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Editorial

De 30 de agosto a 14 de se-
tembro a nossa Ordem viveu o 
seu 92º Capítulo Geral, reduzi-
do na duração devido à pande-
mia que ainda nos condiciona. 
Também foi mais empobrecido, 
porque não pôde contar com a 
presença das Irmãs e dos Se-
culares, que normalmente são 
convidados para as sessões 
que lhes dizem diretamente 
respeito. Mas tal não significa 
que Seculares e Irmãs não ti-
vessem estado na mente e no 
coração dos capitulares, so-
bretudo do nosso Padre Geral 
Miguel Marquez. 
Deste Capítulo sai uma cons-
ciência clara e vincada de que 
a nossa Ordem é completa 
quando vive uma relação de 
proximidade, igualdade, parti-
lha e missão entre os seus três 
ramos de Irmãs, Frades e Se-
culares. Aos olhos de muitos 
isto já parece óbvio, mas na 
verdade esta consciência viva 
da necessária reciprocidade 
entre as três formas de viver 
o carisma teresiano é recente. 
Sempre se acentuou a relação 
entre Irmãs e Frades, mas os 
Seculares não eram integra-
dos com o mesmo cuidado 
nesta circularidade, hoje mais 
assumida e com notáveis fru-
tos nesta nova visão da família 
que somos na Igreja. 
Esta novidade está bem ex-
pressa nos documentos capitu-
lares: na Mensagem final, mas 

também na Declaração Caris-
mática que vai orientar a vida 
do ramo masculino da nossa 
Ordem durante os próximos 
tempos. Um documento pre-
parado e destinado prioritaria-
mente aos Frades, mas que os 
Seculares e as Irmãs também 
precisam de conhecer, pois o 
que se diz a respeito de um 
dos ramos afeta a todos. 
Entre muitos outros desafios, o 
Capítulo Geral elegeu a inter-
culturalidade como a grande 
prioridade. A nossa presença é 
cada vez mais asiática e africa-
na em claro detrimento da Eu-
ropa, mas também da América 
Latina em que o crescimento 
abrandou ou estagnou. Como 
inculturar o nosso carisma nes-
tas culturas? Como integrar 
esta rica diversidade sem fe-
rir a unidade? Como cooperar 
entre as diferentes zonas do 
globo para que a nossa Ordem 
mantenha o seu caráter uni-
versal e continue a fortalecer 
a missão da Igreja com o es-
pecífico que temos para dar? 
Muitas perguntas precisam de 
ser aprofundadas por todos 
nós, pois vivemos em socieda-
des multiculturais, mesmo sem 
sair da nossa área e, por isso, 
precisamos de uma nova men-
talidade para nos abrirmos ao 
diferente, sem descuidar o cul-
tivo dos núcleos identificadores 
do nosso carisma: oração, co-
munidade, missão. 

Novos horizontes para a 
nossa Ordem

Pe Joaquim Teixeira
Ordem dos 

Carmelitas Descalços
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  5 - Beata Francisca d’Amboise (1427-1485) - MF
  6 - São Nuno de Santa Maria (1360-1431) - Festa
  6 - Beatos Mártires de Toledo, (+1936) – MF
       Beatas Esperança, Refugio, Daniela e Gabriela, C M mártires, 1936 
  7 - Beato Francisco Palau (1811-1872) - MF
  8 - Santa Isabel da Trindade (1880-1906) - MO
14 - Todos os Santos da Ordem do Carmo - FESTA
15 - Comemoração de todos os Defuntos da Ordem do Carmo - MO
19 - São Rafael Kalinowski (1835-1907) - MO

Realiza-se em breve o IX Con-
gresso de Espiritualidade (22-24 
de Outubro 2021), promovido pe-
los institutos de inspiração carme-
lita e teresiana com uma reflexão 
sobre a “Espiritualidade em tem-
pos de Crise”. O Congresso dese-
ja ser um humilde contributo para 
propor uma espiritualidade que 
nos abra a novos horizontes de 
esperança em Deus, Senhor do 
tempo e da história. Inscrição pre-
sencial ou online: 
30 Euros. 
h t t p s : / / d o m u s c a r m e l i . n e t /
wp/2021/03/ix-congresso-de-es-
piritualidade-espiritualidade-em-
-tempos-de-crise/

Agenda Litúrgica

Atividades complementares

Outubro 2021
  1 - Santa Teresa do Menino Jesus (1873- 1897) - Festa
15 - Santa Teresa de Jesus, nossa mãe fundadora (1515- 1582) - Solenidade

Novembro 2021

https://domuscarmeli.net/wp/2021/03/ix-congresso-de-espiritualidade-espiritualidade-em-tempos-de-cri
https://domuscarmeli.net/wp/2021/03/ix-congresso-de-espiritualidade-espiritualidade-em-tempos-de-cri
https://domuscarmeli.net/wp/2021/03/ix-congresso-de-espiritualidade-espiritualidade-em-tempos-de-cri
https://domuscarmeli.net/wp/2021/03/ix-congresso-de-espiritualidade-espiritualidade-em-tempos-de-cri
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Quando o amor vence as distâncias há 
encontro de corações, de família, de 
amigos que querem caminhar juntos 
apoiando-se mutuamente.
O Pe Renato Pereira 
veio finalmente a Tavira, 
conhecer pessoalmente 
a comunidade que assis-
te, agora que a pande-
mia o permitiu.
Depois da formação, 
centrada nas Cartas de 
Santa Teresinha aos 
seus dois irmãos missio-
nários, celebrou a euca-
ristia na Igreja do Carmo 
e recebeu a renovação 
das promessas de 4 
membros da nossa co-
munidade, a Sandra, a Fátima, a Nundi-
na e a Mª de Jesus. Uma festa!
À semelhança de Santa Teresinha que 
sabe que tudo vem do Pai por Jesus no 
Espírito e que o amor do Pai lhe deu 
tudo, dando-lhe o Seu próprio Filho, 
também a nossa comunidade tenta vi-
ver nesta mesma verdade.
É na sua vida de entrega que vamos 

buscar o exemplo e a graça para cami-
nharmos em comunidade, dando à Or-
dem e à Igreja o nosso contributo gene-
roso num caminho de santidade como 

batizados e filhos 
muito amados do Pai.
No nosso coração fi-
cou a ecoar a linda 
expressão de Tere-
sinha: «Ele [Jesus] 
guia-me e inspira-me 
a cada instante o que 
devo dizer ou fazer. 
Precisamente no mo-
mento em que delas 
tenho necessidade, 
descubro luzes que 
ainda não tinha vis-
to.»

Agradecemos a Deus a oportunidade 
de partilharmos convosco estes mo-
mentos para, como comunidade nacio-
nal, nos sentirmos mais unidos nos pe-
quenos passos e vitórias de cada um 
dos seus filhos. Que a todos nos dê a 
capacidade para acolhermos as suas 
graças e as partilharmos uns com os 
outros.

Tavira em festa!

Comunidades
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Unidos no mesmo espírito

Plano pastoral 2021-2022
Durante o ano pastoral 2021-2022, o 
Plano de atividades do Conselho Na-
cional está relacionado com o tema «A 
Sagrada Escritura, Livro vivo (V, 26,5)». 
Esperamos este ano partilhar presen-
cialmente convosco estes momentos, 
não apenas pela realização de activida-
des que nos enriquecem, mas também 
para nos encontrarmos e fortalecermos 
os nossos laços de pertença e sentido 
de comunidade. 
Como aconteceu no ano passado, o 
Plano integra dois retiros, no Advento 
em Fátima e na Quaresma em Aves-
sadas. Cada carmelita deve fazer o es-
forço de participar num retiro anual. Os 
dois retiros, planeados em diferentes 
tempos litúrgicos e duas áreas do país, 

abrem mais possibilidades para que to-
dos os carmelitas seculares possam 
participar pelo menos num deles, ou 
mesmo nos dois se for possível
Durante o Encontro Nacional, reunirá 
a Assembleia Geral para a aprovação 
dos novos Estatutos da nossa Província 
OCDS e as Eleições do Governo para o 
Triénio 2022-2025. A aprovação dos no-
vos Estatutos constitui uma etapa rele-
vante rumo aos novos horizontes para 
a nossa Ordem. Neste âmbito importa o 
empenhamento de todos os carmelitas 
seculares. Convidam-se todas as comu-
nidades a envolverem-se na leitura final 
dos Estatutos, em ordem a enriquecer 
a versão que já receberam e que será 
aprovada na próxima Assembleia Geral.

TEMA  DO  ANO :  A  SAGRADA  ESCRITURA,  LIVRO  VIVO  (VIDA, 26,5)

DATA ENCONTRO TEMA DE FORMAÇÃO

30 e 31 de out Visita Comunidades Avessadas, Paços de Ferreira e Viana 

26 a 28 de nov Retiro de Advento “Maranatha: Vem, Senhor Jesus!” 

28 de nov Visita Comunidades Fátima-Irmã Lúcia

15 de jan Visita Comunidades Aveiro

04 de fev VIII E. de Assistentes “O lugar da Palavra de Deus na orientação de um retiro” 

05 e 06 de fev XIII Enc. de For-
mação “Critérios de leitura e interpretação da Sagrada Escritura” 

04 a 06 de março Visita às Comuni-
dades Fundão e Tavira 

18 a 20 de março Retiro da Quaresma “O rosto reclinei sobre o Amado” 

22 a 24 de abr XXIX Enc. Nacional A  Sagrada  Escritura,  Livro vivo  (Vida, 26,5)
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Ano de São José

Todos nós temos experiência do impacto 
que tem na nossa vida os gestos que os 
outros têm para connosco. Todos nós sen-
timos que um sorriso, que nos é dirigido, 
alegra o coração e também sabemos como 
uma cara “carrancuda” provoca um senti-
mento de defesa e de alguma tensão. 
Um simples gesto de simpatia que nos é 
oferecido no trânsito, por exemplo, gera 
um sentimen-
to positivo 
que, por sua 
vez, (qua-
se que) nos 
“obriga” a 
também ter 
uma atitude 
amistosa com 
um qualquer 
outro condu-
tor. O contrá-
rio, também 
sabemos o 
que provoca, 
incluindo umas “buzinadelas” e outras coi-
sas menos próprias ….
“Por vezes sentimos que aquilo que faze-
mos não é senão uma gota de água no 
mar. Mas o mar seria menor se lhe faltas-
se uma gota” (Santa Madre Teresa de Cal-
cutá). E nós, no Carmelo, não falta quem 
nos lembre o valor dos pequenos gestos, 
da importância das intenções nas nossas 
ações, a começar pela nossa querida San-
ta Teresinha.

O trabalho que esta Carmelita desejava 
realizar no Céu era enviar uma “chuva de 
rosas” sobre a Terra. Também nós pode-
mos “perfumar” a vida dos outros e dar-
-lhes alguma cor se, gratuitamente, lhe 
oferecermos “flores”; e que flores? Não 
são necessariamente flores físicas (mas, 
quando adequado, porque não?). 

Temos uma 
imensidão de 
gestos que po-
demos realizar 
(a começar em 
nossa casa) e 
que vão desde 
o gesto simples 
de um contac-
to telefónico ou 
de um café com 
alguém que ne-
cessite de ame-
nizar a solidão 
ou de desaba-

far, até às muitas boas causas em vista de 
um mundo melhor (direitos humanos, pre-
servação da nossa Casa Comum, apoio a 
marginalizados da sociedade, combate à 
pobreza, etc.), passando por uma infinida-
de de outras (maiores ou menores) ações. 
Santa Teresinha dá-nos o seu exemplo de 
“não deixar escapar nenhum pequeno sa-
crifício, nenhum olhar, nenhuma palavra; 
aproveitar todas as mais pequenas coisas 
e fazê-las por amor” ( Ms B 4rº-vº).

Reflexão

Uma boa ação, um gesto de fraternidade autêntica gera alegria. E desta alegria nasce ou-
tra alegria. E dá-se uma cadeia de felicidades, indefinida e talvez infinita. Quem faz o bem 
nunca sabe todo o bem que fez.

(Raoul Follereau)

Uma cadeia de felicidades
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Mesmo que andemos muito atarefados 
com a vida, podemos sempre rezar por al-
guém, por um outro sofredor …. Nós, car-
melitas, estamos conscientes da “eficácia” 
da oração, mesmo que ela não seja visível 
aos nossos olhos. “Se vós, sendo maus, 
sabeis dar coisas 
boas aos vos-
sos filhos, quanto 
mais o vosso Pai 
que está no Céu 
darás coisas boas 
àqueles que lhas 
pedirem” (Mt 7, 
11).
O que conta ver-
dadeiramente é a 
pureza da inten-
ção (é por Ti, Je-
sus …). E se esta 
causa (essencial) 
está purificada de qualquer outra intenção, 
escusado será reforçar a importância do 
anonimato. “Guardai-vos de fazer as vos-
sas boas obras diante dos homens, para 
vos tornardes notados por eles” (Mt 6, 1-2). 
Muito provavelmente a esmagadora maio-
ria dos que leem estas linhas, não chega-
rão ao “altar”. A vida foi um fracasso? Nem 
pensar! O que é verdadeiramente impor-
tante é sermos fiéis ao que Deus nos pede 
em cada dia e, para a maior parte de nós, 
será, seguramente, participar ativamente 
nessa “cadeia de felicidades”, em humilda-
de   “humildade é andar na verdade”, lem-
bra-nos Santa Teresa de Jesus -  e no ano-
nimato das ações. 
Alguém disse que a esmagadora maioria 
dos cristãos está chamada a ser “santa/o 
da classe média”. Se é isso que Deus nos 
pede, sejamo-lo!
Que paz de coração no fim da nossa da 
vida terrena, se, apesar dos erros, das 

quedas e das infidelidades, sentirmos que 
o “balanço” não está desequilibrado e que 
o mundo está melhor do que estaria se 
não tivessemos nascidos!  
Que alegria quando, no “entardecer da 
vida”, Jesus nos disser: “Vinde, bendi-

tos de meu 
Pai! Recebei 
em herança 
o Reino que 
vos está pre-
parado desde 
a criação do 
mundo” (Mt 
25, 34)!

Nós, cristãos, 
temos esse 
desafio de ser-
mos partici-
pantes ativos 

nessa “cadeia de felicidades”; para um car-
melita, a responsabilidade é acrescida!

José Manuel Couto
Stella Maris-Porto

Reflexão

Há almas sobre a terra
Que procuram em vão a felicidade
Mas comigo acontece o contrário
A alegria habita o meu coração.
A minha alegria, é ficar pequenina 
Por isso quando caio no caminho 
Posso levantar-me rapidamente
E Jesus pega-me na mão.

Santa Teresinha, PN 45
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Quando os Padres Carmelitas, reunidos 
em Capítulo, escolheram o nosso novo 
Padre Geral, o Padre Miguel Márquez - 
Miguel de Maria, o nome que ele esco-
lheu - a nossa Formadora, Isabel Car-
reira, partilhou-nos uma pregação de 
um retiro online com o tema Presença 
de Maria na Vida e Vocação dos Car-
melitas Descalços.
Fui ver: queria ter uma ideia de quem é 
este homem, 
o nosso novo 
Geral. Fiquei 
com duas 
ideias: uma 
do P. Miguel 
de Maria, 
sim. E outra, 
muito profun-
da e bela so-
bre a Virgem 
Maria do 
Monte Car-
melo, nossa 
Irmã e nossa 
Mãe, que nos 
e n g e n d r a , 
nos ensina o Magnificat da nossa vida, 
a nossa própria e única “musica calla-
da”… 
Neste endereço haverá resultados pes-
soais e indizíveis para cada um:
https://youtu.be/Wp3edwrBmfM

Quanto ao P. Miguel de Maria recolhi 
uma presença humilde, como ele pró-
prio definiu a humildade. Ser humilde é 
saber ocupar o seu lugar e não outro. 
“Quantos cristãos não chegaram a ser 
santos porque toda a vida tentaram imi-
tar outros santos”. 

Recolhi o grande desejo de autenticida-
de na vida de oração e na abertura ao 
outro e à vida. E algumas atitudes prá-
ticas para alcançar a loucura das crian-
ças, a da Fé.
Recolhi uma valentia em deixar-se en-
trar na noite, no deserto, na crise do 
tempo presente e saber, pela Fé, que é 
da noite que vem a luz para si e para 
todos: porque ser Carmelita é ser comu-

nidade, é ser fa-
mília.
Recolhi a entre-
ga a Maria: tam-
bém esta entre-
ga nos define 
como Carmeli-
tas Descalços. 
Maria, a nuven-
zinha no deser-
to e na secura. 
Maria, aquela 
que não nos dá 
sossego, mas 
dá-nos Espe-
rança. Maria, e 
o P. Miguel ci-

tava São João da Cruz, Maria é aquela 
que nos ensina a bailar ao som da mú-
sica do Espírito Santo.
Fiquei grata e bendisse a Deus por este 
Padre que Ele nos escolheu agora para 
conduzir a nossa Ordem. E rezo por ele 
com confiança. 
Por tudo isso, aqui partilho esperança e 
alegria.

Ana Cristina Miguel

O Padre Miguel de Maria

Partilha

https://youtu.be/Wp3edwrBmfM 
https://youtu.be/Wp3edwrBmfM 
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Ano de São José

São José, pai trabalhador
Sexto atributo de São José: é um “tra-
balhador”, no contexto da terminologia 
mais usada nas sociedades contempo-
râneas. Quando o Papa Pio XII instituiu 
em 1955 a comemoração do santo no 
dia um de maio, Dia do Trabalhador, a 
denominação difundida foi de São José 
Operário. Eram 
tempos diferentes 
em todos os senti-
dos, mas o intuito 
do Papa foi o mes-
mo que na actuali-
dade: «Queremos 
reafirmar, em for-
ma solene, a digni-
dade do trabalho» 
(Pio XII). Reafirmar, 
porque foi a encí-
clica Rerum No-
varum (RN, 1891) 
que fundou a visão 
da Igreja sobre a 
“dignidade do tra-
balho”. Jesus, “o 
carpinteiro, filho de 
Maria” (Mc, 6, 3), 
era “filho de um ar-
tesão” (RN, 13). 
Doravante, o signi-
ficado do trabalho 
nunca será a mes-
ma no Magistério 
da Igreja. Qualquer trabalho “torna-se 
participação na própria obra da salva-
ção”, à imagem de José que ensinou 
Jesus a ser carpinteiro. Em tempos de 
crise, o Papa Francisco faz «um ape-
lo a redescobrir o valor, a importân-
cia e a necessidade do trabalho para 
dar origem a uma nova “normalida-

de”, em que ninguém seja excluído».

«Um aspeto que carateriza São José – 
e tem sido evidenciado desde os dias 
da primeira encíclica social, a Rerum 
novarum de Leão XIII – é a sua relação 
com o trabalho. São José era um car-

pinteiro que traba-
lhou honestamen-
te para garantir o 
sustento da sua 
família. Com ele, 
Jesus aprendeu 
o valor, a dignida-
de e a alegria do 
que significa co-
mer o pão fruto do 
próprio trabalho.
Neste nosso tem-
po em que o tra-
balho parece ter 
voltado a constituir 
uma urgente ques-
tão social e o de-
semprego atinge 
por vezes níveis 
impressionantes, 
mesmo em paí-
ses onde se expe-
rimentou durante 
várias décadas um 
certo bem-estar, 
é necessário to-

mar renovada consciência do significa-
do do trabalho que dignifica e do qual 
o nosso Santo é patrono e exemplo.
O trabalho torna-se participação na 
própria obra da salvação, oportunida-
de para apressar a vinda do Reino, de-
senvolver as próprias potencialidades 
e qualidades, colocando-as ao serviço 
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Ano de São José

da sociedade e da comunhão; o traba-
lho torna-se uma oportunidade de rea-
lização não só para o próprio trabalha-
dor, mas sobretudo para aquele núcleo 
originário da sociedade que é a família.
Uma família onde falte o trabalho está 
mais exposta a dificuldades, tensões, 

fraturas e até mesmo à desesperada 
e desesperadora tentação da dissolu-
ção. Como poderemos falar da digni-
dade humana sem nos empenharmos 
para que todos, e cada um, tenham 
a possibilidade dum digno sustento?
A pessoa que trabalha, seja qual for a 
sua tarefa, colabora com o próprio Deus, 
torna-se em certa medida criadora do 
mundo que a rodeia. A crise do nosso 

tempo, que é económica, social, cultu-
ral e espiritual, pode constituir para to-
dos um apelo a redescobrir o valor, a 
importância e a necessidade do trabalho 
para dar origem a uma nova «normali-
dade», em que ninguém seja excluído. 
O trabalho de São José lembra-nos que 
o próprio Deus feito homem não des-
denhou o trabalho. A perda de trabalho 
que afeta tantos irmãos e irmãs e tem 
aumentado nos últimos meses devido 
à pandemia de Covid-19, deve ser um 
apelo a revermos as nossas prioridades.
Peçamos a São José Operário que 
encontremos vias onde nos possa-
mos comprometer até se dizer: ne-
nhum jovem, nenhuma pessoa, ne-
nhuma família sem trabalho!»

 (continua)

Teresa de Jesus e São José

Não conheço nenhuma pessoa 
que seja verdadeiramente sua 

devota e lhe renda particulares 
obséquios, que não esteja 

melhorada na virtude.

                       V 6, 7
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«Breve e inacabada como está, transmite tal força doutrinal e 
literária, que se tornou insubstituível. João da Cruz teve a ex-
periência e analisou-a, revelando o seu sentido e a sua estru-
tura. É uma obra que contém algo de enigmático e atraente.» 
É deste modo que as Edições Carmelo apresentam a recente 
edição de “Noite escura” de S. João da Cruz (1542-1591), com 
uma introdução de Federico Ruiz Salvador, o maior especia-
lista do santo carmelita, que explica aos crentes da atualidade 
o sentido da noite escura são joanina (http://www.carmelo.pt)

Breve e relevante  

O Boletim Comunicationes nº 369, que divulga os relatos 
diários dos trabalhos realizados no Capítulo geral com abun-
dantes fotografias, já está disponível no site da Casa geral 
da OCD em Roma. O boletim oferece também ligações para 
os principais relatórios e mensagens, nomeadamente o dis-
curso do Papa Francisco durante a audiência com os capi-
tulares e o documento conclusivo deste 92º Capítulo Geral. 
Alguns encontram-se redigidos em castelhano, mas serão 
em breve disponibilizados em português no mesmo site. Aca-
ba o Boletim «dando a palavra a nossa Santa Madre Tere-
sa», com um extrato do Caminho de Perfeição (CV, 26,6).
https://www.carmelitaniscalzi.com/pt-br/communicationes/com   
municationes-369/

«Cuidar da criação de Deus é um mandato espiri-
tual, que exige uma resposta de compromisso.» São 
as últimas palavras da Mensagem assinada em con-
junto pelo Papa Francisco, o Patriarca ortodoxo Bar-
tolomeu e o Arcebispo anglicano Justin Welby para a 
proteção da criação no dia 1 de setembro. Até ao dia 

4 de outubro, viveu-se o mês do Tempo da Criação (ver https://casacomum.pt/).No dia 
14 de novembro, Dia Mundial de Oração pelos Pobres, o Dicastério para a Promoção 
do Desenvolvimento Humano Integral vai começar a oferecer as Orientações de Pla-
neamento Laudato Si’, que ajudarão organizações, comunidades, famílias e “todas 
as pessoas de boa vontade” a discernir e implementar a sua resposta ao “clamor da 
terra e dos pobres”. Mais informações em: https://plataformadeacaolaudatosi.org/

http://www.carmelo.pt
https://www.carmelitaniscalzi.com/pt-br/communicationes/communicationes-369/
https://www.carmelitaniscalzi.com/pt-br/communicationes/communicationes-369/
https://casacomum.pt/
https://plataformadeacaolaudatosi.org/


12 Flor do Carmelo - outubro

«Não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos» (At 4, 20)

Pai Nosso, 

Concedestes a Pedro e aos apóstolos a coragem
de dar testemunho do Vosso Filho 
Jesus Cristo, morto e ressuscitado, que revelou
o Vosso Amor pela humanidade.

Vimos pedir-Vos o dom de numerosos missionários
para que Jesus seja conhecido, amado e servido
na terra inteira.

Enviai, Pai Santo, o Vosso Espírito
para que faça de nós discípulos missionários 
alegres e corajosos no anúncio da Vossa Palavra.

Amém.

Oração  

Coordenação:

Morada:
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