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Editorial

Por determinação do 
Papa Francisco, a Igreja, 
a partir deste ano, passa a 
celebrar no III domingo do 
Tempo Comum o Domingo 
da Palavra de Deus. Uma 
iniciativa importantíssima 
e profética. É urgente que 
os cristãos católicos se 
familiarizem com a Bíblia, 
lendo-a, meditando-a e 
rezando-a. 
Quem lê a Bíblia como 
Palavra de Deus encontra-
se com o Deus vivo, que fala, 
interpela a chama cada um 
dos Seus filhos a encontrar-
se com Ele, numa relação 
de intimidade.
É nas Sagradas Escrituras, 
lidas e meditadas, tendo 
como chave de leitura 
Jesus, o «Verbo feito carne 
que habitou entre nós» (Jo 
1, 14), que pode reconhecer 
o Deus verdadeiro, uno-trino 
que é amor e misericórdia. 
A Palavra de Deus é o eixo 
da vida contemplativa do 
Carmelo. A Regra da Ordem 
dos Carmelitas, dada por 
Santo Alberto, Patriarca de 
Jerusalém, nada mais é que 

uma súmula do Evangelho 
e nos seus apenas vinte e 
quatro artículos encontramos 
direta ou indiretamente 
várias citações das Sagradas 
Escrituras. No número dez 
da Regra, que é o coração 
do carisma carmelita diz-
se: «Permaneça cada um 
na sua cela, ou perto dela, 
meditando dia e noite na 
lei do Senhor e vigiando 
em oração, a não ser que 
se deva dedicar a outros 
justificados afazeres». Ora, 
é claro que este preceito da 
Regra determina a leitura 
e meditação da Palavra de 
Deus (Lei do Senhor) e a 
partir dela a oração contínua 
(vigiando em oração).
O Papa Francisco para o 
Domingo da Palavra de Deus 
escreveu o seguinte e que 
é um perfeito complemento 
e síntese da nossa Regra: 
«Jesus bate à nossa 
porta através da Sagrada 
Escritura; se ouvirmos e 
abrirmos a porta da mente e 
do coração, então Ele entra 
na nossa vida e permanece 
connosco.» 

A Palavra de Deus no 
Carmelo 

António José Gomes 
Machado 

Ordem Secular dos    
Carmelitas Descalços
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Agenda Litúrgica

Atividades Complementares

Fevereiro 2020
4 Beato Eugénio Maria do Menino Jesus (1894-1967)

28 Aniversário do nascimento de Santa Teresa de Jesus
Março 2020

Em 2016, realizou-se o Congresso «A busca da verdade em Edith Stein», com 
comunicações publicadas na Revista de Espiritualidade (nº99-10). Este colóquio 
dará continuidade ao estudo da mensagem de Edith Stein, numa leitura atualizada 
do diálogo entre fé e razão. Salienta-se a contribuição de vários membros do 
Carmelo secular: o António José do Porto, a Maria Paula de Paço de Arcos, o 
Rui Guerra de Tavira e a Teresa Sousa do Funchal. Este exemplo é um incentivo 
a que cada carmelita secular se encante pelos nossos santos e aprofunde o seu 
estudo para melhor viver e comunicar o carisma da espiritualidade carmelita. 

https://domuscarmeli.net/wp/2020/01/coloquio-sobre-edith-stein-fe-historia-e-razao-em-edith-stein/
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A nossa querida Tereza partiu no dia 
31 de janeiro com a bonita idade de 
87 anos, para os braços do Pai, pelas 
mãos de Nossa Senhora. Desde há 
muito que estava doente, mas há cerca 
de 15 dias foi visitada pelo seu prior 
Pe. Nuno Westwood que a confessou e 
lhe administrou a Santa Unção. Partiu 
em paz depois de ter passado a tarde, 
juntamente com a filha Ana, em casa 
de quem estava a viver, ouvindo com 
prazer as canções que a filha e a bisneta 
Carolina lhe cantaram. Teve a felicidade 
de ter sido sempre muito acarinhada 
pela sua grande Família (filhos, netos e 
bisnetos).
Era realmente uma alma grande, discreta 
e totalmente ao serviço da Igreja e do seu 
pároco a quem dedicava muito carinho, 
protecção de mãe e até conselheira. 

É uma das figuras históricas da paróquia, 
onde colaborou ativamente com o 
serviço ao acolhimento paroquial, o 
seu sentido missionário e o seu amor à 
Palavra de Deus, tendo sido responsável 
pelos leitores e Lectio Divina. Na 
paróquia, a sua espiritualidade carmelita 
transparecia no seu grande amor para 
com Nossa Senhora.   
Com promessas definitivas desde 2007, 
era uma carmelita preciosa e deixa um 
legado rico à nossa comunidade, que 
está agora com muita saudade. Mas já a 
temos no Céu para nos dar inspiração e 
muita força.
 Pedimos a sua intercessão junto de 
Jesus e de Maria para ajudar toda a 
Ordem Carmelita que ela tanto amava.

Partida da Tereza

Entrada na Vida



5Flor do Carmelo - Fevereiro

Carmelo em festa

Bodas de Ouro no Carmelo 
de Fátima

O Carmelo de São José de Fátima esteve 
em grande festa em Fevereiro. No dia 
3, a seguir ao Dia da Vida Consagrada, 
a Irmã Maria das Dores do Coração de 
Jesus celebrou 50 anos de profissão 
religiosa. 
A Eucaristia, às 11h00, foi presidida 
pelo nosso Padre Provincial, Padre 
Pedro Ferreira, e concelebrada por Frei 
Joaquim Teixeira, Frei João Rego, Frei 
José Maria e com a presença de Frei 
Renato e de muitos amigos e familiares 
da Irmã. Nela se renovaram, diante dos 
participantes, os votos da Irmã Maria das 

Dores, com grande consolação espiritual 
para todos.
No final da Eucaristia fomos cumprimentar 
a Irmã Maria da Dores ao locutório. A 
Irmã Maria das Dores, apesar da muita 
idade e debilidades que agora tem tido, 
estava muito feliz e foi muito carinhosa 
com cada um. 
A festa prolongou-se por todo o dia, entre 
as Irmãs, bendizendo a Deus pela graça 
de 50 anos de fidelidade a esta vocação 
ao amor, no seio do Carmelo. 

Comunidade Irmã Lúcia
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No último fim de semana, dias 8 e 9 de 
fevereiro, a Domus Carmeli de Fátima 
acolheu o XI Encontro de Formação 
para os conselhos das comunidades do 
Carmelo secular. O evento estava também 
aberto a todos os membros das mesmas 
comunidades que quisessem participar 
na formação. Juntaram-se cerca de 55 
carmelitas seculares, oriundos de onze 
comunidades. A “Liturgia das Horas” foi 
o tema escolhido, e o nosso provincial, 
Pe Pedro Ferreira, foi o convidado que 
desenvolveu a reflexão sobre esta oração 
da Igreja e sua integração no carisma 
carmelita, apoiando-se na Introdução 
Geral à Liturgia das Horas e nas nossas 
Constituições. A par da formação, 
houve outros momentos significativos 
de partilha, como a apresentação 

da atividade mais relevante de cada 
comunidade durante o ano pastoral 
2018-2019, bem como o testemunho 
de oração de quatro seculares. Como 
é já de tradição, o encontro acabou 
no Carmelo de São José, primeiro no 
locutório, depois na capela. As nossas 
Irmãs partilharam como vivem a alegria 
de rezar a oração da Igreja, a Liturgia 
das Horas, e a conciliam com o tempo 
de oração silenciosa. O encontro 
acabou com a celebração da Eucaristia 
dominical.
No dia 7, ocorreu o VI Encontro dos 
Assistentes Espirituais com o mesmo 
tema, também explorado pelo Pe Pedro 
Ferreira. Os pontos relevantes da 
mensagem dos dois encontros serão 
apresentados na próxima edição.

Carmelo em formação

XI Encontro de Formação



7Flor do Carmelo - Fevereiro

A comunidade de Santa Cecília deseja 
a toda a Ordem do Carmelo secular um 
Feliz Ano Novo. Que o Deus Menino 
continue a iluminar-nos e dar-nos a sua 
bênção ao longo de 2020.
Durante o tempo de expectativa que 
é o Advento, estivemos a esperar a 
alegria da chegada do Emanuel (Deus 
connosco) para que o nascimento 
do Deus Menino seja uma realidade 
constante no nosso tempo, e para que, 
onde nos encontrarmos, sejamos luz 
que brilha nas trevas do mal. 
Por este motivo, a nossa comunidade 
de Santa Cecília encerrou as suas 
actividades do Carmelo em 2019 com 

uma celebração eucarística em honra 
de Nossa Senhora do Parto, uma das 
maiores tradições natalícias da ilha da 
Madeira. Louvámos Maria, nossa Mãe e 
modelo, convidando toda a comunidade 
paroquial a rezar e a louvar a nossa Mãe 
do Céu. 
Após a celebração, houve um convívio, 
que foi um momento de muita alegria e 
fraternidade. 
Que Maria com o seu Menino acompanhe 
e proteja o Carmelo secular durante todo 
este ano de 2020.

Comunidades

Carmelo na Madeira
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Em fidelidade à Regra e com o desejo de 
recuperar o espírito contemplativo dos 
primeiros eremitas do Monte Carmelo, 
a nossa Santa Madre Teresa de Jesus 
reformou o Carmelo e tornou-se a 
fundadora da Ordem dos Carmelitas 
Descalços, que acerrimamente assumiu 
o papel preponderante das Sagradas 
Escrituras na vida dos carmelitas. 
Nas suas maravilhosas obras escritas 
encontramos inúmeras referências 
bíblicas que atestam a sua familiaridade 
com a Palavra de Deus, conhecida 
por ela, lida, meditada, rezada e que 
determinou o seu pensamento e escrita. 
A título de curiosidade referimos que o 
livro das Moradas contém 130 citações 
bíblicas, 118 no livro da Vida, 105 no 
Caminho de Perfeição, 34 no livro das 
Fundações, 66 nas Exclamações, 42 
na Meditação sobre os Cantares (um 
comentário ao livro do Cântico dos 
Cânticos).
No livro da Vida ao narrar uma das suas 
experiências místicas, Teresa vê confir-
mada a sua fé de que a Verdade, plena, 
se encontra na Sagrada Escritura e de 
quão proveito para a alma é o seu con-
hecimento: «Parecia-me estar toda mer-
gulhada e cheia daquela Majestade que 
já de outras vezes tenho entendido. Nes-
ta mesma Majestade foi-me dado com-
preender uma verdade que é a plenitude 
de todas as verdades. Mas não sei dizer 
como é, porque nada vi. Disseram-me, – 
não vi quem, mas percebi bem que era 
a própria Verdade –: Isto que faço por ti 
não é pouco. É uma das coisas em que 
me ficas a dever muito; porque todo o 

mal que vem ao mundo é por não se con-
hecer deveras as verdades da Sagrada 
Escritura, da qual nem um til ficará por 
cumprir.» (V 40, 1)
Ela que era amante das boas leituras 
e tendo sido proibida a leitura de uma 
série de livros, tendo-os que os entregar 
para serem queimados numa fogueira, 
desolada foi consolada pelo Senhor e no 
relato que faz deste episódio podemos 
perceber que a partir daí nenhum outro 
livro foi necessário para ela, senão a Pa-
lavra de Deus: «Disse-me o Senhor: Não 
tenhas pena, que Eu dar-te-ei livro vivo. 
Eu não entendia a razão destas palavras, 
porque ainda não tinha tido visões. Mas, 
de há uns dias para cá, entendi-a muito 
bem, porque tive muito em que pensar e 
recolher-me com o que via presente. O 
Senhor demonstrou-me um amor imen-
so, porque me instruiu de muitas manei-
ras. Pouca ou quase nenhuma necessi-
dade tive de livros. Sua Majestade tem 
sido o verdadeiro livro onde tenho visto 
as verdades. Bendito seja tal livro, que 
deixa impresso o que se há-de ler e faz-
er de maneira a não se poder esquec-
er!» (V 26, 5)
Seguindo o carisma legado por Santa Te-
resa de Jesus, todos os nossos grandes 
santos viveram esta intimidade com a 
Bíblia.
Diz-se que o nosso Pai São João da Cruz 
sabia de cor as Sagradas Escrituras e 
a verdade é que abundam as citações 
bíblicas nos seus escritos que demon-
stram a sua genialidade exegética e em 
relacionar várias passagens bíblicas. As 
suas obras maiores nada mais são que 

A Palavra no Carmelo

Os Santos do Carmelo e a Palavra de Deus
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A Palavra no Carmelo

o Evangelho puro, porque Jesus Cristo é 
a última palavra de Deus ao mundo: «Se 
já te disse tudo na minha Palavra, que é 
o Meu Filho – e não tenho outra – que 
mais te posso Eu responder agora ou 
revelar? Põe os olhos só n’Ele, porque 
n’Ele tudo disse e revelei, e acharás ain-
da mais do que pedes e desejas.» (2S 
22, 4 5).
Santa Teresa do Menino Jesus diz-nos 
nos seus Manuscritos Autobiográficos 
que na aridez da sua oração era na Sa-
grada Escritura que 
encontrava alento, 
força e alimento: 
«Nesta impotência, 
a Sagrada Escritu-
ra e a Imitação vêm 
em meu auxílio. En-
contro nelas um ali-
mento sólido e muito 
puro. Mas é sobretu-
do o Evangelho que 
me vale durante as 
minhas orações. 
Nele encontro tudo 
o que é necessário 
à minha pobre 
alminha. Nele descu-
bro sempre novas luzes, sentidos escon-
didos e misteriosos...» (Ms A 83vº). Nos 
seus escritos encontramos, igualmente, 
muitas citações bíblicas.
Santa Isabel da Trindade, a santa da inte-
rioridade e profeta da inabitação trinitária 
da alma, era uma apaixonada pela Bíblia 
e os seus escritos estão repletos de ci-
tações bíblicas, sobretudo das cartas 
de São Paulo e dos livros de São João 
Evangelista: «São Paulo, de quem culti-
vo as belas epístolas que constituem a 

minha felicidade, diz que “ninguém sabe 
o que está em Deus, senão o Espírito de 
Deus”. O programa do meu retiro será, 
pois, o de me manter pela fé e pelo amor 
sob a “unção do Santo” de que fala São 
João, pois Ele é o único que “penetra 
nas profundezas de Deus”.» (C 230)
Santa Edith Stein manejava com facili-
dade a Bíblia demonstrando através dos 
seus escritos como se tinha dedicado à 
sua leitura e estudo. Na sua obra Camin-
hos do conhecimento de Deus, ela es-

creveu: «A Sagrada Escri-
tura é palavra de Deus e 
os seus autores estão “in-
spirados”, isto é, dirigidos 
pelo Espírito de Deus.».
Se continuássemos a nos-
sa pesquisa por todos os 
nossos santos iríamos 
constatar que todos eles, 
nutridos da Palavra de 
Deus, viveram o carisma 
contemplativo do Carmelo 
Descalço, deixando pautar 
a sua vida e a sua oração 
pela Sagrada Escritura, 
como prescreve a Regra.
Estes exemplos devem 

ser para nós, carmelitas descalços sec-
ulares, um estímulo para fazermos a 
Lectio Divina, como uma forma ideal 
para alimentar a nossa oração diária. É 
em Jesus que encontramos a chave de 
leitura e o cumprimento das Sagradas 
Escrituras e a leitura da Bíblia é a porta 
para este encontro pessoal da alma com 
Deus.

António José Gomes Machado, OCDS
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Igreja e Palavra de Deus

«ABRIU-LHES o entendimento para 
compreenderem as Escrituras» (Lc 24, 
45). Trata-se de um dos últimos gestos 
realizados pelo Senhor ressuscitado, 
antes da sua Ascensão… A relação entre o 
Ressuscitado, a comunidade dos crentes 
e a Sagrada Escritura é extremamente 
vital para a nossa identidade. Sem o 
Senhor que nos introduz na Sagrada 
Escritura, é impossível compreendê-la 
em profundidade; mas é verdade também 
o contrário, ou seja, que, sem a Sagrada 
Escritura, permanecem indecifráveis os 
acontecimentos da missão de Jesus e da 
sua Igreja no mundo. Como justamente 
escreve S. Jerónimo, «a ignorância das 
Escrituras é ignorância de Cristo». 
Assim, com esta Carta, pretendo dar 
resposta a muitos pedidos que me 
chegaram da parte do povo de Deus no 
sentido de se poder celebrar o Domingo 
da Palavra de Deus em toda a Igreja e 
com unidade de intenções. O Concílio 
Ecuménico Vaticano II deu um grande 
impulso à redescoberta da Palavra de 
Deus, com a constituição dogmática 
Dei Verbum… Para incrementar esta 

doutrina, Bento XVI convocou em 2008 
uma Assembleia do Sínodo dos Bispos 
sobre o tema «A Palavra de Deus na vida 
e na missão da Igreja» e, depois dela, 
publicou a exortação apostólica Verbum 
Domini, que constitui um ensinamento 
imprescindível para as nossas 
comunidades… Portanto estabeleço 
que o III Domingo do Tempo Comum 
seja dedicado à celebração, reflexão e 
divulgação da Palavra de Deus… 
O regresso do povo de Israel à pátria, 
depois do exílio de Babilónia, foi assinalado 
de modo significativo pela leitura do livro 
da Lei. A Bíblia dá-nos uma comovente 
descrição daquele momento, no livro de 
Neemias (Ne 8, 1)… Durante a leitura 
do Livro sagrado, o povo «escutava com 
atenção»… Em reação à proclamação 
daquelas palavras, brotou a comoção e 
o pranto… «Não vos entristeçais, porque 
a alegria do Senhor é a vossa força» 
(Ne 8, 8-9.10). Estas palavras encerram 
uma grande lição. A Bíblia não pode 
ser património só de alguns e, menos 
ainda, uma coletânea de livros para 
poucos privilegiados. Pertence, antes de 

Domingo da Palavra de Deus
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Igreja e Palavra de Deus

mais nada, ao povo convocado para a 
escutar e se reconhecer nesta Palavra… 
A Bíblia é o livro do povo do Senhor 
que, escutando-a, passa da dispersão 
e divisão à unidade. A Palavra de Deus 
une os crentes e faz deles um só povo…
Antes de ir ter com os discípulos, 
que estavam fechados em casa, o 
Ressuscitado aparece a dois deles no 
caminho que vai de Jerusalém a Emaús 
(Lc 24, 13-35)… Ao longo do caminho, 
o Senhor… «explicou lhes, em todas 
as Escrituras, tudo o que Lhe dizia 
respeito»… É profundo o vínculo entre 
a Sagrada Escritura e a fé dos crentes. 
Sabendo que a fé vem da escuta, e a 
escuta centra-se na Palavra de Cristo 
(Rm 10, 17), daí se vê a urgência e a 
importância que os crentes devem dar à 
escuta da Palavra do Senhor, tanto na 
ação litúrgica, como na oração e reflexão 
pessoais. A «viagem» do Ressuscitado 
com os discípulos de Emaús conclui 
com a ceia… Naquele momento, abrem-
se-lhes os olhos e reconhecem-No. 
A partir desta cena, compreendemos 
como seja indivisível a relação entre a 
Sagrada Escritura e a Eucaristia... Temos 
urgente necessidade de nos tornar 
familiares e íntimos da Sagrada Escritura 
e do Ressuscitado, que não cessa de 
partir a Palavra e o Pão na comunidade 
dos crentes. Para tal, precisamos de 
entrar em confidência assídua com a 
Sagrada Escritura; caso contrário, o 
coração fica frio e os olhos permanecem 
fechados, atingidos, como somos, por 
inumeráveis formas de cegueira…. 
O Espírito Santo transforma a Sagrada 
Escritura em Palavra viva de Deus, vivida 
e transmitida na fé do seu povo santo… 
O Antigo Testamento nunca é velho, 
uma vez que é parte do Novo, pois tudo 

é transformado pelo único Espírito que 
o inspira. O texto sagrado inteiro possui 
uma função profética: esta não diz 
respeito ao futuro, mas ao hoje de quem 
se alimenta desta Palavra. Afirma-o 
claramente o próprio Jesus, no início do 
seu ministério: «Cumpriu-se hoje esta 
passagem da Escritura, que acabais de 
ouvir» (Lc 4, 21). Quem se alimenta dia 
a dia da Palavra de Deus torna-se, como 
Jesus, contemporâneo das pessoas que 
encontra; não se sente tentado a cair 
em nostalgias estéreis do passado, nem 
em utopias desencarnadas relativas ao 
futuro… 
No caminho da receção da Palavra de 
Deus, acompanha-nos a Mãe do Senhor, 
reconhecida como bem-aventurada por 
ter acreditado no cumprimento daquilo 
que Lhe dissera o Senhor (Lc 1, 45)… 
Lembra-o um grande discípulo e mestre 
da Sagrada Escritura, Santo Agostinho: 
«Uma pessoa do meio da multidão, 
cheia de entusiasmo, exclamou: “Bem-
aventurado o ventre que Te trouxe”. E 
Ele: “Mais felizes são os que ouvem a 
palavra de Deus e a guardam”. Como 
que a dizer: também a minha mãe, a 
quem tu chamas bem-aventurada, é 
bem-aventurada justamente porque 
guarda a palavra de Deus… 
Possa o domingo dedicado à Palavra 
fazer crescer no povo de Deus uma 
religiosa e assídua familiaridade com as 
sagradas Escrituras, tal como ensinava 
o autor sagrado já nos tempos antigos: 
esta palavra «está muito perto de ti, 
na tua boca e no teu coração, para a 
praticares» (Dt 30, 14).
Excertos da Carta apostólica Aperuit Illis 
do Papa Francisco pela qual se institui o 
Domingo da Palavra de Deus (3º Dom. 
Comum)
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«As almas são diversas como as flores. Cada uma tem a sua missão no plano divino, 
o seu lugar no céu e, aqui na terra com a Sua graça, uma força, uma beleza e qualidades 

que correspondem ao plano de Deus nela»

Beato Eugénio Maria do Menino Jesus 
(Quero ver a Deus, 253)
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