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Flor do Carmelo

E hei-de trazer sobre os meus ombros,
A tua cruz, Senhor!
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Editorial

Há poucos dias chegou-nos uma peque-
na Revista chamada «El Carmelo», no 
seu nº 88, publicada pela Província de 
Aragón-Valencia, e cujo editorial, uma 
pequena história intitulada «El chaleco 
de la Fe» (O colete da fé), não resisto a 
reproduzir aqui, nesta «Flor do Carme-
lo» que quer abordar o Ano da Fé. 
Na verdade, esta é uma boa altura 
para reflectirmos e partilharmos este 
tema de modo a sentir-nos cada vez 
mais animados, acompanhados e for-
talecidos neste dom tão maravilhoso 
que cada um de nós recebeu e procura 
avivar cada dia que passa. Só em fé po-
demos, enquanto peregrinamos nesta 
vida, encontrar-nos verdadeiramente 
com Deus em Jesus Cristo. 
A história, em resumo, diz assim: Logo 
no primeiro dia de catequese o peque-
no Roberto, e seus companheiros, le-
vou um desafio para casa lançado pelo 
catequista: «Investigar o que é a fé em 
Deus». Intrigado, o Roberto, ao chegar 
a casa perguntou ao seu tio: «Que é a 
fé em Deus?». 
Com um grande sorriso o tio respon-
deu: «Vamos à praia e mostrar-te-ei». 
Ao chegarem entregou-lhe o colete sal-
va-vidas e as barbatanas. «Mas eu não 
sei nadar!». «Bem sei, mas põe-nos na 
mesma; e começa a andar em direcção 
à água, mas de costas. Chegará um mo-

mento em que sentirás que os teus pés 
já não pisam o chão. Atira-te de costas 
e deixa-te levar. Não te afundarás por-
que o colete faz-te flutuar». «Não, eu 
não quero. Tenho medo». «- Mas eu 
estou contigo! Não tenhas medo!». 
O Roberto confiou. Num momento 
sentiu realmente que já não tinha pé, 
mas recordou-se das palavras do tio. E 
flutuava. E sentiu grande emoção dian-
te daquela experiência, e estava feliz. 
No regresso a casa o tio explicou: «A fé 
em Deus consiste nisto: o mar repre-
senta a vida; eu represento Deus, e o 
colete representa a fé. Quando entras 
no mar da vida e sentes que a lógica 
não te pode ajudar a sair dos teus pro-
blemas, até perderes todas as seguran-
ças, deves acreditar que o colete da fé 
te salvará. Deus estará sempre ao teu 
lado, mas depende se tu te atreves a 
dar o primeiro passo confiando n’Ele, 
vestindo o colete da fé que Ele te dá e 
atirando-te, para que possas flutuar no 
mar da vida, em paz e com tranquilida-
de total». 
Pequena história, grande lição! Como é 
que está o nosso «colete salva-vidas»? 
Agarramo-nos a ele e confiamos nele? 
É o que nos salva a vida, é o que nos 
aproxima de Deus, é o que nos faz go-
zar «já» de Deus. 

P. Alpoim

O «colete» da Fé 
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No fim de semana de 30/11 a 2/12 
de 2012, acorreram à Domus Carmeli, 
em Fátima, trinta e sete participantes 
no Retiro, com o tema «Construamos, 
mais um ano, o presépio», orientado 
pelo P. Vasco, ocd, com o recolhimento 
e o brilho a que já nos habituou.
As ressonâncias que nos chegaram 
revelam o grande nível alcançado e 
– assim se espera – um proporcional 
aproveitamento. Estiveram presentes 
as Comunidades de Aveiro, Braga, 
Coimbra, Fátima, Figueira da Foz 
e Tavira, que contamos tenham 
ficado enriquecidas pela mensagem 
transmitida e pela troca de experiências, 
muito enriquecedoras, individual e 
colectivamente.
Também e sempre no intuito de cada 
vez maior e melhor Formação, o S.N. 
promoveu o Encontro de Formadores 
OCDS, em 2 e 3 de Fevereiro de 2013. 
Apresentou o tema «Viver a fé pela 
mão de Teresa de Jesus» o nosso queri-
do Provincial, P. Joaquim que, na subli-
midade do seu discurso, entreteceu de 
forma profunda a mensagem da nossa 
Santa Madre com a Palavra das Escritu-
ras, manancial em que ela bebeu. 
O Sr. P. Joaquim, na naturalidade, sin-
geleza e humildade de atitude, que 
sempre nos comove e ensina – qual 
papa Francisco! – soube actualizar a 

mensagem Teresiana, interpelou e mo-
bilizou, de forma marcante, as mentes 
e os corações dos vários presidentes e 
dos secretariados das Comunidades, 
sem esquecer os outros Carmelitas Se-
culares que também puderam partici-
par. Ponho em relevo, particularmente, 
os Mestres de Formação, que terão fi-
cado muito enriquecidos e esclarecidos 
para o munus que lhes está atribuido.
Dignificou com a sua presença, durante 
todo o dia de sábado, o Sr. P. Alpoim, 
Delegado Provincial para o Carmelo 
Secular,que se juntou aos 26 partici-
pantes vindos dos Secretariados de 
Aveiro (2), Avessadas(1), Coimbra (4), 
Fátima (3), Lisboa (6),Paços de Ferreira 
(5), Porto (2), Tavira (2) e Terrugem (1).
Pudemos partilhar um fim de semana, 
cheio de alegria e espiritualidade com 
os outros Padres da Comunidade e 
acompanhar a festa de encontro de an-
tigos seminaristas, hoje pais de família, 
e com cargos na sociedade civil – que 
nos revelou a amizade e a permanência 
de sentimentos afectuosos para com a 
OCD em que se formaram.
Neste Ano da Fé, e na alvorada de uma 
nova caminhada na Igreja renovada, 
agradecemos à Senhora do Carmo e a 
todos os que nos propiciaram dias de 
recolhimento e de partilha, nestes dois 
encontros.

O Secretariado Nacional

Retiro e encontro de formação
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Retalhos da vida

A falta de coerência leva a perder a fé
Esta frase muito célebre do filósofo e 
dramaturgo francês, Gabriel Marcel, le-
va-me a fazer este comentário: “Quan-
do a pessoa não vive como pensa, acaba 
por pensar como vive”. Com frequência 
me encontro com a falta de correspon-
dência entre o que se pensa e o que se 
vive. A teoria anda divorciada da práti-
ca. Sendo assim, no âmbito da fé, levará 
a consequências negativas importantes. 
Quando somos baptizados, iniciámos o 
nosso ser de cristãos, mas se a vida não 
corresponde ao que realmente signifi-
ca, mais tarde ou mais cedo a pessoa 
perde a referência das exigências cris-
tãs e acaba por viver como um pagão. 
É o que se costuma dizer “sou cristão, 
não praticante”. 
O facto de estar baptizado não é a ga-
rantia do verdadeiro ser do cristão. E 
não me refiro só à prática dos sacramen-
tos. A minha referência dirige-se tam-
bém aos valores cristãos, às atitudes no 
pensar e no sentir, não tendo presente 
a vivencia do Evangelho de Jesus. Exis-
te uma dicotomia, uma fractura, entre 
o pensamento e a prática da vida, que 
pode chegar a ser uma incoerência que 
conduz à indiferença, a esquecer o es-
sencial. A pessoa que vive assim, deixa 
arrefecer a fé, deixa de ser cristão. 
Recordo um homem que há anos veio 
à paróquia, exigindo a anulação do seu 
nome do livro de registos de baptismo, 

“porque não quero continuar a ser cris-
tão”. Respondi-lhe que pelo fato de 
estar inscrito no livro de batismos, não 
significa que seja cristão. 
Ter fé, é apenas crer em Deus? 
É claro que para falar de fé, de uma fé 
madura, não basta aceitar uma série 
de crenças ou verdades, reveladas por 
Deus e propostas pela Igreja. 

Senhor, dá-me fé!
Vem ao meu encontro, para me fazer 
compreender que, a minha vida sem 
Deus, é como a palha que o vento levou. 

Senhor, dá-me fé!
Porque, às vezes, a cinza não me deixa 
ver a luz da Páscoa. Porque, às vezes 
Senhor, digo que creio em Ti, que Te 
amo e nego-me a acompanhar-Te com 
a Tua cruz. Dá-me força e a coerência 
de vida, neste Ano da Fé. 

Ir. Isilda Leal (carmelita missionária)
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Extracto da carta do Padre Geral a Sua 
Santidade, o Papa Bento XVI
«Bem-haja, Santidade!
É o que sentimos e temos necessidade 
de Lhe dizer... Entre os sentimentos que 
nos inundam, prevalece em nós, acima 
de tudo, a gratidão. Como tantos mi-
lhões de fiéis em todo o mundo, tam-
bém nós, membros do Carmelo Teresia-

Partilha

A ideia de um testemunho de Fé come-
çava a tomar forma no meu coração... 
Surge, nesta hora, a notícia da abdica-
ção de Bento XVI... Então, firmemente 
motivada, optei por partilhar alguma 
experiência vivida no âmbito da Fé. 
Parti da frase de S. Paulo: «Pela fé, ca-
minhamos…» e situei-me no hoje, fru-
to, é certo, desta jornada que compor-
ta alegria e gratidão por ter nascido. A 
Fé dá sentido à vida do casal sem filhos 
que somos e que, ao fim de quase 50 
anos, não se sente frustrado nem esté-
ril. Descobrem-se, de quando em quan-
do, vazios que nos tentam, mas depa-
ramo-nos com Jesus que nos sai ao 
caminho com propostas de Amor, dedi-
cação, humildade, fazendo de cada dia 
e de cada circunstância uma hora nova, 
hora de Deus. Vejo a Fé como estrela 
que guia, que ilumina e nunca se deixa 
aprisionar. Alguém me perguntava em 

Retalhos da vida

no, monjas, frades e leigos, queremos 
exprimir-Lhe o nosso grande e sentido 
reconhecimento... Encomendamos as 
Suas intenções a Maria, Rainha e Mãe 
do Carmelo, que sempre nos conduz a 
Jesus, em cuja graça queremos viver.»

P. Saverio Cannistrà

que fase do “dia” me sentia mais «eu». 
À medida que o “dia” avança, respon-
di... Mais adiantada na idade, sou mais 
feliz, interiormente mais dinâmica e 
interpelativa, se bem que num estilo 
de vida diferente e modesto, o que, no 
entanto, me aproxima de todos. Três fi-
guras bíblicas estão presentes em mim: 
Abraão pela entrega confiante, Moisés 
pela perseverança e a mulher fenícia 
pela fé inabalável. Quanto devo ao Car-
melo que nos oferece o dom da convi-
vência familiar e me ensina a olhar em 
frente e para cima, para o Cristo cru-
cificado que triunfa! Pela Fé, vejo-me 
conduzida em Caridade e Esperança, 
com uma liberdade interior que cresce 
e não deixa que a guarde só para mim, 
porque incha e rebenta o barro frágil 
que sou. Com o coração dilatado, repi-
to: «Que quereis Senhor, de mim?»

Alice Montargil
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Notícias

Subida ao monte com S. João da Cruz

No dia 18 de Novembro de 2012, esta 
Fraternidade teve um dia diferente. 
Reuniu-se no Santuário de Nossa Se-
nhora de Schoenstatt, na Gafanha da 
Nazaré, para um dia de convívio e de 
reflexão. Partimos, alguns, do Convento 
do Carmo pelas 9h e 45m. e outros se 
juntaram a nós, indo lá ter. Com todos 
os irmãos foi feito o acolhimento pelo 
nosso Assistente, P. Fernando. Deu as 
boas vindas aos irmãos. Foi distribuído 
o programa para o dia, deram-se algu-
mas informações úteis para a Frater-
nidade. Começámos com a oração da 
manhã, orientada pelo nosso assisten-
te, apresentando de seguida o tema de 
relexão: ”O Senhor é minha luz e minha 
salvação”. Falou-nos nos vários encon-
tros de Jesus, tanto com mulheres como 
com homens e sublinhou a importância 
desses encontros, a Fé e a Esperança 
em Jesus, vivida por eles. O tema, muito 
enriquecedor, despertou-nos a atenção 
sobre o modo como Jesus os chamou 
para O seguirem. Hoje, Ele continua a 
dizer-nos que está connosco! Basta nós 
pormos toda a nossa Fé e a nossa Espe-
rança N’ele. Depois desta catequética 
reflexão, dirigimo-nos para a Capela do 
Santuário, onde foi celebrada a Eucaris-
tia. Seguiu-se o almoço partilhado, cheio 
de alegria entre todos os irmãos. No fi-
nal foram apresentados dois CD’s com 

Braga
A Ordem dos Padres Carmelitas Descal-
ços, da igreja do Carmo em Braga, está 
em festa com a comemoração dos 360 
anos da sua fundação em Braga e dos 
50 anos da restauração da mesma.

Terrugem
A Comunidade da Terrugem queria 
que a vinda do Sr. P. José Maria fosse 
notícia no Jornal do Carmelo, pedia a 
sua colaboração para o fazer, com a se-
guinte declaração:
Graças a Deus e ao Carmelo, a Comu-
nidade Secular da Terrugem-Elvas, na 
sua reunião de 27/1/2013 deu as boas 
vindas ao seu novo assistente Sr. P. 
José Maria.

Fraternidade 
de Aveiro

temas de Santa Teresinha do Menino Je-
sus e de Santa Teresa. O dia acabou com 
uma oração feita pelo irmão António e 
com a bênção final do assistente. A fra-
ternidade dá graças a Deus por este dia 
e que Ele nos ajude a continuarmos em 
frente com a nossa missão.
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Novidades dos Casais do Menino Jesus

No passado dia 9 de Dezembro de 
2012, o grupo OCDS de Avessadas, Ca-
sais do Menino Jesus, reuniu-se para 
renovar as promessas temporárias dos 
seus membros. A celebração, privada, 
realizou-se no Convento de Avessadas 
e foi presidida pelo P. Joaquim Teixei-
ra. Os casais Gustavo e Márcia Borges, 
Carlos Pinto e Luciana Nogueira, Célia 
Leitão e Luís Correia, Ana Paula e José 
Valentim Azevedo manifestaram o seu 
desejo de continuar a aprofundar a sua 
fé e a crescer, cada vez mais, na espi-
ritualidade carmelita, com a ajuda de 
Maria e de Santa Teresa de Jesus. 
Após a renovação das promessas, o 
grupo festejou o Nascimento do Meni-
no Jesus, com um almoço no Convento 
e a entrega de prendinhas aos filhos de 
cada casal. Foi um momento de conví-
vio e estreitamento de laços entre to-

dos, centrado na alegria do Natal. 
Já em 2013, o grupo vem mantendo a 
sua dinâmica de encontros mensais, 
nos quais se tem debruçado sobre os 
guiões formativos que o Secretariado 
Nacional OCDS tem enviado. Entretan-
to, o grupo achou por bem começar 
a convidar alguns sacerdotes para vir 
partilhar a sua espiritualidade, sabe-
doria e conhecimento. Para a reunião 
de Março, foi convidado o P. Agostinho 
Leal que virá falar sobre “A Aventura 
do Castelo – uma iniciação às Moradas 
de Santa Teresa de Jesus”. 
Em cada reunião rezamos pela Comu-
nidade OCDS, desejando que a mesma 
floresça, se renove e cresça na espiri-
tualidade e amor da grande Família 
Carmelita e agradecemos toda a ora-
ção e carinho que nos têm dedicado. 
Até breve! 

Gustavo Borges

Carmelo Secular do Porto
Dia de deserto comunitário
No dia 2 de Março, a Fraternidade Ste-
lla Maris do Carmelo Secular do Porto 
realizou pela primeira vez o seu “Dia de 
Deserto”, uma nova actividade plani-
ficada para este ano pastoral. Um dia 
de retiro comunitário, um tempo e um 
espaço de silêncio, oração e adoração 

imitando os nossos primeiros eremitas 
do Monte Carmelo e os nossos santos 
padres fundadores, Santa Teresa de Je-
sus e São João da Cruz. 
Não podemos querer, nem ousar, afir-
mar que somos carmelitas descalços, 
se não procurarmos este deserto para 
o encontro pessoal com Deus, pois este 

Notícias

Avessadas
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é o cerne da vocação carmelita. É fun-
damental fazermos esta experiência de 
intimidade com Deus, pessoalmente e 
em comunidade, para crescermos no 
amor e na vida espiritual. 
O dia de deserto, sob o tema “Aten-
ção ao interior: diálogo com o silêncio” 
começou com a oração de Laudes, se-
guida duma belíssima exposição do P. 
Victor Hidalgo. 
Seguiu-se um tempo de reflexão pes-
soal e a Eucaristia, após a qual começou 
a adoração ao Santíssimo Sacramento, 
por turnos, individual e comunitária e a 
bênção. Seguiu um tempo de recreio, 
partilha do dia e o lanche. 

Foi um dia maravilhoso, fizemos muito 
silêncio, mas um silêncio fecundo, que 
nos permitiu estar atentos ao Outro 
e aos outros, e em que nos sentimos, 
particularmente, unidos como comuni-
dade. Uma experiência que todos de-
sejam que se repita. Mais do que pala-
vras, discursos ou actos, o fundamental 
é o nosso testemunho. E para testemu-
nharmos aos outros que somos habita-
dos por este Deus que é Amor, temos 
que experimentar este mesmo Deus. 
Não podemos dar o que não temos. 
Agradecemos ao Senhor a graça que 
nos deu deste dia tão rico de bênçãos.

António José de Jesus, OCDS

Notícias

Coimbra
Comunidade de Santa Teresa do Me-
nino Jesus
No dia 13 de Fevereiro passado, come-
morou- se o 8º aniversário do faleci-
mento da Irmã Lúcia. 
A capela foi pequena mediante a ocor-
rência de fiéis, entre os quais o grande 
número de Carmelitas Seculares desta 
Comunidade que participaram na Eu-
caristia presidida pelo Bispo da Dioce-
se, tendo sido concelebrantes, entre 
outros, os nossos Padres Fernando, 
Martins e Pedro. 
As reuniões mensais da nossa Comuni-
dade sofreram alteração de local, pois 

passaram a realizar-se em casa da Te-
reza Vasques que a franqueou, devido 
às boas condições que oferece. Por si 
fala o clima familiar e próximo que pro-
porciona a partilha de oração e do tra-
balho de formação extensivo a toda a 
Fraternidade. 
Os bons exemplos transmitem-se! Se 
bem que já se tivesse planeado em tem-
pos atrás, agora é que, perante a expe-
riência de Lisboa, tomou forma a deci-
são de, «em roulement», se visitar com 
regularidade a Estela Santos, perante as 
suas dificuldades de mobilidade. 

A secretária da Comunidade
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No passado dia 17 de Março reuniram-
-se os irmãos seculares da Freternida-
de de Viana do Castelo, com o Provin-
cial, P. Joaquim Teixeira, para a eleição 
do novo conselho para o triénio de 
2013/2016. 
O Provincial começou com a invoca-
ção do Espírito Santo, fez uma leitura 
bíblica e pediu uma benção para o ato 
que se ia realizar. Procedeu-se à elei-
ção, sendo reeleita, como presidente, 
Maria Luisa Palma Rodrigues Cambão, 
como 1ª conselheira Maria Filomena 
da Rocha Silva, 2ª conselheira Maria de 
Fátima Gomes Pereira, 3ª conselheira 
Quitéria Mesquita Gonçalves e como 
delegado para a Assembleia Geral Car-
lo Manuel da Silva Cunha. 

Ficaram ainda por nomear os restantes 
elementos para uma próxima reunião 
com o novo conselho e o Assistente es-
piritual. 
Pedimos a Nossa Senhora do Carmo 
a graça de nos orientar nesta nova 
caminhada.

Câmara de Lobos
Fraternidade de «Santa Cecília»

Tivemos eleições para o Conselho da 
Fraternidade presidida pelo Rev. Padre 
Francisco, nosso Assistente. Foi pena 
nenhum Padre Carmelita ter podido 
estar presente.
O Conselho ficou, assim, formado: - 
Maria de Fátima Ferreira (Presidente); 
Maria Elmina F. Ferro (Conselheira / 
Secretária); Maria da Conceição Correia 
(Conselheira / Tesoureira). O novo Con-
selho saúda a todos os Irmãos OCDS.

Que Nossa Senhora do Carmo a todos 
nos dê coragem para sermos testemu-
nhas de Jesus Cristo. 

Maria Lina

Notícias

Viana do Castelo
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Notícias

A Comunidade de Lisboa elegeu o seu 
novo Conselho concluído que estava o 
triénio de vigência do anterior. Acon-
teceu no dia 25 de Fevereiro perante 
quase todos os seus membros, só fal-
tando os que se encontravam mesmo 
impossibilitados, com ausência justi-
ficada. Presidiu ao acto o P. Jeremias, 
na qualidade de nosso assistente, uma 
das possibilidades previstas nos Esta-
tutos que nos regem. O resultado foi o 
seguinte: presidente, Carlos Margaça 
Veiga; conselheiros, Ana Bela Canário, 
Maria do Rosário Borges de Castro e 
Maria Tereza Cardoso Peres. Aguarda 
confirmação do assistente a proposta 
do Mestre de Formação. Acontecimen-
to importante foi também o retiro qua-
resmal que se realizou nos dias 15, 16 
e 17 de Fevereiro, na Casa das Irmãs 

Franciscanas Hospitaleiras, em Linda- 
a-Pastora. Foi orientado pelo P. Vasco 
Costa,  OCD, que escolheu para tema 
“Quaresma: tempo de Busca, Tempo 
de Encontro”. Participaram 35 pes-
soas, que, em escala de classificação 
académica, atribuíram a nota máxima: 
Muito Bom. E a vida continua! E ago-
ra ficamos na expectativa do Encontro 
Nacional, que vai também ser marcado 
pela eleição de novo Conselho. Aconte-
cerá já quando a barca de Pedro tiver 
novo timoneiro. Estamos mesmo a vi-
ver tempos de mudança!

Tavira
No passado dia 20 de Março, ainda sob 
a proteção de S. José, Tavira realizou as 
suas eleições trienais na presença do 
nosso Provincial. Ficou assim o Conselho 
desta Comunidade: a Presidente é Mª 
Luísa Quintelas, a 1ª Conselheira Mª Isa-
bel Veríssimo Pereira, a 2ª Mª da Encar-
nação Vieira dos Santos e a 3ª Ilda Mª 
Martins, sendo a Mestra de Formação 
nomeada oportunamente. Bem haja o 
novo Conselho que deseja permanecer 

em constante atenção ao Senhor e ter 
sempre presente que exercer a autori-
dade na comunidade é servi-la.

Lisboa
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Notícias

Louvor e Gloria a Vós, Senhor Jesus…

Amados amigos e irmãos em Cristo Je-
sus, queremos saudar-vos e desejar a 
todos bênçãos e graças para continuar 
esta tarefa de: ”FLOR DO CARMELO” e 
não só… De forma tão sublime e rele-
vante damos contínuas graças a Deus, 
pelo nosso Padre Provincial, P. Joa-
quim, pela forma e suavidade com que 
nos “traduziu” os modos de acordar, de 
viver e de “tentar” aquela experiência 
de vida com o próprio Senhor…; seria 
bom e muitíssimo útil possuirmos um 
pequeno resumo de tudo: “Confias 
em Mim”?, diz o Senhor. “Acreditas 
em Mim”? “Como é a minha confiança 
nos outros”? ”És crente”? ”Acreditas”? 
“Quando e como”? Acreditar é ir ao en-
contro de… e dos… dizer: sou criatura de 
Deus, sou amado por Deus… abro-me 
aos outros… Sem diálogo sadio com os 
outros, sem rectos pensamentos, sem 
um coração poroso para ouvir - como 
tão bem nos tocou o P. Joaquim - sem 
viver uma experiência de fé… só a par-
tir daqui seremos capazes de falar d’Ele 
assombrada e desassombradamente… 
depois é só estar atentos, venha o que 
vier; o nosso coração é continuamen-
te grato e de mãos levantadas oramos, 
reflectimos e sorrimos, mas sempre 
levantados… Isto foi apenas uma sua-
ve pincelada do nosso Encontro de 
Formação no passado fim-de-semana 

em Fátima, com mais de 30 pessoas… 
Foram, sem dúvida, dois dias em cheio 
– cheios de Graça, de Sabedoria, de 
aprendizagem, de muita espiritualida-
de e, da nossa parte, de muita gratidão 
a todos: aos nossos Padres e Irmãos 
Carmelitas. Agradecia se pudessem 
transmitir este nosso agradecimento 
no próximo Boletim, e também que, 
no próximo dia 16 de Março, se reali-
zará um encontro com o P. Alpoim na 
nossa Paróquia de Carvalhosa, aberto 
a quem possa participar… Estarão con-
nosco cerca de doze Jovens da “Arca de 
Noé” paroquial: eles próprios pediram 
mais oração, mais espiritualidade… 
Terão 30 minutos de apresentação do 
seu grupo; terá início pelas 15h00 até 
às 18H30 com “ágape”. No dia 17, na 
Eucaristia Paroquial às 11H00, haverá 
três admissões, uma primeira Promes-
sa e uma Renovação. Será, sem dúvida, 
mais um grande passo na nossa Comu-
nidade, graças infinitas a Deus Todo 
Poderoso, à nossa Mãe Santíssima do 
Carmo e ao nosso Assistente Espiritual, 
P. Alpoim... Gratos aos nossos Padres 
Carmelitas por quem sentimos muito 
carinho, oração, diálogo; gratos por 
todo o possível e até o impossível que 
fazem por nós. Damos um abraço Trini-
tário a todas as Comunidades OCDS, e 
à equipa “Flor do Carmelo”. 

Casal: Amélia/Nelo

Paços de Ferreira



Hino / Oração da Patrística
Atei os meus braços com a tua Lei, Senhor,
E nunca os meus braços chegaram tão alto!
Ceguei os meus olhos com a tua Luz,
Senhor,
E nunca os meus olhos viram tão longe!
Só desde que Te dei a minha alma, 
Senhor,
Ela é verdadeiramente minha.
Por isso, hei-de subir até à Vida,
Despedaçando o corpo na subida.
Por isso, hei-de gritar, de porta em porta,
A mentira das noites sem estrelas;
Hei-de fazer florir açucenas nos meus lábios;
Hei-de apertar a mão que me castiga;
Hei-de beijar a cinza dos escombros;
Hei-de esmagar a dor
E hei-de trazer, aqui, sobre os meus ombros,
A tua cruz, Senhor!

ABRIL
17 – B. Baptista Mantuano, Fac.
18 – B. Maria da Encarnação, Fac.
23 – B. Teresa Maria da Cruz Manetti, Fac.
MAIO
5 – S. Ângelo, Mem.
8 – B. Luís Rabatá, Mem.
16 – S. Simão Stock, Fac.
22 – S. Joaquina de Vedruna, Fac.
25 – S. Maria Madalena de Pazzi, Mem.
JUNHO
7 – B. Ana de S. Bartolomeu, Mem.
12 – B. Afonso Maria Mazurek, Fac.
14 – Santo Eliseu, Mem.

JULHO
9 – B. Joana Scopelli, Fac.
13 – S. Teresa de Jesus dos Andes, Fac.
16 – NOSSA SENHORA DO CARMO, Sol.
17 – BB. Teresa de S. Agostinho 
  e companheiras, Mem.
19 – Nossa Senhora, 
  Mãe da Divina Graça, Mem.
20 – Santo Elias, Festa
23 – B. Maria Pilar, 
  Teresa e Maria Ângeles, Fac.
24 – B. João Soreth, Mem.
24 – B. Maria das Mercês Prat y Prat, Fac.
27 – B. Tito Brandsma, Fac.
28 – B. João Soreth, Fac.
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