
Comunidade Stella Maris do Carmelo Secular do Porto 
Plano de atividades 2021-2022 

 

I. Formação Permanente (Comunitária) 
 

Tema:  

➢  Teresa, mestra e modelo: novas chaves de leitura e vida comunitária 
 

Objetivos:  

➢ «A formação teresiana-sanjoanina, tanto inicial como permanente, ajudam a desenvolver a maturidade 
humana, cristã e espiritual do Secular, para o serviço na Igreja. Na formação humana desenvolvem a 
capacidade de diálogo interpessoal, o respeito mútuo, a tolerância, a possibilidade de serem corrigidos e de 
corrigir com serenidade e a capacidade de perseverar nos compromissos assumidos.» (Constituições 34)   
 

Plano de atividades: 
 

 

(1) Oração de Vésperas (Stella Maris) (2) Eucaristia (19h – Igreja Stella Maris) (3) Data a confirmar 

Data Tema Moderador Acolhimento 
Oração + 

intenção mensal 

2
0

2
1

 

01-10 Festa de S. Teresa do Menino Jesus (2) ---- ---- ---- 

15-10 Solenidade de S. Teresa de Jesus (2) ---- ---- ---- 

16-10 
Apresentação do plano de atividades 2021-2022 José Manuel 

Todos José Manuel 
Novas chaves de leitura e vida comunitária – sessão I P. Vasco 

29-10 Sexta-feira // 21h30m – Curso bíblico (online) P. Vasco ---- ---- 

13-11 Novas chaves de leitura e vida comunitária – sessão II 
P. Vasco 

(presencial) 

 
Todos 

 
Nicole  Renovação das promessas temporárias e definitivas 

dos membros da comunidade + admissões (1) 

26-11 Sexta-feira // 21h30m – Curso bíblico (online) P. Vasco ---- ---- 

04-12 Novas chaves de leitura e vida comunitária – sessão III P. Vasco Todos Rosa 

14-12 Solenidade de S. João da Cruz (2) ---- ---- ---- 

17-12 Sexta-feira // 21h30m – Curso bíblico (online) P. Vasco ---- ---- 

2
02

2
 

08-01 O Sacramento do Batismo a partir de Edith Stein António 
José 

Todos António José 

21-01 Sexta-feira // 21h30m – Curso bíblico (online) P. Vasco ---- ---- 

05 a 
06-02 

Encontro de formação (Domus Carmeli) ---- ---- ---- 

12-02 Novas chaves de leitura e vida comunitária – sessão IV P. Vasco 
(presencial) 

Todos Cristina 

25-02 Sexta-feira // 21h30m – Curso bíblico (online) P. Vasco ---- ---- 

05-03 Novas chaves de leitura e vida comunitária – sessão V P. Vasco Todos José Manuel 

18-03 Sexta-feira // 21h30m – Curso bíblico (online) P. Vasco ---- ---- 

02-04 Carta Encíclica Fratelli Tutti do Santo Padre Francisco Nicole + 
José Manuel 

Todos Rosa 

15-04 Celebração da Via Sacra (sexta-feira Santa) Todos ---- ---- 

22 a 
24-04 

Encontro Nacional (Domus Carmeli) 
Eleição do Conselho Nacional e Fiscal para 2022-2025 

---- ---- ---- 

29-04 Sexta-feira // 21h30m – Curso bíblico (online) P. Vasco ---- ---- 

14-05 Eleições P. Vasco 
(presencial) 

Todos Lúcia 
Admissões (1) 

27-05 Sexta-feira // 21h30m – Curso bíblico (online) P. Vasco ---- ---- 

4 e 5 -
06 (3) 

Retiro comunitário em Avessadas 
P. Vasco 
(online) 

---- ---- 

17-06 Sexta-feira // 21h30m – Curso bíblico (online) P. Vasco ---- ---- 

02-07 Convívio comunitário ---- ---- ---- 

15-07 Sexta-feira // 21h30m – Curso bíblico (online) P. Vasco ---- ---- 

16-07 Solenidade de Nossa Senhora do Carmo (2) ---- ---- ---- 



 
Horário e esquema dos encontros mensais  
 

15h00m – Oração comunitária 
15h45m -  Acolhimento 
                   Informações (ausências) 

     Leitura de nº da Regra 
16h00m – Formação 
17h00m – Partilha (relativa à formação) 

17h20m - Avisos / informações 
                  Intenção mensal de oração 
17h30m – Lanche e/ou Convívio 
18h15m – Vésperas (facultativo) 

 
 
II. Atividades OCDS a nível nacional 

➢ Para além das atividades mencionadas anteriormente (Encontro de Formação e Encontro Nacional), o plano 
nacional de atividades OCDS inclui o Retiro de Advento na Domus Carmeli (Fátima) de 26 a 28 de novembro de 
2021 e o retiro da Quaresma no Centro de Espiritualidade dos Carmelitas em Avessadas de 18 a 20 de março 
de 2022.   

 
III. Leituras aconselhadas: 

➢ Constituições OCDS (nomeadamente os capítulos II e III e especialmente aquilo que diz respeito à comunidade) 
➢ “Caminho de Perfeição” (Santa Teresa de Jesus) 

Sugere-se que esta leitura seja acompanhada da seguinte pergunta: 

• Que “pistas” (conselhos) me dá Teresa de Jesus para viver em relação com os outros (na comunidade OCDS, 
na família, no local de trabalho, etc…)? 

  
IV. Intenção de Oração 

➢ Em cada encontro mensal será dada uma intenção de oração geral, para toda a comunidade, e sugere-se que 
cada um a inclua na sua oração pessoal, também como elemento de união comunitária.  
 

V. Retiro (no Centro de Espiritualidade dos Padres Carmelitas de Avessadas) em 4 e 5/junho/2022 (data a confirmar) 
➢ Anualmente o carmelita secular deve participar em (pelo menos) 1 retiro com o objetivo, entre outros, de 

“tratar de amizade, estando muitas vezes a sós com Quem sabemos que nos ama” para, assim, também nos 
tornarmos “amigos fortes de Deus”. 
No sentido de incentivar a participação de todos no retiro em Avessadas, o Conselho de Comunidade decidiu 
comparticipar em 50% os custos da respetiva estadia. 
 

VI. Notas finais 
1. A presença nas Eucaristias em honra de Santa Teresa do Menino Jesus, de Santa Teresa de Jesus, de S. João da Cruz 

e de Nossa Senhora do Carmo, reforço o sentido comunitário, também com os nossos padres carmelitas. É, 
também, uma forma excelente de comunhão com os nossos Santos que, lá no Céu, seguramente que apreciarão o 
esforço da nossa presença. 
Nestas celebrações, sugere-se o uso do “escapulário da comunidade”. 
 

2. Agradece-se a todos, o máximo esforço para que haja pontualidade nas atividades da comunidade e, de forma 
muito especial, nos encontros mensais (este ano de forma muito especial já que eles se iniciam com a oração 
comunitária). 
 

3. Quando algum membro da comunidade não puder estar presente no encontro mensal, solicita-se que informe essa 
ausência a outro membro que esteja presente, no sentido ser possível comunicar essa informação à restante 
comunidade.  
Sugere-se também que o membro ausente do encontro, contacte outro que tenha estado presente, de modo a se 
inteirar dos assuntos apresentados no encontro. É também uma forma de estar em comunhão com a comunidade. 
 

4. O Conselho da comunidade reúne-se periodicamente (previsivelmente por 3 vezes no ano pastoral 2021-2022). 
Assim, e conforme definido no nº 49 dos Estatutos OCDS, cada membro da comunidade, pode previamente 
apresentar sugestões ao Conselho, através de qualquer membro deste.  
 

Conselho da comunidade OCDS Stella Maris 


