

estavam foram dispersas por vários 
Carmelos (Guarda, Crato, Faro e Coim-
bra). Três dos membros da Ordem Se-
cular assistiram à última missa com as 
Irmãs e ficaram muito impressionadas, 
quando viram o sacrário ficar vazio e 
aberto. E assim esteve até 30 de Abril, 
dia em que as Irmãs Concepcionistas 
de Santa Beatriz da Silva tomaram o 
lugar das Monjas Carmelitas. Assim fin-
dou uma presença de 80 anos. A partir 
de agora, a única referência estrutura-
da do Carmelo Teresiano na capital é 
o grupo de leigos. Confiamos em Deus 
e entregamo-nos a Nossa Senhora do 
Carmo, sob cuja invocação está a nossa 
fraternidade.

Carlos Margaça Veiga
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Notícias

Breves

BEM-VINDOS, 
ELVAS:

Desde aqui damos as boas-vindas à 
Comunidade, em formação, de Elvas, 
animada, neste momento, pela Ir. Ma-
riana, Carmelita Descalça ao Serviço 
dos Pobres, vinda do Brasil, e com o P. 
José Maria Lourenço Francisco, ocd, da 
Comunidade da Domus Carmeli, de Fá-
tima, como assistente espiritual. Já es-
tiveram em Fátima, no último Encontro 
Nacional, juntamente com a Comuni-
dade da Terrugem. 
Esperamos, algum dia, ter notícias 
mais pormenorizadas acerca da nova 
Comunidade que formais: o Carmelo 
não pode desaparecer de Elvas, e vós 
podereis ser o elo que lhe dará a devida 
continuidade.

FRATERNIDADE STELLA MARIS 
DO CARMELO SECULAR DO 
PORTO

No passado dia 4 de maio de 2013, a 
Fraternidade Stella Maris do Carme-
lo Secular do Porto, no seu encontro 
mensal, na presença do P. Alpoim Por-
tugal, delegado provincial para a OCDS, 
procedeu a novas eleições, uma vez 
que, de acordo com as Constituições 
e Estatutos, o seu presidente José Ma-
nuel Couto, recém-eleito Presidente 
Nacional da OCDS, não pode acumular 
qualquer outro cargo. Assim, foi eleita 
presidente da comunidade Nicole Devy 
Vareta, tendo como conselheiros Gra-
ciete Pereira, Rosa Cunha, Cristina Pais 
e António José Machado como mestre 
de formação. Pedimos as maiores bên-
çãos para a nossa presidente e para a 
comunidade.

António José, OCDSESCLARECIMENTO

Relativamente à notícia na última Flor 
do Carmelo sobre a Fraternidade de 
“Santa Cecília” (Câmara de Lobos) 
recebemos um esclarecimento desta 
comunidade, rectificando a informação 
e confirmando a presença nas eleições 
e na Eucaristia que as antecederam, do 
Provincial OCD, P. Joaquim Teixeira, 
e do Superior do Convento OCD no 
Funchal, P. Manuel Dias. Aqui fica a 
rectificação.

CIRURgIA CARDíACA

Congratulamo-nos com o êxito da deli-
cada cirurgia cardíaca a que foi sujeito 
o António Fernandes, até agora coor-
denador da Flor do Carmelo e actual 
Presidente do Conselho Fiscal da OCDS.
Pedindo rápido e total restabelecimen-
to, confiamo-lo ao Senhor, que quer 
que «tenhamos vida e a tenhamos em 
abundância».
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Informações

Peregrinações OCDS

Caros amigos OCDS
Conforme se devem lembrar, no ano 
passado, o anterior Conselho Nacio-
nal iniciou contactos para se realizar 
uma peregrinação a Ávila, no ano de 
2014, e outra à Terra Santa, pensada 
para o ano de 2015. Estes projectos 
continuam vivos e no pensamento do 
Conselho Nacional, eleito para o triénio 
2013-2016.
A peregrinação a Ávila estará integra-
da nas comemorações do V Centená-
rio do Nascimento de Santa Teresa de 
Jesus, que decorrerão no ano litúrgico 
de 2014-2015, e consistirá na celebra-
ção da Eucaristia, em Ávila, no dia 27 
de Julho de 2014, pelas 11h30 (hora 
espanhola). Esta eucaristia servirá para 
celebrar também o Encontro Nacional 
da Família Carmelita, que contará com 
a presença de todas as Comunidades 
ligadas à espiritualidade Carmelitano-
-Teresiana. Para ajudar na preparação 
e realização desta peregrinação e da 
Eucaristia, serão elaborados diferentes 
guiões, que variarão no tempo e locais 
a visitar, dependendo da disponibilida-
de e vontade das comunidades locais 

OCDS, ou seja, guiões ajustados a via-
gens de 1, 3 ou 7 dias, por exemplo.
A peregrinação à Terra Santa é um pro-
jecto ambicioso, muito querido e dese-
jado por todos. Foram efectuados con-
tactos e já temos uma estimativa de 
custos apresentada por uma agência 
de viagens. A preços de 2013, o custo 
da viagem (7 noites) não será superior 
a €1.400,00 por pessoa (em quarto du-
plo) e de €1.800,00 com a extensão à 
Jordânia (9 noites). Atendendo ao con-
siderável encargo financeiro, será im-
portante que, desde já, cada um indivi-
dualmente e também em comunidade, 
se elabore um plano de angariação de 
fundos, para que se verifique a maior 
participação possível do Carmelo Secu-
lar nesta peregrinação. 
Seguramente que a fé de todos os par-
ticipantes sairá fortalecida e o nosso 
carisma de carmelitas ficará mais vivo, 
nesses dias em que reviveremos as ori-
gens do Carmelo e do Cristianismo.
Com “determinada determinação”, 
vamos trabalhar para a concretização 
destes projectos, não deixando nun-
ca de acreditar e rezar pela realização 
destas peregrinações.
Que Nossa Senhora do Carmelo e San-
ta Teresa de Jesus nos abençoem nesta 
aventura.
Um abraço carmelita.

Gustavo Tato Borges



Hino a Nossa Senhora

AgOSTO
7 – S. Alberto de Sicília (MO)
9 – S. Teresa Benedita da Cruz (Festa)
16 – B. Maria do Sacrário e S. Luís Gonzaga (MF)
18 – Beatos Mártires de Rochefort (MF)
25 – Beata Maria de Jesus Crucificado (MF)
26 – Transverberação do Coração 
  de Santa Teresa de Jesus (MF)

SETEMBRO
1 – S. Teresa Margarida de Redi (MO)
12 – Beata Maria de Jesus (MO)
17 – S. Alberto de Jerusalém (Festa)
25 – B. Josefa Naval G., Carmelita Secular (MF)

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

 Santos Carmelitas

Boletim Informativo da Ordem Secular dos Carmelitas Descalços
Coordenação: Alice Montargil
No envio de artigos para o jornal contactar:
alicemontargil@gmail.com (Alice Montargil)

Louvada seja na terra
A Virgem Santa Maria;

Quer nas horas de tristeza,
Quer nas horas de alegria;
Quer sobre as ondas do mar,                                 
Lá com a morte à porfia;                                                                                                                    
Quer nos escuros caminhos
Pelas noites de invernia;
Quer no lume da lareira,
Quer no sol quando alumia;
Quer no amor de toda a hora,
Quer no pão de cada dia…

Louvada seja na terra
A Virgem Santa Maria!

Vista para o mar (de onde subiu a nuvenzinha) 
desde o Monte Carmelo 


