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Eu sou o pão vivo que desceu do Céu. Quem comer deste pão 
viverá eternamente. E o pão que Eu hei-de dar é a minha 
carne pela vida do mundo.

Jo 6, 51
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Editorial

Esta é a pergunta de Jesus aos 
doze discípulos escolhidos no 
início da Sua missão, no fim 
do longo discurso sobre o Pão 
da Vida que desceu do Céu no 
Evangelho de S.João (6, 26 
71). Após a multiplicação dos 
pães (1-15), o povo ficou sacia-
do e acredita que chegou final-
mente o profeta que vai resol-
ver todos os seus problemas. 
Mas chega um momento em 
que os judeus não entendem 
as Suas palavras (51-59). Mui-
tos discípulos ficam escan-
dalizados e deixam de seguir 
Jesus quando Ele fala de co-
mer a sua carne e beber o seu 
sangue para ter a vida eterna. 
A incompreensão é total, como 
também é total o oferecimen-
to anunciado de Jesus, que 
se faz Pão e Vinho eucarísti-
co para todos os que, atraídos 
pelo amor do Pai, acreditam no 
amor do Filho de Deus envia-
do para ficar sempre connos-
co. Eis o salto misterioso até 
à compreensão espiritual das 
palavras de Jesus que só a 
graça pode conceder.
Os doze discípulos ficam cer-
tamente abalados pela troca 
destas duras palavras. Veem 
muitos judeus virarem-Lhe as 
costas. Não é uma situação 
animadora. Conhecendo os 
seus pensamentos, Jesus que-
bra o silêncio das hesitações 

ou dúvidas e questiona a sua 
fé. Pedro responde por todos, 
do fundo do coração: Para 
onde iremos Senhor? Tu tens 
palavras de vida eterna. Nós 
acreditamos e sabemos que Tu 
és o Santo de Deus. (68 69). 
Decerto todos ganharam novo 
alento, confiando em Jesus. 
Cada um de nós encontra-se 
algures nesta página do Evan-
gelho em diferentes momentos 
da vida. Uns preferem manter 
sempre uma distância razoá-
vel. Outros põem-se a cami-
nho, mas renunciam a seguir 
Jesus. Vão procurar pão nou-
tro lugar que não seja no Evan-
gelho para alimentar a sua vida 
e dar-lhe sentido. 
Outros ainda ouvem Jesus fa-
zer-lhes a pergunta: “Também 
queres ir embora?” e nunca 
se decidem. Por vezes seguir 
Cristo é complicado. Temos 
de abdicar de muitas coisas. 
Há tantas possibilidades que 
inventamos para manter algu-
ma distância no nosso empe-
nhamento de filhas e filhos de 
Deus! Felizmente, há pessoas 
que podem dizer: «Não vou 
embora. Creio em Ti, Senhor. 
Preciso da Eucaristia, do Pão 
da Vida, do alimento da Tua 
presença e pessoa. Somente 
Tu dás sentido à minha vida.»
Santo Dia do Corpo de Deus!

Também vós quereis 
ir embora?

Conselho Nacional 
OCDS
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O Curso Bíblico online que o Pe Armindo vai partilhar para um 
melhor entendimento das Escrituras é dirigido aos carmelitas 
seculares e a todos os cristãos desejosos de firmar o seu tes-
temunho de fé. Pede-se a cada comunidade secular a divulga-
ção do cartaz em formato A3 já enviado para informar as pa-
róquias, os Carmelos e/ou Conventos que fiquem mais perto. 
O Curso desenvolve-se ao longo de 15 encontros, um a dois 
por mês à quinta-feira das 18h30 às 20h, de outubro de 2022 
até junho de 2023, sendo este último presencial, na Domus 
Carmeli, em Fátima. Inscrição: 60€ (30€ até 31 de julho e os 
restantes até ao início das aulas).
Mais informações em https://www.seculares.carmelitas.pt

Agenda Litúrgica

Atividades complementares

  7 Beata Ana de S. Bartolomeu (1549-1626) 
12 Beato Afonso Maria Mazurek, mártir (1891-1944)
14 Beata Maria Cândida da Eucaristia (1884-1949)
 Santo Eliseu, profeta
19 Beata Maria Teresa de S. José (1855-1938)
26 Beata Maria Josefina de Jesus Crucificado (1894-1948)

Junho 2022

  7 Início da Novena a Nossa Senhora do Carmo                                                                          
  7 Nossa Senhora, Mãe da Divina Graça 
12 Santos Zélia e Luís Martin, pais de Santa Teresinha (séc. XIX)
13 Santa Teresa de Jesus dos Andes (1900-1920)
16 Nossa Senhora do Carmo, Rainha e Formosura do Carmelo
17 Beata Teresa de S. Agostinho e companheiras mártires (+1794)
20 Santo Elias, Profeta e Patriarca da Ordem 
24 Beatas Maria do Pilar, B. Teresa e B. Maria dos Anjos, mártires (+1936) 
27 Beato Tito Brandsma, mártir (1881-1942)
28 Beato João Soreth (1394-1471)
28     São Pedro Poveda Castroverde, mártir (1874-1936) 

Julho 2022

https://www.seculares.carmelitas.pt 
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No dia 14 de maio de 2022, a Comu-
nidade Stella Maris do Porto reuniu no 
Salão do Centro Pastoral para um en-
contro mensal exclusivamente reser-
vado às eleições do governo do triénio 
2022/25, na presença do nosso Pro-
vincial Pe Pedro Ferreira que presidiu 
o ato eleitoral e do assistente espiritual 
Pe Vasco Costa. 
A reunião iniciou-se com o encerramen-
to do triénio 2019-2022 que foi marcado 
pela pandemia em 2020/21. O presiden-
te cessante, José Manuel Couto, apre-
sentou os relatórios financeiro e geral, 
salientando que sempre se realizaram 
os encontros mensais, com um progra-
ma de leituras e orações ou reuniões 
online por via do Google Meet. Após al-
gumas palavras do Pe Pedro Ferreira 
sobre a importância do serviço na nos-
sa família carmelita, procedeu-se ao ato 
eleitoral, de que resultou a constituição 

do novo Conselho: presidente reeleito, 
José Manuel Couto; conselheiras: Rosa 
Cunha, Lúcia Tavares e Cristina Montei-
ro. Alguns dias mais tarde, o Conselho 
reuniu para a eleição da formadora, Ni-
cole Vareta.
Seguiu-se um lanche de confraterniza-
ção antes da despedida do Pe Pedro 
Ferreira. Após o encontro, a comunida-
de rezou a Oração de Vésperas com o 
Pe Vasco. Foi com muita alegria que os 
três candidatos, que caminham connos-
co desde o pico da pandemia de 2021, 
fizeram a sua admissão. Jorge Carvalho 
(à esquerda), Patrícia Bernardino e Da-
vid Moura receberam o Escapulário e a 
Regra de Santo Alberto. 
Que a Nossa Senhora do Carmo proteja 
a nossa comunidade e guie a nossa ca-
minhada de fé, amor e esperança!

Eleições e admissões no Porto

Comunidades 
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Reflexão

A paz é um dos maiores anseios do ho-
mem, ao longo das gerações. Em tempo 
de conflitos e guerras percebemos esta 
necessidade de estar em paz e de cada 
um de nós, ser promotor de paz assen-
te na justiça. A procura deste estado de 
tranquilidade e de não violência é intrín-
seco ao ser humano e cada pessoa de-
seja-o para si, para a sua família e para 
o seu país. 
A nível mundial, algumas organizações 
pretendem assumir, através de diversos 
mecanismos, a paz entre as nações, 
baseando a sua ação no direito inter-
nacional e em princípios de igualdade 
e de justiça. Poderíamos refletir sobre 
o papel essencial destas organizações 
na promoção da paz e na pacificação 
dos povos, no entanto urge refletir sobre 
a prevenção da paz e a construção de 
uma consciência de não violência entre 
as pessoas, seres que habitam este pla-
neta criado por Deus.
«Em cada época, a paz é conjuntamen-
te dádiva do Alto e fruto dum empenho 
compartilhado. De facto, há uma «arqui-
tetura» da paz onde intervêm as várias 
instituições da sociedade, e existe um 
«artesanato» da paz, que nos envolve 
pessoalmente a cada um de nós. To-
dos podem colaborar para construir um 
mundo mais pacífico partindo do próprio 
coração e das relações em família, pas-
sando pela sociedade e o meio ambien-
te, até chegar à relação entre os povos 
e entre os Estados» ( Papa Francisco, 
mensagem para 55º Dia Mundial da 
Paz)
A Carta Internacional de Direitos huma-
nos, (Internacional Bill of Human Rights) 
formada pela Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, a Convenção Inter-

nacional sobre Direitos Civis e Políticos 
e o Pacto Internacional sobre Direitos 
Económicos, Sociais e Culturais, ajudam 
a conhecer as leis e os direitos huma-
nos, bem como a necessidade do seu 
cumprimento. Os princípios que orien-
tam estes documentos, deveriam ser 
um instrumento de estudo e reflexão 
em diferentes contextos, nomeadamen-
te nas Escolas, pois «como as guerras 
começam nas mentes dos homens, é 
nas mentes dos homens que se devem 
construir as defesas da paz» (Consti-
tuição da Unesco). A Família e a Esco-
la devem ser, desde cedo, espaços de 
educação para uma cidadania plena, 
para a justiça e a paz. E no contexto de 
famílias cristãs, esta exigência de edu-
car para os valores da paz e da tole-
rância, com comportamentos e atitudes 
coerentes, torna-se ainda mais premen-
te.
Desejar, construir e manter a paz deve 
ser fomentado desde tenra idade. As 
crianças são perspicazes em reconhe-
cer a violência e os comportamentos 
agressivos e facilmente aderem a dife-
rentes atividades e estratégias de não 
violência. É dever dos pais (e adultos) 
cuidar e ensinar as crianças a viver 
como irmãos, numa fraternidade dese-
jada por Deus e germinada na encarna-
ção de Jesus. Aprender a viver juntos 
em harmonia e paz, só será possível se 
assumirmos que somos Filhos amados 
de Deus, irmãos uns dos outros, sacrá-
rios do Deus divino. É fixando os olhos 
e o coração em Jesus que seremos 
construtores de paz e educadores das 
gerações que, depois de nós, habitarão 
a Terra. As crianças e os jovens devem 
fazer o seu percurso de vida, sabendo 

Educar para a paz 
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Reflexão         

enfrentar os pequenos conflitos com diá-
logo e responsabilidade, com solidarieda-
de e tolerância com o outro. Aprender o 
valor do trabalho e a riqueza da diversi-
dade, da honestidade, da humildade, da 
partilha, etc. Aprender a viver juntos e a 
aceitar as diferenças, respeitar no outro 
a sua individualidade e dignidade, devem 
ser conceitos a desenvolver na estrutu-
ração das suas personalidades. A chave 
está muitas vezes em assumirmos outro 
modo de viver, menos competitivo e mais 
sustentável. É por imitação que a crian-
ça aprende muitos comportamentos, daí 
a necessidade de modificar também al-
gumas práticas sociais e económicas e 
valorizar as relações interpessoais, assu-
mindo outro modelo de desenvolvimento 
onde o diálogo, a solidariedade, o per-

dão, a corresponsabilidade e a tolerância 
têm um papel fundamental.
«Saber o que somos, o que devemos ser 
e como podemos chegar a sê-lo, é a ta-
refa mais urgente de todo o homem. Des-
ta maneira, o que a nossa fé diz sobre o 
homem é um fundamento teórico indis-
pensável para o trabalho educativo prá-
tico, se considerarmos que o objetivo da 
educação é conduzir os homens para ali 
onde a nossa fé situa o objetivo do ho-
mem» (Edith Stein OC IV, 743)
A paz é um direito fundamental de todo o 
ser humano e urge questionar e refletir o 
que somos e o que queremos ser, qual é 
a nossa fé e o que fazemos com ela, de 
modo a construir práticas de pacificação 
pessoais e globais, no respeito pela liber-
dade e dignidade de todas as pessoas.
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Reflexão         Os nossos santos

Teresinha gostava dos tempos de oração 
e de ação de graças na capela, frente ao 
sacrário. O recolhimento e a paz que se 
manifestavam nela impressionou a sua 
irmã Celina à sua entra-
da no Carmelo em setem-
bro de 1894. Podíamos 
pensar que a oração de 
Teresinha no coro cor-
respondia sempre com a 
definição que escreveu 
três meses antes de fale-
cer, no meio da sua pro-
va de fé. «A oração é um 
impulso do coração, é 
um simples olhar lança-
do para o Céu, é um grito 
de gratidão e amor, tan-
to no meio da tribulação 
como no meio da alegria; 
enfim, é algo de grande, 
de sobrenatural, que me 
dilata a alma e me une a 
Jesus.» (Ms C, 25rº-vº). 
Tudo parece aqui muito 
espontâneo e feliz, mas 
esta simplicidade aparen-
te esconde uma oração 
difícil, com distrações e 
uma luta muitas vezes perdida contra o 
sono. E com Jesus ficando sempre ador-
mecido na sua barca.
Como alimentar então o fogo do amor, 
quando já não há lenha disponível no 
meio das distrações, sonolências ou ari-
dez na oração? Lançando palhinhas nes-
te fogo, escreve Teresinha à sua irmã 
Celina em 1893. É um gesto que dá pra-
zer a Jesus, «…e então Ele lança no 
fogo muita lenha, nós não o vemos mas 
sentimos a força do calor do amor. Tenho 
feito disto a experiência, quando não sin-

to nada, quando sou incapaz de rezar, 
é então o momento de procurar peque-
nas ocasiões… um sorriso, uma palavra 
amável… talvez vás pensar que sempre 

faço o que digo, oh não! 
não sou sempre fiel, mas 
nunca desanimo, abando-
no-me nos braços de Je-
sus…» (CT 143)
São também palhinhas os 
poemas eucarísticos que 
escreveu para o prazer da 
Irmã S. Vicente de Paulo, 
muito devota do Santíssi-
mo Sacramento. Esta irmã 
não apreciava Teresinha, 
que achava desajeitada nas 
tarefas comunitárias. Para 
a Solenidade do Corpo de 
Deus de 1896, escreveu-
-lhe a poesia 32 onde reve-
la algo dos seus sentimen-
tos. «O Olhar do meu Deus, 
o seu encantador Sorriso/
Eis o meu Céu!... / O total 
abandono é a minha úni-
ca lei./Dormitar no seu Co-
ração, bem junto do seu 
Rosto/Eis o meu Céu…O 

meu Céu é sorrir a este Deus que adoro/
Quando Ele quer esconder-se para me 
provar a fé/Sofrer enquanto espero que 
Ele me olhe de novo/Eis o meu Céu!...»
Pouco importa então a falta de fervor 
nas suas ações de graça depois da co-
munhão. «Acho muito natural, já que me 
ofereci a Jesus… não para consolação 
própria, mas para dar prazer Àquele que 
se dá a mim… Ao sair da ação de gra-
ças, vendo que a fiz tão mal, tomo a re-
solução de ficar todo o resto do dia em 
ação de graças.» (Ms A 79vº-80rº)

Teresinha e o Santíssimo Sacramento 
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Breve e relevante 

No fim de semana de 22 a 24 de julho realiza-se no 
Centro de Espiritualidade, em Avessadas, Marco de 
Canaveses um retiro orientado pelas Carmelitas Mis-
sionárias, com uma dinâmica especial, escolhendo 
a música e o canto como meios privilegiados para a 
relação com Deus. A Clara Palma, uma leiga asso-
ciada à congregação das Carmelitas Missionárias, 
dará um contributo especial. 
O valor da inscrição é de 10 euros.
Para mais informações: 
ce@carmelitas.pt ou 255538150

O Retiro Musical, orientado pelo Pe João Rego, ocor-
re em Avessadas e é para breve: inicia-se no dia 24 
às 18h30 e acaba depois do almoço do domingo 26 
de junho. A música, a Palavra e o silêncio são os 
meios privilegiados para este caminho de interiori-
dade que os santos carmelitas conhecem tão bem. 
Inscrição: 10 euros, ao qual acresce as despesas de 
alojamento, através do e-mail ce@carmelitas.pt ou 
pelo telefone 255 538 150. Pagamento por transfe-
rência bancária (IBAN: PT50 0079 0000 2336 0552 
1019 4 / Nome da conta: OPCDP | Centro) ou durante 
o retiro.
Mais informações em http://avessadas.carmelitas.pt

A Faculdade Teológica Teresianum de Roma organi-
zou, no dia 13 de maio, uma Jornada académica para 
celebrar o 25º aniversário do Doutorado de Santa Te-
resa de Lisieux (1997-2022). Foram proferidas várias 
conferências por especialistas da espiritualidade da 
santa, entre eles os P. François-Marie Léthel, OCD 
e P. Bruno Moriconi, OCD. No canal do YouTube do 
Teresianum, pode-se (re)ver as conferências. 
www.youtube.com/c/teresianumroma

http://ce@carmelitas.pt
http://avessadas.carmelitas.pt 
http://www.youtube.com/c/teresianumroma 


9Flor do Carmelo -    junho

Senhor, desejaste ficar connosco
na Tua Santa Eucaristia,
o mistério do Teu amor.
Por isso unimo-nos a todos aqueles
que por todo o lado Te adoram,
em espírito e em verdade.

Queremos orar de dia e de noite,
oferecendo deste modo 
a nossa presença à Tua presença.

Concede-nos de escutar-Te no silêncio,
pois Tu queres revelar-Te
na intimidade do nosso coração.

Concede-nos a graça de nos entregarmos a Ti:
que brote do nosso coração louvores, súplicas
e o oferecimento confiante da nossa vida.

Que o Teu Sagrado Coração
fonte de toda a misericórdia,
firme o nosso coração na paz e alegria interior,
fortaleça a nossa fé, renove o nosso amor,
e ampare a nossa esperança.

Amém.

Santuário do Sagrado Coração em Paris

Oração  
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