
3ª Série, nº 20 julho 2021

Ordem dos Carmelitas Descalços Seculares em Portugal 

www.seculares.carmelitas.pt

«Chamar a Maria de Mãe não é uma simples imagem. Ela gerou-
nos para a vida da graça quando se entregou a si própria, 
todo o seu ser, o seu corpo e alma à maternidade divina.»   

Edith Stein (1891-1942)
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Editorial

Esta Flor do Carmelo encerra o 
ano pastoral. O Provincial tem 
procurado acompanhar as ati-
vidades do Carmelo Secular: 
louva as iniciativas inovado-
ras, por força da pandemia, e 
encoraja os trabalhos em cur-
so. Não basta que tudo pareça 
bem, é importante ir de bem a 
melhor. 
No Encontro Nacional da 
OCDS recordei a imagem da 
planta e apliquei-a à nossa Or-
dem e seu carisma. A identi-
dade dos seculares, padres e 
irmãs é uma só: «são filhos e 
filhas da Ordem de Nossa Se-
nhora do Monte Carmelo e de 
Santa Teresa de Jesus» (cf. 
Const. 1). Sendo uma só famí-
lia, com a mesma Regra, voca-
ção e missão, a responsabili-
dade é grande e grandiosa. É 
grande nas dimensões laicais, 
religiosas e clericais. É gran-
diosa porque a sua ação não 
se limita aos vários estados de 
vida. 
Os seculares são fiéis da Igre-
ja  chamados a viver “em obsé-
quio de Jesus Cristo”  através 
da “amizade com Quem sabe-
mos que nos ama”» (cf. Const. 
3) e a fazer da sua vida uma 
oração como procura da união 
com Deus: «ser contemplativos 
na oração e no cumprimento 
da própria missão» (cf. Const. 
17). No Carmelo, a oração, tal 
como a seiva na planta, é este 
diálogo de amizade com Deus, 

ancorado na Sua Palavra para 
que o diálogo se possa reali-
zar (cf. Const. 18). Para pro-
duzir o seu fruto, uma planta 
tanto precisa das raízes como 
das folhas: as raízes absorvem 
água e minerais no solo pro-
fundo e as folhas, com a luz do 
sol, produzem o alimento que 
a seiva distribuí na planta até 
às raízes.
As Constituições dos secula-
res são concretas nas normas 
orantes. A vida de oração pes-
soal, «como trato de amizade 
com Deus, nutre-se e expressa 
se também na liturgia», onde 
se descobre a presença de 
Cristo e do Espírito a toda a 
hora. Os sacramentos da Eu-
caristia e Reconciliação são vi-
vidos «como um encontro com 
Cristo pascal presente na co-
munidade eclesial». A Liturgia 
das Horas faz entrar o secular 
«em comunhão com a oração 
de Jesus e com a da Igreja» 
(cf. Const. 23).
O carmelita secular tem uma 
morada em cada momento do 
dia. Tanto mora em casa, como 
mora na rua. Está sempre na 
presença do Senhor que mora 
nos céus, na igreja e no cora-
ção. Onde está um carmelita, 
aí habita Deus.
A vocação e a missão do car-
melita secular é grande e gran-
diosa. Coragem!
A Mãe e Senhora do Carmo 
nos abençoe e nos ajude.

Sempre de bem a melhor

Pe Pedro Ferreira
Ordem dos 

Carmelitas Descalços
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7  Santo Alberto da Sicília (1250-1307) 
9  Santa Teresa Benedita da Cruz – Edith Stein (1891-1942), co-patrona da Europa
20  Beato Georg Häfner, carmelita secular, sacerdote e mártir (1900-1942)
24  Aniversário da fundação do Mosteiro de S. José de Ávila, 
 o primeiro da reforma teresiana
25  Santa Maria de Jesus Crucificado (1846-1878) 
26  Transverberação do coração da nossa Santa Madre Teresa de Jesus
29  Santa Eufrásia do Sagrado Coração (1877-1952)

A 3ª edição da Escola de Oração sob a orientação da Or-
dem dos Carmelitas Descalços será semelhante às demais, 
ainda que mais aperfeiçoada, pois integra a experiência e 
sugestões de todos os envolvidos nos cursos anteriores. 
Esta proposta base de 5 módulos, aberta a todos, percorre 
os princípios fundamentais da oração cristã, educa para a 
oração eclesial, para a experiência de Deus e a contempla-
ção. A data limite de inscrição é 30 de setembro de 2021. 
Mais informações e inscrições no site da Escola: 
www.escoladeoracao.pt

Agenda Litúrgica

Atividades complementares

Julho 2021
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)

Plano nacional de atividades OCDS 2021-2022

O plano publicado em junho foi alterado, pelo que se divulga agora o plano definitivo
26 a 28 de novembro 2021 - Retiro de Advento, Domus Carmeli
05 e 06 de fevereiro 2022 - XIII Encontro de Formação, Domus Carmeli
18 a 20 de março 2022 - Retiro de Quaresma, Convento de Avessadas
22 a 24 de abril 2022 - XXIX Encontro Nacional da OCDS, Domus Carmeli

Agosto 2021

http://www.escoladeoracao.pt
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Foi com alegria que no dia 12 de junho 
a Comunidade de Santa Teresinha, se 
reuniu presencialmente para acolher o 
Conselho Nacional da Ordem dos Car-
melitas Descalços Seculares. Esta visi-
ta já estava agendada e acontece em 
cada triénio. 
Teve lugar numa sala do Carmelo de 
Santa Teresa. Da Comunidade estavam 
presentes 11 elementos e do Conselho 
Nacional fizeram-se 
presentes a Isabela 
Neves, a Nicole Va-
reta e o João Gou-
veia, acompanhados 
pelo Padre Joaquim 
Teixeira, Delegado 
Provincial da Ordem 
Secular.
Após as saudações, 
o Padre Joaquim 
orientou uma breve 
oração e a Presiden-
te do Conselho Nacional explicou os 
objetivos e a necessidade desta visita, 
para apoio e proximidade entre os Car-
melitas seculares, reforçando os laços 
de Família e a identidade carmelita.
 A Presidente da Comunidade apresen-
tou o relatório de atividades, o livro de 
atas e de contabilidade da Comunidade. 
O conselho nacional exortou a comuni-
dade a implementar também o «Livro 
da Comunidade» onde se registem em 
jeito de breves crónicas os principais 
acontecimentos da comunidade: encon-
tros mensais, número e nome dos pre-
sentes, celebrações, passeios, visitas, 
retiros… e outros acontecimentos dig-
nos de relevo não registados noutros li-
vros.

Os presentes tiveram depois a possi-
bilidade de participar na Eucaristia, na 
capela do Carmelo de Santa Teresa, 
presidida pelo Padre Joaquim, que tam-
bém é o Assistente espiritual da Comu-
nidade. E fazendo-se neste dia a me-
mória litúrgica do Imaculado Coração 
de Maria, a homilia versou sobre a Vir-
gem Maria que, dizia o Padre Joaquim, 
antes de conceber Jesus no seu seio 

O recebeu no seu co-
ração, porque o seu 
coração era a mora-
da que Deus preparou 
desde toda a eternida-
de, para o seu Filho 
morar. E a Virgem Ma-
ria soube acolher esta 
vontade de Deus. As-
sim também cada um 
de nós deve escutar e 
perceber o que Deus 
nos quer e aceitar co-

locar de lado os projetos e interesses 
pessoais. Como Maria ser discreto nes-
ta entrega, guardando tudo no coração 
e no Amor de Deus. A vida de um car-
melita tem de ser purificada e integrada 
no Amor e no silêncio de Deus. 
Terminada a Eucaristia, seguiram to-
dos para o locutório das Irmãs Carme-
litas, onde a Prioresa, Irmã Sofia, nos 
acolheu e onde foram trocadas algumas 
palavras.
Chegada a hora do almoço, partilhamos 
esse momento na Casa da Sagrada Fa-
mília terminando o encontro com a foto 
de família. 
Foi uma manhã de Família Carmelita, 
onde a alegria do encontro e da partilha 
se fizeram presentes.

Comunidade de Santa Teresinha 
do Menino Jesus de Coimbra

Comunidades
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Comunidades

Visita à Comunidade Stella Maris 
do Porto
A Comunidade Stella Maris aceitou 
o desafio do Conselho Nacional da 
OCDS, que decidiu reatar com visitas 
“ao vivo” logo que foi possível. Não se 
reunia presencialmente desde há vários 
meses, mas apenas com encontros on-
line desde a vaga da pandemia do início 
do ano. Para respeitar o distanciamento 
aconselhado entre as pessoas, foi es-
colhido o salão do Centro pastoral ad-
jacente à Igreja Stella Maris para o en-
contro e o convívio final.
Da comunidade do 
Porto participaram 
12 pessoas; quanto 
ao Conselho Nacio-
nal, estavam pre-
sentes Isabela Ne-
ves, Nicole Vareta e 
João Gouveia, com 
o Delegado provin-
cial da Ordem Se-
cular, Pe Joaquim 
Teixeira.
O encontro iniciou 
com uma oração do 
Pe Joaquim que assentou na parábola 
do grão de mostarda (a nossa Ordem). 
A mais pequena das sementes trans-
forma-se num arbusto frondoso que dá 
uma sombra fecunda aos carmelitas. O 
Carmelo é uma escola de pobreza e à 
sombra, ou seja, discreta como Maria, 
mas atenta e eficaz no mundo, com a 
sua missão específica na Igreja.
A presidente Isabela Neves destacou a 
vantagem de termos o Convento OCD 
Stella Maris no Porto e explicou os ob-
jetivos da visita, nomeadamente o sen-
tirmo-nos unidos como comunidade na-
cional e descobrir pontos a melhorar na 

comunidade.
Apresentou-se depois a comunidade 
com os seus pontos fortes: a boa or-
ganização do governo; os numerosos 
candidatos que deram o seu testemu-
nho sobre a descoberta e escolha do 
Carmelo pelas redes sociais, o Conven-
to de Avessadas, o Rumos ou a Escola 
de Oração; finalmente um núcleo duro 
fiel, oriundo da junção em 2005 da co-
munidade inicial (1997) e de um grupo 
formado na espiritualidade teresiana. 

Das fragilidades 
salientaram-se um 
pequeno atraso na 
contribuição eco-
nómica nacional e 
alguma dificuldade 
de comunicação 
com os membros 
menos participati-
vos desde o início 
da pandemia.
O Pe Joaquim Tei-
xeira endereçou-
-se aos candidatos 

para salientar a importância da comuni-
dade na nossa espiritualidade. A cami-
nhada precisa de algum estudo e leitu-
ras, mas cada um pode aprofundar o 
santo da sua preferência. A simplicida-
de, a pobreza e partilha são os contribu-
tos mais importantes para um carmelita. 
Chegou a hora do lanche que encerrou 
o nosso encontro e em que participaram 
os estudantes do convento. De tal modo 
foi animado e alegre o convívio entre 
uns e outros… que nos esquecemos da 
tradicional foto que costuma terminar os 
encontros da Família carmelita!
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Ano de São José

Luís Martin (1823-1894) e Zélia Martin 
(1831-1877) não foram canonizados por-
que são os pais de Santa Teresinha (1873-
1897), a quem o Papa Pio X chamou “a 
maior santa dos tempos modernos”. Tor-
naram-se santos porque das suas vidas 
quotidianas fizeram algo de santamente 
extraordinário. Foi o que os processos de 
beatificação em 2008 e canonização em 
2015 demonstraram, bem como os es-
tudos meticulosos dos dois milagres das 
crianças, Pietro em Itália, e Carmen em 
Espanha.
Encontraram-se, foi um amor à primeira 
vista e casaram passados três meses em 
1858. Se a Igreja os canonizou, com me-
mória celebrada em 12 de julho, dia do seu 
casamento, é porque eles são um exemplo 
para nós. Na verdade, pela primeira vez na 
história, os cônjuges Martin foram canoni-
zados juntos e não separadamente. Com 
a celebração da canonização durante o Sí-
nodo sobre a Família em outubro de 2015, 
a Igreja propõe este modelo para todos os 
casais e famílias.
Mas o que fizeram? Nada de excecional, 
viviam simplesmente a santidade na sua 
vida quotidiana. Puseram Deus em pri-
meiro lugar e foi n’Ele que entregaram as 
suas forças para viver o Evangelho no dia 
a dia. Zélia escreveu numa das suas car-
tas: «Quero tornar-me santa, não será fá-
cil, há muito que fazer. Teria sido melhor 
começar mais cedo, quando era menos 
difícil, mas enfim “mais vale tarde do que 
nunca”».
Sabiam que eram frágeis e pecadores, e 
por isso sabiam também que precisavam 
da ajuda de Deus. A sua vida estava en-
raizada na oração, na oração familiar, na 
missa diária, na reconciliação, no amor ao 
próximo e aos mais pobres.
Na Normandia, em Alençon, o casal Martin 
vivia com conforto material nesta segunda 
metade do século XIX. Luís era relojoeiro 

com o seu próprio negócio; Zélia tornou-se 
exímia na confeção da famosa renda desta 
região, o Ponto de Alençon, até chegar a 
ser empresária, com doze a quinze rendei-
ras trabalhando a domicílio. Um casal da 
pequena burguesia, mas com uma menta-
lidade avançada para a época: uma mulher 
a trabalhar fora e um pai participativo na 
vida famíliar.
Poder-se-ia pensar que o casal levava 
uma vida sem problemas, com o cami-
nho aberto para a santidade. Pelo con-
trário, foi uma família com muitas provas, 
que conheceu o sofrimento que oferecia 
a Deus. De 1860 a 1873, nasceram nove 
filhos, três dos quais morreram durante o 
primeiro ano de vida. Helena morreu com 
5 anos em 1870 e a sua mãe escreveu 
numa carta: «Quando Luís chegou a casa 
e viu a sua pobre menina morta, começou 
a chorar, gritando: “Minha pequena Hele-
na, minha pequena Helena!”». Ficaram cin-
co filhas, Maria, Paulina, Leónia, Celina e 
Teresa, todas mais tarde consagradas na 
vida religiosa.
Em todas as dificuldades tentavam sem-
pre confiar e contar com Deus. Assim, 
tanto nos problemas educacionais, como 
no trabalho ou nos lutos e na provação da 
doença. «O melhor é colocar todas as coi-
sas nas mãos do Bom Deus e esperar os 
acontecimentos com calma e abandono à 
Sua vontade. É o que me vou esforçar de 
fazer», escreveu Zélia. Luís nunca deixou 
de ser um pai muito atento na educação 
das crianças, nomeadamente das filhas 
após a morte de Zélia, vítima de um dolo-
-roso cancro no seio em 1877. 
«Se a Teresinha é uma santa, é graças 
aos seus pais, porque o seu amor resplan-
deceu nas suas filhas», disse o bispo de 
Bayeux e Lisieux aquando da sua canoni-
zação. O caminho da confiança e do aban-
dono traçado por Santa Teresinha já tinha 
sido balizado pela vida santa dos pais.

A santificação de um casal exemplar
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O quinto atributo, a “coragem criativa” é 
determinante na vida de José, que “aco-
lheu” Maria grávida e aceita com a graça 
de Deus o racionalmente incompreensível. 
Foi certamente para ele uma experiência 
interior muito forte. Mas é apenas o início 
de uma vida de recém-casados muito atri-
bulada. No fim da gravidez, José e Maria 
empreendem uma longa viagem, porque 
o governador romano exigia que o recen-
seamento populacional se fizesse no lu-
gar de ascendência paterna. Tiveram de 
ir “à cidade de David chamada Belém por-
que José pertencia à linhagem e à família 
de David” (Lc 2,4). É em Belém que José 
terá de improvisar um lugar minimamen-
te acolhedor para o nascimento de Jesus. 
Aí começa a fazer prova desta “coragem 
criativa” destacada pelo Papa Francisco. 
Seguem-se os acontecimentos trágicos 
da infância de Jesus, a fuga, o exílio e as 
preocupações para proteger a vida fami-
liar. Mas Deus estava com ele e José cum-
priu a sua missão. É para nós um modelo: 
acolhermos como José o insólito na vida e 
protegermos os irmãos fragilizados e vul-
neráveis.

«Se a primeira etapa de toda a verdadei-
ra cura interior é acolher a própria histó-
ria, ou seja, dar espaço no nosso íntimo 
até mesmo àquilo que não escolhemos na 
nossa vida, convém acrescentar outra ca-
raterística importante: a coragem criativa. 
Esta vem ao de cima sobretudo quando 
se encontram dificuldades. Com efeito, pe-
rante uma dificuldade, pode-se estacar e 
abandonar o campo, ou tentar vencê-la de 
algum modo. Às vezes, são precisamente 
as dificuldades que fazem sair de cada um 
de nós recursos que nem pensávamos ter. 
Frequentemente, ao ler os «Evangelhos da 

Infância», apetece-nos perguntar por que 
motivo Deus não interveio de forma direta 
e clara. Porque Deus intervém por meio de 
acontecimentos e pessoas: José é o ho-
mem por meio de quem Deus cuida dos 
primórdios da história da redenção; vê o 
verdadeiro «milagre», pelo qual Deus salva 
o Menino e sua mãe. O Céu intervém, con-
fiando na coragem criativa deste homem 
que, tendo chegado a Belém e não encon-
trando alojamento onde Maria possa dar 
à luz, arranja um estábulo e prepara-o de 
modo a tornar-se o lugar mais acolhedor 
possível para o Filho de Deus, que vem ao 
mundo (cf. Lc 2, 6-7). Face ao perigo imi-
nente de Herodes, que quer matar o Me-
nino, de novo em sonhos José é alertado 
para O defender e, no coração da noite, or-
ganiza a fuga para o Egito (cf. Mt 2, 13-14).

Numa leitura superficial destas narra-
ções, a impressão que se tem é a de que 
o mundo está à mercê dos fortes e pode-
rosos, mas a «boa notícia» do Evangelho 
consiste precisamente em mostrar como, 
não obstante a arrogância e a violência 
dos dominadores terrenos, Deus encontra 
sempre a forma de realizar o seu plano de 
salvação. Às vezes também a nossa vida 
parece à mercê dos poderes fortes, mas 
o Evangelho diz-nos que Deus consegue 
sempre salvar aquilo que conta, desde 
que usemos a mesma coragem criativa do 
carpinteiro de Nazaré, o qual sabe trans-
formar um problema numa oportunidade, 
antepondo sempre a sua confiança na Pro-
vidência. Se, em determinadas situações, 
parece que Deus não nos ajuda, isso não 
significa que nos tenha abandonado, mas 
que confia em nós com aquilo que pode-
mos projetar, inventar, encontrar. Trata-se 
da mesma coragem criativa demonstrada 

Ano de São José

São José, pai com coragem criativa
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Ano de São José

pelos amigos do paralítico que, desejan-
do levá-lo à presença de Jesus, fizeram-
-no descer pelo teto (cf. Lc 5, 17-26). A 
dificuldade não deteve a audácia e obsti-
nação daqueles amigos. Estavam conven-
cidos de que Jesus podia curar o doente e, 
«não achando por onde introduzi-lo, devi-
do à multidão, subiram ao teto e, através 
das telhas, desceram-no com a enxerga, 
para o meio, em frente de Jesus. Vendo 
a fé daqueles homens, disse: “Homem, 
os teus pecados estão perdoados”» (5, 
19-20). Jesus reconhece a fé criativa com 
que aqueles homens procuram trazer-Lhe 
o seu amigo doente. O Evangelho não dá 
informações relativas ao tempo que Maria, 
José e o Menino permaneceram no Egito. 
Mas certamente tiveram de comer, encon-
trar uma casa, um emprego. Não é preciso 
muita imaginação para colmatar o silêncio 
do Evangelho a tal respeito. A Sagrada Fa-
mília teve que enfrentar problemas concre-
tos, como todas as outras famílias, como 
muitos dos nossos irmãos migrantes que 
ainda hoje arriscam a vida acossados pe-
las desventuras e a fome. Neste sentido, 
creio que São José seja verdadeiramente 
um padroeiro especial para quantos têm 
que deixar a sua terra por causa das guer-
-ras, do ódio, da perseguição e da miséria.
No fim de cada acontecimento que tem 
José como protagonista, o Evangelho ob-
serva que ele se levanta, toma consigo o 
Menino e sua mãe e faz o que Deus lhe 
ordenou (cf. Mt 1, 24; 2, 14.21). Com efei-
to, Jesus e Maria, sua mãe, são o tesou-
ro mais precioso da nossa fé. No plano da 
salvação, o Filho não pode ser separado 
da Mãe, d’Aquela que «avançou pelo cami-
nho da fé, mantendo fielmente a união com 
seu Filho até à cruz».
Sempre nos devemos interrogar se esta-
mos a proteger com todas as nossas for-
ças Jesus e Maria, que misteriosamente 

estão confiados à nossa responsabilidade, 
ao nosso cuidado, à nossa guarda. O Filho 
do Todo Poderoso vem ao mundo, assu-
mindo uma condição de grande fragilida-
de. Necessita de José para ser defendido, 
protegido, cuidado e criado. Deus confia 
neste homem, e o mesmo faz Maria que 
encontra em José aquele que não só Lhe 
quer salvar a vida, mas sempre A susten-
tará a Ela e ao Menino. Neste sentido, São 
José não pode deixar de ser o Guardião da 
Igreja, porque a Igreja é o prolongamento 
do Corpo de Cristo na história e ao mes-
mo tempo, na maternidade da Igreja, es-
pelha-se a maternidade de Maria. José, 
continuando a proteger a Igreja, continua 
a proteger o Menino e sua mãe; e também 
nós, amando a Igreja, continuamos a amar 
o Menino e sua mãe.

Este Menino é Aquele que dirá: «Sempre 
que fizestes isto a um destes meus irmãos 
mais pequeninos, a Mim mesmo o fizes-
tes» (Mt 25, 40). Assim, todo o necessita-
do, pobre, atribulado, moribundo, forastei-
ro, recluso, doente são «o Menino» que 
José continua a guardar. Por isso mesmo, 
São José é invocado como protetor dos 
miseráveis, necessitados, exilados, aflitos, 
pobres, moribundos. E pela mesma razão 
a Igreja não pode deixar de amar em pri-
meiro lugar os últimos, porque Jesus con-
feriu-lhes a preferência ao identificar-Se 
pessoalmente com eles. De José, deve-
mos aprender o mesmo cuidado e res-
ponsabilidade: amar o Menino e sua mãe; 
amar os Sacramentos e a caridade; amar a 
Igreja e os pobres. Cada uma destas reali-
da-des é sempre o Menino e sua mãe.»

(continua)
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No quarto domingo de julho, este 
ano dia 25, junto à celebração li-
túrgica de São Joaquim e Santa 
Ana (26/07), celebra-se o primei-
ro Dia Mundial dos Avós e dos 
Idosos instituído pelo Papa Fran-
cisco. Escreveu para este dia 
uma mensagem de proximida-
de.  « “Eu estou contigo todos os 
dias” (cf. Mt 28, 20) é a promessa 
que o Senhor fez aos discípulos 

antes de subir ao Céu; e hoje repete-a também a ti, querido avô e querida avó. Sim, 
a ti!» Vale a pena ler esta carta que apresenta o importante papel dos idosos no diá-
logo entre gerações «para se construir, na fraternidade e na amizade social, o mundo 
de amanhã…Entre os vários pilares que deverão sustentar esta nova construção, há 
três que tu – melhor que outros – podes ajudar a colocar. Três pilares: os sonhos, a 
memória e a oração.»

Catequeses sobre a oração. «A oração é, 
antes de mais nada, escuta e encontro com 
Deus». É mais um livro do Secretariado Geral 
de Liturgia que publica as últimas Catequeses 
do Papa Francisco, desta vez sobre a oração. 
Apresentadas numa linguagem simples, as 
catequeses ajudam os fiéis a tomar consciên-
cia da importância da oração e a perseverar 
até nos momentos sombrios da vida, pois ela 
«é a primeira força da esperança. Reza-se e 
a esperança cresce, aumenta. Diria que a ora-
ção abre a porta à esperança», como salienta 
o Papa. (104 pág., 2021, 4€) 

Breve e relevante  

https://plataformadeacaolaudatosi.org/ 
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Ó Virgem Maria, Mãe e Rainha do Carmelo,

admiravelmente unida ao mistério da Redenção!

No coração acolhestes e guardastes a Palavra divina

e permanecestes em oração com os Apóstolos, 

na esperança da vinda do Espírito Santo.

Em Vós contemplamos e vemos já realizado 

aquilo que desejamos e esperamos realizado na Igreja.

Ó Virgem Maria, mística estrela do Monte Carmelo, 

iluminai e guiai, pela senda da caridade perfeita, 

os vossas carmelitas.

Atraí-nos à contemplação do mistério divino do Senhor.

Velai sobre nós, vossos filhos;

revesti-nos com o vosso santo Escapulário,

sinal da vossa protecção;

e resplandecei como guia luminosa 

no caminho da nossa vida

para que cheguemos à Montanha Santa da glória

que é Cristo Jesus, vosso Filho e Senhor nosso.

Amen

Oração  

Coordenação:

Morada:

Página online:

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

www.seculares.carmelitas.pt

Nicole Vareta

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

