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«Todos os discípulos, unidos pelo mesmo sentimento, 
entregavam-se assiduamente à oração, em companhia de 
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Act 1, 14
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Editorial

Queridos irmãos e irmãs 
no Carmelo,

No mês de Maio a Igreja con-
vida-nos a contemplar Maria. 
O convite repete-se em cada 
ano: deixa-te interpelar pelo 
exemplo de Maria, pela sua 
vida, pelo seu SIM constante e 
permanente a Deus. Mas con-
tinuará a ter sentido este con-
vite? Faz, sim.
A Igreja contempla Maria por-
que vê cumprido n’Ela aquilo 
que está chamada a ser. Sim, 
Maria foi revestida de privi-
légios e graças singulares. 
Mas ao contemplarmos Maria 
descobrimos realizado n’Ela 
aquilo que Deus deseja fazer 
também connosco. Ao contem-
plarmos Maria como a cheia 
de graça percebemos que 
Deus quer encher-nos da Sua 
graça para rejeitarmos o peca-
do e vivermos só para Ele. Ao 
contemplarmos a maternidade 
divina, compreendemos que 
também estamos chamados a 
gerar espiritualmente a Cristo, 
fazendo-O crescer no nosso 
íntimo e anunciá-l’O e oferecê-
-l’O ao mundo. Ao contemplar 
a Assunção vemos que Deus 
também a nós quer ressusci-
tar.
Se contemplar Maria é ver já 
realizado numa criatura aquilo 
que Deus nos promete, então 
contemplar Maria é fonte de 

esperança: se nos dispuser-
mos, Deus cumprirá em nós 
as promessas que em Maria 
já realizou. Mas para tal preci-
samos de nos assemelharmos 
a Maria. Por isso, nós carme-
litas, que a temos por Mãe e 
Irmã, procuramos ir imitando 
as suas virtudes, a sua dispo-
nibilidade constante e a sua 
oração permanente. Procurar-
mos ir dando cada vez mais 
espaço a Deus de modo que, 
tal como Maria, a nossa vida 
seja uma autêntica transpa-
rência de Deus.
Aceitemos o convite. Comtem-
plemos o mistério de Maria 
e contemplaremos o nosso. 
Contemplemos Maria e con-
templaremos a Cristo. Aceite-
mos o seu convite e rezemos 
o terço: essa oração que nos 
faz mergulhar nos mistérios da 
vida de Jesus pelo coração de 
quem na terra mais o amou: 
Sua Mãe. Rezemos e neste 
ano não esqueçamos o pedido 
do Papa Francisco: peçamos 
o fim da pandemia. O Senhor 
prometeu que tudo quanto Lhe 
pedíssemos em Seu nome Ele 
no-lo concederia. Quanto mais 
não o fará se o pedirmos junta-
mente com Sua Mãe?

Maio e Maria

Frei André 
de Santa Maria

Ordem dos 
Carmelitas Descalços
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A terceira edição da Escola de Oração sob a orientação da Or-
dem dos Carmelitas Descalços já tem as inscrições abertas 
para o próximo ano pastoral de 2021-2022. A data limite de ins-
crição é 30 de setembro de 2021.  Entretanto, nos dias 4 a 6 
de junho, a Escola de Oração oferece uma formação sobre a 
Lectio Divina dos Salmos, orientada pelo Pe Armindo Vaz. Uma 
excelente oportunidade para conhecermos melhor a Sagrada 
Escritura e o sentido da nossa oração diária da Liturgia das Ho-
ras. Informações e inscrições no site da Escola: 
www.escoladeoracao.pt

Agenda Litúrgica

Atividades complementares

Junho 2021
7 Beata Ana de S. Bartolomeu (1549-1626) 
12 Beato Afonso Maria Mazurek, mártir (1891-1944)
14 Beata Maria Cândida da Eucaristia (1884-1949)
14 Santo Eliseu, profeta
19 Beata Maria Teresa de S. José (1855-1938)
26 Beata Maria Josefina de Jesus Crucificado (1894-1948)

O IX Congresso de Espiritualidade (22-24 de Outubro 2021) é 
promovido pelos institutos de inspiração carmelita e teresiana 
com uma reflexão sobre a “Espiritualidade em tempos de Cri-
se”. Nesta hora da história, queremos deixar-nos iluminar pela 
experiência exemplar de quem viveu outras crises. Pretende-
mos escutar aqueles saberes humanos que nos permitem ler 
os impactos e as oportunidades deste tempo a nível pessoal, 
familiar e comunitário. Entre tantas respostas e incertezas, este 
IX Congresso de Espiritualidade deseja ser um humilde con-
tributo para repropor a espiritualidade em tempos de crise e, 

assim, abrirmo-nos a novos horizontes de esperança em Deus, Senhor do tempo e 
da história. Inscrição presencial ou online: 30 Euros. http://www.carmelitas.pt/site/
noticias/noticias_ver.php?cod_noticia=594

Maio 2021
16 São Simão Stock (séc. XIII) 
22 Santa Joaquina de Vedruna (1873-1854)
25 Santa Maria Madalena de Pazzi (1566-1607)
29 Beata Elias de S. Clemente (1901-1927) 

http://www.escoladeoracao.pt
http://www.carmelitas.pt/site/noticias/noticias_ver.php?cod_noticia=594
http://www.carmelitas.pt/site/noticias/noticias_ver.php?cod_noticia=594
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Caros irmãos e irmãs da OCDS, 

Este ano, na festa de São José, re-
cordamos os 5 anos de publicação da 
exortação apostólica Amoris laetitia, 
sobre a beleza e a alegria do amor fa-
miliar; neste mesmo dia iniciamos o 
Ano da Família Amo-
ris laetitia anunciado 
pelo Papa Francisco, 
que se encerrará no 
dia 26 de junho de 
2022 com o X Encon-
tro das Famílias em 
Roma. 
Este é também um 
ano em que estamos 
vivendo uma situação 
muito particular em 
todo o mundo, por 
causa da pandemia 
do Covid 19, com as 
suas inúmeras con-
sequências na so-
ciedade e na Igreja. 
Em particular, é nas 
famílias que o drama 
se vive mais de perto, 
muitas vezes agra-
vado pela perda de 
entes queridos, pelas 
dificuldades de traba-
lho e económicas.
E perante todo este 
sofrimento, é mais 
importante do que 
nunca olhar ao testemunho de fé dos 
nossos Pais e Mães na fé, encontrando 
neste testemunho a força e a coragem 
para viver a vida quotidiana na confian-
ça em Deus... Por isso, gostaria de re-

cordar, na proximidade da festa de São 
José, algumas das suas atitudes que 
nos ajudam a viver os inúmeros desa-
fios de hoje, enfrentando-os com fir-
me confiança em Deus, no dom de nós 
mesmos, como São José, que viveu 
num “silêncio persistente [que] não con-

templa reclama-
ções, mas gestos 
concretos de con-
fiança” (Patris cor-
de 7).
Sabemos que 
José passou por 
momentos difíceis 
na sua vida, como 
quando pensou 
em deixar Maria 
em segredo (Mt 
1,19), assim que 
soube de sua gra-
videz. Mas sendo 
um “homem jus-
to” que medita na 
lei do Senhor (Sl 
1), reconheceu o 
desígnio do Pai, e  
o que aconteceu 
à sua amada Es-
posa foi “obra do 
Espírito Santo” (Mt 
1,18,20). Então ele 
recebe-a em sua 
casa, cuidando 
dela e do Menino. 
Mas pensemos 

ainda quando, atento aos aconteci-
mentos ao seu redor, José vê que a 
violência de Herodes ameaça a vida 
de Nossa Senhora e do Menino Jesus 
e avisado pelo anjo, foge para o Egi-

São José e o Ano da Família,

Carta ao Carmelo secular
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Carta ao Carmelo secular

to, salvando assim suas vidas. Ou pen-
semos como viveu o árduo trabalho de 
sustentá-los... Estes são apenas alguns 
dos acontecimentos da sua vida, como 
companheiro e peregrino na fé com Ma-
ria (cf. LG 58) que nos inspiram a viver a 
nossa fé hoje no amor providente do Pai.
Como José, sabemos que Deus conduz 
a história por caminhos muitas vezes 
incompreensíveis para nós. E mais ain-
da, José sabe que a missão de Maria e 
a sua própria missão são únicas na his-
tória. Assim colabora docilmente com os 
desígnios de Deus, oferecendo o seu 
serviço, a sua pessoa e as suas capaci-
dades a este plano divino.
Com esta atitude, São José testemunha-
-nos que “ter fé em Deus inclui também 
acreditar que Ele também pode agir atra-
vés dos nossos medos, das nossas fra-
gilidades, das nossas fraquezas. E en-
sina-nos que no meio das tormentas da 
vida, não devemos ter medo de deixar o 
leme do nosso barco nas mãos de Deus” 
(Patris corde 2).
Nestes tempos de tribulação, ao celebrar 
a festa de São José no Ano Josefino e 
ao viver o Ano da família Amoris Laetitia, 
é importante lembrar que José junto com 
Maria, na Sagrada Família de Nazaré, 
tal como aparece no Evangelho é um 
“homem justo, trabalhador, forte”; nele 
vemos também «uma grande ternura, 
que não é própria dos fracos, mas dos 
verdadeiramente fortes, atentos à reali-
dade para amar e servir com humildade» 
(Laudato si’ 242).
Ele inspira especialmente as famílias a 
enfrentar os desafios atuais com aquele 
coração de pai, atento, trabalhador, si-
lencioso, pronto a obedecer aos planos 

do Pai celeste e a executá-los com criati-
vidade corajosa.
Também nós podemos fazer a nossa 
parte hoje, se e como ele cultivarmos o 
silêncio interior que nos permite escutar 
a voz de Deus na sua Palavra, para es-
tar assim atentos aos outros que vivem 
à nossa volta, acolhendo-os como um 
dom de Deus e agindo com criatividade, 
como nos lembra o Papa Francisco na 
Patris corde, à luz da paternidade cria-
tiva de São José (n. 5): “às vezes são 
precisamente as dificuldades que tiram 
de cada um de nós recursos que nunca 
pensamos ter”.
O segredo? Confiança no amor fiel e mi-
sericordioso do Pai celeste e uma vida 
em proximidade com Jesus, Maria e 
José. Na sua companhia, como nos en-
sinou a nossa Santa Madre Teresa de 
Jesus, encontraremos a força e a cora-
gem para viver com fidelidade a nossa 
vocação e missão hoje!
Desejando-vos uma feliz festa de São 
José, peço a sua intercessão e a de sua 
Santíssima Esposa para todos vós e 
para vossos entes queridos.
Fraternalmente,

Fr. Alzinir Francisco Debastiani OCD,
Roma, 12 de março de 2021
399º aniversário da canonização da 
Santa Madre Teresa
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O Encontro Nacional da OCDS do mês de 
abril é sempre um ponto alto na nossa vi-
vência comunitária no país. Mais uma vez 
e com a prudência necessária nos tem-
pos que correm, ficamos pela modalidade 
online com cinquenta participantes. Duas 
conferências, tempos de partilha, Eucaris-
tia e Liturgia das Horas estruturaram este 
XXVIII Encontro Nacional (16-18 de Abril). 
Demos mais um passo para aprofundar 
o tema do ano pastoral “Eclesiologia de 
Comunhão”. O Encontro de formação ti-
nha sido reservado à vivência da Igreja 
pelo Carmelo, deixando a reunião nacional 
abordar a Eclesiologia no Magistério da 
Igreja.
O nosso provincial Pe Pedro Ferreira fez 
a abertura do Encon-
tro, a partir do Proémio 
das nossas Constitui-
ções. O Carmelo tere-
siano é uma grande 
família com diferen-
tes vocações, uma só 
Ordem enxertada em 
Cristo, com um único 
carisma caracterizado 
na Igreja pela oração. É a oração que faz 
mover o mundo, que os seculares têm a 
missão de transformar com a seiva que 
recebem de Cristo. 
A primeira conferência “A Igreja Comu-
nhão” foi proferida pelo Dr Borges de Pi-
nho. Salientou que a comunhão foi referida 
em vários textos do Concílio Vaticano II, 
mas a sua importância nos caminhos da 
Igreja surge sobretudo a partir dos anos 
80. Há na atualidade muitos desafios na 
construção da Igreja Comunhão: Igreja 
mais aberta, fraterna e com maior simpli-
cidade; diversidade e igualdade dos bati-

zados; clericalismo dos sacerdotes e dos 
leigos; novo estilo de vida da sinodalidade, 
das comunidades locais ao próprio Papa.
Por sua vez, o Pe Alpoim Portugal parti-
lhou uma reflexão profunda sobre a Euca-
ristia, porque “A Igreja vive da Eucaristia”. 
Sem esta refeição que resume e atualiza 
todo o sentido da vida de Jesus, morto 
e ressuscitado, não há verdadeira comu-
nhão na Igreja. É o Espírito Santo que une 
os que participam do Corpo e Sangue de 
Cristo. Receber Jesus transforma-nos 
n’Ele, torna-nos mais fortes, faz de nós 
uma comunidade de amigos e apóstolos. 
À semelhança dos discípulos de Emaús, a 
quem Jesus tinha explicado as Escrituras 
e repartido o pão. 

Os Encontros na-
cionais têm sempre 
espaços de partilha 
muito participados, 
porque é neles que 
mais vivemos a nos-
sa comunhão e tro-
camos experiências, 
mesmo na ausência 
de presença física.

Foi o que aconteceu depois da segunda 
conferência, ou ainda no domingo com o 
tema de Maria na vida da Igreja. Não faltou 
a presença das nossas irmãs carmelitas, 
desta vez representadas pela Irmã Sofia 
do Carmelo de Aveiro: No fim do seu tes-
temunho, garantiu-nos que a comunhão 
entre os três ramos da família teresiana 
se realizava na vida eucarística.  
“Bendito e louvado seja o Senhor, de quem 
procede todo o bem que dizemos, pensa-
mos e fazemos!” 
(S. Teresa de Jesus, C 42, 7)

Encontro nacional OCDS

Eclesiologia no Magistério da Igreja
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Meditação mariana

Temos vivido tempos de confinamento, de 
desânimo e de alguma solidão. Ficámos 
mais por casa e recatámos as atitudes 
que fazem de nós seres afetuosos e co-
municativos. Ainda que desconfiando dos 
gestos e atitudes dos outros, tomámos 
em mãos a tarefa de nos cuidarmos e o 
desafio de viver mais o silêncio e a ora-
ção. 
Começou o mês de maio, que a Igreja 
celebra como o mês de 
Nossa Senhora e traz 
sempre consigo a certe-
za de que a Virgem Maria 
vela por nós, como Mãe. 
É com amor maternal 
que Nossa Senhora, nes-
tes dias, escuta a oração 
de seus filhos, as preces 
para acabar a pandemia 
e rogamos a Maria que 
proteja a nossa família, 
toda a Igreja, e interceda 
por nós. 
Surge uma questão tão 
simples, mas cuja res-
posta assume a sabedo-
ria divina e torna Maria 
modelo a seguir: como 
viveria Maria este tempo 
de pandemia e confinamento? 
Decerto com discrição, com oração e con-
fiança em Deus. As atitudes da Virgem 
Maria indicam-nos que em tudo façamos 
a Sua vontade. E saber suportar como 
Maria, os dissabores e contrariedades do 
dia a dia, é por agora a vontade de Deus. 
E viver com paciência esta ausência de 
proximidade, esta solidão imposta, é ser 

agradável a Deus. 
Tal como a nós hoje, a tradição cristã diz-
-nos que também nem tudo foi agradável 
a Maria, e o magistério da Igreja faz refe-
rência a “sete dores” que sofreu; sete es-
padas de dor espetadas no seu coração. 
Como Maria na profecia de Simeão (Lc 2, 
29-35), também nós não entendemos o 
que se está a passar e como vai ser no fu-
turo, mas confiamos que em Jesus reside 

a salvação. Gostávamos de 
saber toda a verdade sobre 
a génese do vírus, as suas 
sequelas e sobre a eficácia 
das vacinas. 
Oh boa Mãe que sinal de 
contradição, confiamos 
no teu Filho, mas temos 
receio. A nossa esperan-
ça reside na sabedoria do 
Senhor, mas questionamos 
a nossa fé.  Queremos 
aprender de ti Maria, humil-
de serva, a servir e a dizer 
“sim” aos planos de Deus 
e com muito amor nos pe-
quenos nadas agradar-Te 
e desagravar o teu doce 
coração.
Como Maria na fuga para o 

Egito com José e o Menino ( Mt 2,13-14),  
também nós não entendemos todos os 
contornos da nossa vida. Refugiamo-nos 
nas nossas casas e assistimos online ao 
sofrimento global; pessoas a falecer, oxi-
génio a faltar, médicos exaustos, famílias 
sem poder velar os seus mortos! 
Oh doce Mãe, queremos aprender de 
Ti, a viver sem queixumes e a ver esta 

Maria Mãe
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pandemia como desafio, a sorrir com o 
coração; a tudo suportar com paciência 
e amor.
Como Maria à procura de Jesus com José 
em Jerusalém (Lc 2, 43-48), ficamos em 
alvoroço com as notícias, não só em Por-
tugal, mas por todo o mundo. Estamos 
apreensivos porque tudo se ressentiu e 
nada vai ser igual. E como Maria preocu-
pados procurámos a Jesus, mas as igre-
jas estavam fechadas. E o Senhor Jesus 
sacramentado a segredar que zelava por 
nós, escondido nas píxides do sacrário. 
Continua a cuidar das coisas do Pai!
Oh querida Mãe, nestes tempos pare-
ce que Jesus se ocultou, mas sabemos 
que Ele está connosco e connosco sofre. 
Queremos, como Tu, ser perseverantes na 
procura do Teu Filho e com Ele encontrar 
o caminho para superar estas dificuldades 
pela oração e penitência.
Como Maria no caminho do Calvário (Lc 
23, 27-31) terá sofrido ao ver o Seu Filho 
com a cruz, para fazer a vontade do Pai! 
Também nós vimos tanto sofrimento e dor, 
nos hospitais, nos doentes em casa sozi-
nhos, nos idosos isolados e nos desem-
pregados. Descobrimos modos de viver 
em família, mas precisamos de aprender 
a gerir os conflitos entre familiares cansa-
dos. Precisamos de ser tolerantes e re-
nunciar aos interesses pessoais. 
Oh formosa Mãe, ensina-nos a ser humil-
des e puros de coração e em tudo ver a 
vontade do Pai. Ensina-nos a ser mais hu-
manos, mais fraternos e bondosos.
Como Maria assistiu à morte do Filho na 
Cruz (Jo 19,25-27), tantas mães assistem 
ao sofrimento e morte de seus filhos e pa-
rentes! E tanta mãe que vê os empregos a 
escassear e os projetos logrados! Estavas 

de pé aos pés da cruz, para acolher a Pa-
lavra, a vontade e o suspiro de Teu Filho.
Oh dolorosa Mãe, aprendemos de ti, a 
confiar e a tudo acolher no coração. In-
tercede pelos teus filhos junto do Pai, e 
que o seu sofrimento seja redentor.
Como Maria recebeu o corpo de Jesus 
descido da Cruz (Mt 27,55-61), recebe-
mos notícias que nos dizem do sofrimento 
da humanidade. Tanta dor e morte com 
este vírus, mas também com o vírus de 
malvadez, que leva a matar irmãos, vio-
lentar meninas ou afogar no mar crianças 
inocentes! Entregaste o teu Filho morto ao 
Pai e aceitaste o Seu desígnio. Também 
nos sentimos a desfalecer. Cheia de ter-
nura, limpas o nosso rosto com lágrimas 
e calas a tua e a nossa dor!
Oh dulcíssima Mãe, acolhe o nosso mur-
múrio de filhos e deixa que descansemos 
ao teu colo. Nele e com Ele iremos superar 
todas as tristezas e angústias. 
Como se terá sentido sofrida Maria, quan-
do viu o corpo de Jesus depositado no Se-
pulcro (Lc 23, 54-56)! Nós sabemos agora 
que não estamos sós. Na dor e na morte, 
aí está Jesus connosco. O Emanuel nas-
ceu para connosco fazer o caminho e nos 
levar à vida plena. Questionamos: porque 
permite o Pai tantas provações aos seus 
filhos? Mas não diz a nossa fé que Jesus 
ressuscitou? Quanta força tem o Amor! 
Quanta força tem o Amor de Mãe!
Que as nossas cruzes sejam sempre en-
voltas na imaculada ternura do manto de 
Maria nossa Amada Mãe, Senhora do Car-
mo.

Meditação mariana
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Ano de São José

Na Carta Patris Corde, o Papa Francisco 
apresenta São José como “pai amado” 
pelo povo cristão. Depois como “pai na 
ternura”, que educou o Menino no am-
biente da Misericórdia de Deus. Estes dois 
atributos tomam o seu pleno significado 
no terceiro: José é “pai na obediência”. 
Recebe Maria, inesperadamente à espe-
ra de um filho. Mostra-se disponível para 
cuidar do Filho e da Mãe, no início de um 
casamento complicado pelos imprevistos 
e perseguições. E José toma sempre as 
justas decisões, porque as ponderou na 
intimidade do seu coração, auxiliado pela 
graça de Deus que se manifesta através 
de quatro sonhos. José vai descobrindo a 
vontade de Deus e a sua missão: educar 

Jesus no cumprimento da vontade do Pai.

«De forma análoga a quanto fez Deus com 
Maria, manifestando-Lhe o seu plano de 
salvação, também revelou a José os seus 
desígnios por meio de sonhos, que na Bí-
blia, como em todos os povos antigos, 
eram considerados um dos meios pelos 
quais Deus manifesta a sua vontade. 
José sente uma angústia imensa com a 
gravidez incompreensível de Maria: mas 
não quer «difamá-la», e decide «deixá-la 
secretamente» (Mt 1, 19). No primeiro so-
nho, o anjo ajuda-o a resolver o seu grave 
dilema: «Não temas receber Maria, tua es-
posa, pois o que Ela concebeu é obra do 
Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, ao 

São José, pai na obediência
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qual darás o nome de Jesus, porque Ele 
salvará o povo dos seus pecados» (Mt 1, 
20-21). A sua resposta foi imediata: «Des-
pertando do sono, José fez como lhe orde-
nou o anjo» (Mt 1, 24). Com a obediência, 
superou o seu drama e salvou Maria. 
No segundo sonho, o anjo dá esta ordem 
a José: «Levanta-te, toma o menino e sua 
mãe, foge para o Egito e fica lá até que eu 
te avise, pois Herodes procurará o menino 
para o matar» (Mt 2). José não hesitou em 
obedecer, sem se questionar sobre as difi-
culdades que encontraria: «E ele levantou-
-se de noite, tomou o menino e sua mãe e 
partiu para o Egito, permanecendo ali até 
à morte de Herodes» (Mt 2, 14-15).
No Egito, com confiança e paciência, José 
esperou do anjo o aviso prometido para 
voltar ao seu país. Logo que o mensageiro 
divino, num terceiro sonho – depois de o 
informar que tinham morrido aqueles que 
procuravam matar o menino –, lhe ordena 
que se levante, tome consigo o menino e 
sua mãe e regresse à terra de Israel (cf. 
Mt 2, 19-20), de novo obedece sem hesi-
tar: «Levantando-se, ele tomou o menino 
e sua mãe e voltou para a terra de Israel» 
(Mt 2, 21).
Durante a viagem de regresso, porém, 
«tendo ouvido dizer que Arquelau reinava 
na Judeia, em lugar de Herodes, seu pai, 
teve medo de ir para lá. Então advertido 
em sonhos – e é a quarta vez que aconte-
ce – retirou-se para a região da Galileia e 
foi morar numa cidade chamada Nazaré» 
(Mt 2, 22-23).
Por sua vez, o evangelista Lucas refere 
que José enfrentou a longa e incómoda 
viagem de Nazaré a Belém, devido à lei 
do imperador César Augusto relativa ao 
recenseamento, que impunha a cada um 
registar-se na própria cidade de origem. E 

foi precisamente nesta circunstância que 
nasceu Jesus (cf. 2, 1-7), sendo inscrito no 
registo do Império, como todos os outros 
meninos.
São Lucas, de modo particular, tem o cui-
dado de assinalar que os pais de Jesus 
observavam todas as prescrições da Lei: 
os ritos da circuncisão de Jesus, da purifi-
cação de Maria depois do parto, da oferta 
do primogénito a Deus (cf. 2, 21-24).
Em todas as circunstâncias da sua vida, 
José soube pronunciar o seu «fiat», como 
Maria na Anunciação e Jesus no Getsé-
mani.
Na sua função de chefe de família, José 
ensinou Jesus a ser submisso aos pais 
(cf. Lc 2, 51), segundo o mandamento de 
Deus (cf. Ex 20, 12).
Ao longo da vida oculta em Nazaré, na 
escola de José, Ele aprendeu a fazer a 
vontade do Pai. Tal vontade torna-se o seu 
alimento diário (cf. Jo 4, 34). Mesmo no 
momento mais difícil da sua vida, vivido 
no Getsémani, preferiu que se cumprisse 
a vontade do Pai, e não a sua, «fazendo- 
Se «obediente até à morte (…) de cruz» 
(Flp 2, 8). Por isso, o autor da Carta aos 
Hebreus conclui que Jesus «aprendeu a 
obediência por aquilo que sofreu» (5, 8).
Vê-se, a partir de todas estas vicissitudes, 
que “José foi chamado por Deus para ser-
vir diretamente a Pessoa e a missão de 
Jesus, mediante o exercício da sua pa-
ternidade: desse modo, precisamente, ele 
coopera no grande mistério da Redenção, 
quando chega a plenitude dos tempos, e é 
verdadeiramente ministro da salvação”.»  
 (continua)

Ano de São José
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Ordenação do Frei Renato da Cruz. No 
próximo dia 16 de julho, solenidade de Nos-
sa Senhora do Carmo, o cardeal Dom Antó-
nio Marto, bispo de Leiria-Fátima, ordenará 
presbítero o frei Renato da Cruz, que foi este 
ano uma presença assídua e preciosa nos 
nossos encontros e retiros da OCDS. A ce-
lebração decorrerá no Carmelo de São José 
em Fátima, pelas 11 horas. Ainda vivemos 
tempos em que se desaconselham ajunta-
mentos, pelo que a participação presencial 
nesta celebração será limitada a pessoas 
convidadas. Contudo, nos dias a seguir à 

ordenação, o neossacerdote presidirá várias celebrações eucarísticas, em diversas 
comunidades, em datas a anunciar brevemente.

Nossa Senhora do Carmo, 2ªed., Edições Carmelo. Do autor Frei 
João Costa: «Este é um livro de orações; não é para ficar nas mãos, 
mas para descer ao coração, e do coração dos devotos e devotas 
de Nossa Senhora do Carmo subir ao coração do Bom Deus. Cha-
mei-lhe Nossa Senhora do Carmo, porque ela está em todas as pá-
ginas. Ponho o livro em suas mãos. Melhor, peço-lhe as suas mãos 
pequeninas para beber da água da Fonte! Em subtítulo chama-se: 
Escapulário, textos e orações. Sim, são muitos assuntos. Procurei 
tratá-los (e recolhê-los) com critério, sem ligeireza. Não o fiz melhor 
que ninguém. Fi-lo por gratidão e por gosto de ajudar quem já ama 
e reza com o coração e pelas mãos de Nossa Senhora do Carmo.»

Breve e relevante  

Foi publicada no dia 11 de maio a Carta “Antiquum ministerium”, 
Ministério Antigo, com o qual Francisco institui o ministério de ca-
tequista. Receber o ministério laical de catequista, de facto, “im-
prime uma acentuação maior ao empenho missionário típico de 
cada batizado”. E deve ser desempenhado, recomenda Francisco, 
“de forma plenamente secular, sem cair em qualquer tentativa de 
clericalização”.
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/motu_proprio/docu-
ments/papa-francesco-motu-proprio-20210510_antiquum-ministe-
rium.html

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210
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A paz sem vencedor e sem vencidos

Dai-nos Senhor a paz que vos pedimos 
A paz sem vencedor e sem vencidos
Que o tempo que nos deste seja um novo
Recomeço de esperança e de justiça.
Dai-nos Senhor a paz que vos pedimos

A paz sem vencedor e sem vencidos

Erguei o nosso ser à transparência
Para podermos ter melhor a vida
Para entendermos vosso mandamento

Oração  

Coordenação:

Morada:

Página online:

OCDS - Domus Carmeli 
R. do Imaculado Coração de Maria 17, 2495-441 Fátima

www.seculares.carmelitas.pt

Nicole Vareta

Para que venha a nós o vosso reino
Dai-nos Senhor a paz que vos pedimos

A paz sem vencedor e sem vencidos
 
Fazei Senhor que a paz seja de todos
Dai-nos a paz que nasce da verdade
Dai-nos a paz que nasce da justiça
Dai-nos a paz chamada liberdade
Dai-nos Senhor a paz que vos pedimos

A paz sem vencedor e sem vencidos

Sophia de Mello Breyner Andresen

https://www.seculares.carmelitas.pt/

