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Jesus disse à sua mãe: «Mulher, eis o teu filho.» 
Depois disse ao discípulo: «Eis a tua mãe.»

A partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa.
Jo 19, 26 27
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Editorial

Um frade carmelita diz que 
todos deveríamos trazer 
uma placa nas costas 
com a seguinte inscrição: 
“Trabalhos a decorrer. 
Pedimos desculpa pelos 
incómodos”. Este frade deve 
ser um leitor assíduo dos 
nossos santos, pois eles 
convidam-nos a estarmos 
continuamente “em obras”.
A Quaresma é tempo de 
conversão e, por isso, de 
intensificar as obras. Mas 
para que isso aconteça 
são necessárias algumas 
condições prévias, que eu 
me digo e repito todos os 
anos, e que normalmente 
damos por supostas, embora 
nem sempre se cumpram.
Em primeiro lugar, temos de 
reconhecer com humildade 
que precisamos de obras. 
Não apenas de uns retoques 
ou uma “pintadela” mas de 
obras de fundo. Porque se 
achamos que já estamos 
convertidos ao Senhor e 
não precisamos de grandes 
obras, podemos cair no 
mesmo erro dos fariseus 
que, convencidos disso 
mesmo, se fecharam à 
Salvação trazida por Jesus.

A segunda condição 
fundamental para uma 
pessoa se converter e pôr 
mãos à obra é QUERER. 
Alguém dirá: “É obvio!”. 
Pois é. Mas será que 
realmente queremos? 
Estamos verdadeiramente 
disponíveis e “abertos para 
obras”? Deus está cheio 
de vontade de realizar 
em nós a Sua obra, mas 
nós queremos realmente 
que Ele a realize em nós? 
Sabemos que essas obras 
de fundo nos desinstalam 
e implicam mudanças 
profundas que nem sempre 
estamos dispostos a fazer. 
As obras dão trabalho e 
causam incómodos – como 
diz a placa – mas estas 
são obras urgentes! Obras 
paradas são muito feias e 
degradam-se com o tempo. 
Peçamos ao Senhor que 
nos dê uma “grande e muito 
determinada determinação” 
para arregaçarmos as 
mangas e pormos mãos à 
obra! Uma Santa Quaresma 
e BOAS OBRAS!

Abertos para obras

Pe João Ricardo 
Costa Rego
Ordem dos Padres    

Carmelitas Descalços
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A nossa Ordem tem dado passos 
significativos para transmitir pela internet 
várias celebrações litúrgicas, tais como 
Laudes, Vésperas e Completas a partir de 
Fátima. Neste momento em que estamos 
privados da Eucaristia para conter a 
epidemia da COVID-19, podemos unir-
nos e rezar com as seguintes Eucaristias 
diárias, que se realizam apenas com o(a)

s consagrado(a)s que fazem parte das respetivas comunidades: 
Durante a semana
Eucaristia: 08h00 – Carmelo de S. José;  19h00 - Santuário do Menino Jesus
Aos domingos
Eucaristia: 12h00 – Carmelo de S. José; 19h00 – Santuário do Menino Jesus 
Todas as celebrações serão transmitidas no site www.multimedia.carmelitas.pt. 
Para outros meios, ver a nossa página www.seculares.carmelitas.pt.
O Conselho nacional da OCDS convida a sermos criativos nas nossas 
comunidades de forma a mantermos e alimentarmos a nossa identidade de 
carmelitas, recorrendo à oração e formação por todas as vias não presenciais.
Intensifiquemos a nossa oração pedindo pelas vítimas desta epidemia e pelos 
profissionais de saúde que a combatem. Façamos tudo o que está ao nosso 
alcance para sairmos vencedores desta batalha.

Agenda Litúrgica

Últimas Notícias

Abril 2020
17 Beato Baptista Mantuano (1447-1516) 
18 Beata Maria da Encarnação (1566-1618)
23 Beata Teresa Maria da Cruz (1846-1910)
28 Beata Maria Felícia de Jesus Sacramentado (1925-1959)

28 Aniversário do nascimento de Santa Teresa de Jesus
Março 2020

http://www.multimedia.carmelitas
http://www.seculares.carmelitas.pt
https://domuscarmeli.net/wp/2020/01/coloquio-sobre-edith-stein-fe-historia-e-razao-em-edith-stein/
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Tal como foi noticiado na última edição 
da Flor do Carmelo, realizou-se nos 
dias 8 e 9 de fevereiro o XI Encontro 
de Formação e, no dia 7, o VI Encontro 
dos Assistentes Espirituais na Domus 
Carmeli de Fátima. Para os dois 
encontros, o mesmo tema, «Liturgia 
das Horas», e o mesmo conferencista, 
o nosso provincial, Pe Pedro Ferreira, 
que desenvolveu a reflexão sobre esta 
oração da Igreja e sua integração no 
carisma carmelita.
No Encontro dos Assistentes, a reflexão 
partiu do princípio fundamental da 
espiritualidade carmelita: «a vida de 
oração é a forma de viver em obséquio 
de Jesus Cristo», que emana da Regra 
de Santo Alberto (R 2 e 10), escrita para 
os leigos que se reuniram no Monte 

Carmelo no séc. XIII. É neste princípio 
que assentam as Constituições da 
Ordem Secular (C 6 e 9). A oração não 
é específica dos carmelitas, mas sim, o 
modo de «dar importância a oração que, 
alimentada com a escuta da Palavra de 
Deus e a liturgia, possa conduzir ao trato 
de amizade com Deus, não só quando 
se reza, mas também quando se vive». A 
Eucaristia é a primeira oração da Igreja, 
e a Liturgia das Horas faz que a Igreja 
continua orante ao longo do dia, dando 
vida a Cristo Ressuscitado. É preciso que 
o carmelita secular descubra a eficácia 
da liturgia para viver no amor a Palavra 
ouvida e celebrada (C 18). 
O segundo momento da reflexão 
considerou que «a Liturgia das Horas 
é a oração da Igreja», sendo essencial 

A Liturgia das Horas na oração do 
Carmelo secular

Carmelo em formação
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Carmelo em formação

que o leigo entenda o que representa 
esta oração. O melhor ‘tratado’ para 
aprofundar o seu sentido ainda é a 
Introdução Geral da Liturgia das Horas. 
Foi publicada para ajudar qualquer 
orante a perceber a Liturgia das Horas 
(LH) como oração de toda a Igreja, depois 
da reforma do antigo Ofício Divino pelo 
Concílio do Vaticano II. Pouco importa 
o meio – livro, tablet ou telemóvel, o 
fundamental é rezar a LH. Lembrar que 
se reza sempre em união com a oração 
celeste pode ser uma motivação para 
incentivar esta participação. O Pe Pedro 
Ferreira salientou a importância do Cap. 
III da IGLH, nomeadamente o que se 
refere aos Salmos. A Igreja reza com os 
Salmos como Cristo o fazia, e também 
certamente Elias, apesar de não termos 
nenhuma prova. É importante que o 
carmelita secular descubra na Liturgia 
das Horas como os Salmos, Cânticos 
e outras leituras se harmonizam em 
cada hora para realçar a importância 
da tradição judaica e das perspectivas 
cristã e eclesial nesta oração da Igreja.
No Encontro de Formação que ocorreu 
no fim-de-semana, participaram cerca 
de 55 carmelitas seculares, oriundos de 
onze comunidades. As duas conferências 
sobre o tema do Encontro ocorreram na 
manhã e tarde de sábado e incidiram, 
respectivamente, sobre os capítulos 
I e II da Instrução geral. Mas antes de 
mais, o Pe Pedro Ferreira apresentou 
três pontos das Constituições da OCDS, 
que definem a vocação dos carmelitas 
seculares (C 9). Primeiro, o «viver em 
obséquio de Cristo» é vida de oração, 
seguindo Jesus e apoiando-se em 
Maria, modelo de configuração a Cristo. 
Segundo, a procura da união com Deus 

faz-se pelo caminho da contemplação e 
da missão. Em terceiro lugar, é preciso 
dar uma importância particular à oração. 
“A oração é para a vida e faz nascer a 
vida”. 
Desenvolveu a seguir que a Liturgia das 
Horas tem uma relação profunda com 
as outras formas de oração da Igreja. As 
raízes da LH encontram-se no início do 
Antigo testamento, quando Deus ensina 
ao seu povo a rezar e a escutá-l’O. 
Cristo nasceu num povo que sabia orar e 
Cristo rezava os Salmos, que constituem 
o esqueleto da LH. Mas também se 
escondia para se encontrar com o Pai e 
sempre que rezava, a seguir fazia algo 
de importante (4). Como Mestre, Jesus 
ensinou aos discípulos o Pai nosso. É a 
oração predileta dos cristãos que é rezada 
nas Laudes, Vésperas e na Eucaristia. 
Quando nós oramos, é sempre o Espirito 
Santo, o Espirito do Pai e do Filho, que 
em nós eleva a oração ao Pai (8). 
Apesar da reforma da Liturgia das Horas 
e do uso na língua vernacular, os cristãos 
têm, na prática, muita dificuldade em 
gerir a prática dessa oração com outras 
formas de oração, como o terço, oração 
devocional, mas não litúrgica. A LH é a 
consagração do tempo de todo o dia: 
as Laudes servem para consagrar o dia 
inteiro, as Vésperas agradecem o bem 
que se fez e pede-se perdão pelo mal 
feito, oferecendo também a Deus as 
boas intenções da manhã que não se 
realizaram (10). Salientou também que 
a Liturgia das Horas prepara a Eucaristia 
e prolonga-a em todas as etapas do dia 
(12). É preciso aprender a rezar as Horas, 
sobretudo as Horas Principais (Laudes e 
Vésperas) para tomar consciência das 
múltiplas relações entre os vários tipos 
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de oração, em particular a mental e a 
oração pessoal que não deve substituir 
a Liturgia das Horas. 
Na parte da tarde, o Pe Pedro Ferreira 
comentou o capítulo II sobre a santificação 
do dia pelas diversas Horas. Remete-se 
para a sua leitura, pois foi seguindo de 
perto o texto, destacando a importância 
da atenção e do cuidado a ter no canto, 
na salmodia e nas leituras. O grupo 
estava à espera do capítulo III e de um 
prelúdio formativo sobre os Salmos, mas 
a falta de tempo não o permitiu. Fica-
nos a esperança de uma nova etapa de 
formação sobre os Salmos, poemas de 
louvor cantados ou recitados em todas 
as Horas.
O testemunho de oração dos quatro 
carmelitas seculares no painel de domingo 
revelou a importância da Liturgia das 
Horas a nível pessoal e familiar. O casal 
Estrela e Fernando (Braga-Stª Teresinha) 
comprovaram que a oração lhes permitiu 
ultrapassar os problemas da vida e a 
doença. A Estrela reza Laudes através 
da transmissão desde o Carmelo de São 

José de Fátima e o Fernando confirmou 
que a oração (meditação do Evangelho 
e terço) faz a união do casal. A Isabel 
Ramos (Fátima-N. S. Monte Carmelo) 
descobriu em Avessadas o silêncio 
interior e começou a rezar as Horas. 
Atualmente, reza toda a LH, mesmo 
se, às vezes, voam os pensamentos… 
A Isabel Carreira (Fátima-Irmã Lúcia) 
e seu marido Hernan têm dois filhos, 
com momentos de oração adaptados 
à vida familiar. Depois do jantar, e 
antes de brincar, rezam com os filhos 
Vésperas ou Completas. No diálogo 
final entre nós todos e os membros do 
painel, reconheceu-se que precisamos 
de aprender a gerir o tempo para rezar 
as Horas principais, lutando, às vezes, 
contra a nossa desorganização e 
preguiça.
Foi mais um Encontro de Formação 
muito enriquecedor, onde não faltaram 
também momentos de oração e de 
convívio fraterno entre os três ramos da 
Ordem e que terminou com a Eucaristia 
dominical no Carmelo de São José. 
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Nos dias 29 de fevereiro e 1 de março 
de 2020, o Conselho Nacional OCDS 
fez a sua primeira visita pastoral a três 
comunidades, Flos carmeli em Lisboa, N. 
S. do Carmo em Paço d’Arcos e N. S. do 
Monte Carmelo em Fátima. A presidente 
Isabela Neves e os conselheiros 
Nicole Vareta e João Gouveia foram 
acompanhados pelo nosso Delegado 
provincial, Pe Joaquim Teixeira, também 
assistente da comunidade de Fátima, 
e pelo Pe João Rego, assistente das 
comunidades de Lisboa e Paço d’Arcos. 
No dia 29, dirigimo-nos primeiro a Lisboa 
para a casa do casal Maria Emília e 
Armando Faria, onde decorreu o nosso 
encontro. A visita começou com um 
delicioso almoço amavelmente oferecido 
pelo casal, ao qual se seguiu um período 

de diálogo e escuta mutua sobre a vida da 
comunidade, que tem como presidente 
Maria da Graça Tavares. A fraternidade 
recentemente formada em 2015 
atravessou dificuldades, com doenças 
e o falecimento da Alice. Mas continuou 
perseverante nos encontros mensais e 
está a recompor-se com coragem para 
continuar a caminhada. 
No fim da tarde, encaminhámo-nos 
para Paço d’Arcos, onde nos esperava 
a comunidade na casa dos Padres 
Carmelitas em que se costuma reunir. 
A fraternidade é atualmente presidida 
por Maria do Rosário Castro e tem 
um dos mais longos percursos no 
contexto nacional da OCDS. Sendo uma 
comunidade madura, também está a 
enfrentar doenças e a recente partida 

Comunidades

Visita pastoral em Lisboa, Paço d’Arcos e 
Fátima
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Comunidades

da Tereza Peres. Mas a comunidade é 
unida e manifesta uma amizade genuína. 
Novos membros pediram a sua admissão 
ou já fizeram as promessas temporárias, 
sentindo-se bem integrados. A visita 
terminou numa mesa onde nos sentamos 
todos para um ótimo jantar. 
Finalmente, na manhã do dia 1 de março, 
foi a vez da Comunidade de N. Senhora 
do Monte Carmelo em Fátima, que há 
poucos meses tem pela primeira vez 
uma presidente eleita, a Isabel Ramos. 
Após alguns anos sem compromissos, 
a fraternidade fica agora mais coesa 
e animada, com a maioria dos seus 
membros com promessas temporárias e 
definitivas. As aspirantes à admissão são 
fruto da perseverança e capacidade de 
acolhimento. Não vimos o tempo passar 
durante o encontro e o fim da visita foi 
precipitado para chegarmos a tempo ao 
Carmelo de S. José, onde celebrámos 

juntos o I Domingo da Quaresma. 
Em todas as comunidades, valorizaram-
se os três pilares dos encontros mensais 
– formação, oração e convívio; tomámos 
conhecimento dos livros, relevando o 
interesse da sua organização para a vida 
comunitária. Também sublinhámos a 
importância do contributo para a revisão 
dos nossos Estatutos. 
Desta visita pastoral podemos realçar 
a escuta amiga e o diálogo proveitoso. 
Todos recebemos ânimo e nos 
fortalecemos como comunidade nacional 
de carmelitas seculares. 
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O Papa Francisco instituiu o “III Domingo 
do Tempo Comum”, o “Domingo da 
Palavra”.
A liturgia deste Domingo apresenta-
nos um projeto de salvação e vida. 
Para mergulharmos nesta mensagem 
que Jesus nos deixou, que é a nossa 
segurança e o nosso porto de abrigo, 
fizemos a nossa Oração em Comunidade 
da seguinte forma. Na segunda-feira 
(20/01/2020), dia da nossa Oração 
e anterior ao “Domingo da Palavra”, 
depois de invocarmos o Espírito Santo, 
a Oração teve como base o Evangelho 
desse dia (Mt 4,12-17) e também um 
pequeno texto do Caminho de Perfeição 
(21,1) como ponto de reflexão.
Após 15 minutos de silêncio e o cântico do 
Pe. João Rego “Juntos, juntos”, fizemos 
a partilha da reflexão e assumimos um 
compromisso comunitário: Stop. Silêncio 
para escutar o chamamento e seguir 

Jesus com determinada determinação.
Seguiram-se as preces e terminámos 
com uma Oração à Sta Teresa, para 
como ela sabermos escutar o Senhor 
que nos fala através da Palavra.
Esta é a forma que usamos: Evangelho 
do domingo seguinte, um texto de um 
Santo carmelita, reflexão, partilha, 
compromisso, preces e um Pai Nosso… 
ou uma Oração de Sta Teresa. Um cântico 
no início para facilitar a concentração e 
outro no final. 
Assim costuma ser o nosso encontro de 
Oração.

Comunidade de 
Nossa Senhora do Monte Carmelo

Palavra na vida comunitária

Domingo da Palavra
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Palavra na vida comunitária

Caminhada carmelita
Neste mês de março, abrimos uma 
nova secção da Flor do Carmelo. Mês 
da Quaresma, mas também mês da 
Primavera, em que tudo se renova e 
inova. A Caminhada, que reveste a forma 
de uma pequena 
entrevista, refere-
se ao testemunho 
dos carmelitas 
seculares que, 
desde há muitos 
anos, estão a 
percorrer o caminho 
para os cumes do 
Monte Carmelo. 
Vocação, alegrias, 
dificuldades e frutos 
da caminhada, 
testemunho de 
vida e futuro da 
OCDS constituem 
os principais 
temas abordados. 
Maria de Lourdes 
Fonseca Marques, 
84 anos, da 
Comunidade de N. S. do Monte Carmelo 
(Fátima), aceitou o desafio desta primeira 
entrevista.

Maria de Lourdes, como foste 
chamada para a OCDS?
Em 1971, conheci o Pe Jeremias, 
que residia nessa altura em Fátima 
e acompanhou-me durante muitos 
anos. Comecei a frequentar o Carmelo 
feminino de Fátima e cheguei a fazer 
lá retiros sozinha, orientada pelo Pe 
Jeremias. Não havia então OCDS, e por 

vezes, ele falava me da Ordem Terceira, 
mas nunca me entusiasmou a participar. 
Também fui sempre muito avessa a entrar 
em qualquer Congregação ou Ordem. 
Procurava servir a Igreja o melhor possível, 

tentando aproveitar, 
como por osmose, tudo 
o que podia dos meus 
contatos com as Irmãs 
do Carmelo. Além da 
amizade e oração, 
tentava assimilar algo 
que “passasse” para 
fora das grades.
Entretanto, constituiu-
se um grupo da OCDS 
em Paço d’Arcos e o Pe 
Jeremias incentivou-
me a integrar este 
grupo, mesmo à 
distância, reunindo 
com os seus membros 
de vez em quando, 
porque era difícil fazê-
lo com a assiduidade 
necessária e exigida 

pelo compromisso assumido. Participei 
sempre nos encontros anuais e fiz vários 
retiros com o grupo. Em 2002, fiz a 
promessa temporária, que renovei duas 
vezes, em 2003 e 2004.
Nesse ano de 2004, fui convidada para 
entrar num grupo de oração a constituir-
se em Fátima. A primeira reunião 
realizou-se no dia 19 de março de 2004 
na casa dos Padres Carmelitas. Depois 
passámos a reunir na minha casa com 
assiduidade. Escolhemos o nome de 
“Grupo de oração de N. Sra do Monte 

Testemunho
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Testemunho

Carmelo” e tínhamos o Pe Jeremias como 
assistente, que fez a nossa formação de 
carmelitas seculares. Fiz a promessa 
definitiva no 16 de julho de 2005. No 
mesmo dia, fizeram a sua admissão ao 
Carmelo secular oito candidatas, que 
pertenciam ao grupo de oração.

Quais as alegrias e dificuldades na 
caminhada?
Para mim, a maior dificuldade foi 
transmitir o verdadeiro carisma, tornar 
as pessoas conscientes de que a coisa 
mais necessária e urgente, sobretudo na 
nossa vida de carmelita (como também 
cristã), é a oração. Na oração Ele nos 
ensina a entender a Sua ajuda, que 
sempre nos dá. Uma vez que a nossa 
vida é passageira, temos como missão 
preparar a nossa eternidade e ajudar os 
nossos irmãos a preparar a deles; mesmo 
se não sabemos exactamente como 
será, esperamos a Felicidade com Ele. 
Parecia-me então que essa dificuldade 
em “passar” o carisma estava mais em 
mim, porque não estava a vivê-lo como 
devia. E se calhar, tinha razão. 
A comunidade foi ficando mais pequena, 
mais coesa, com algumas “teimosas”. Mas 
ainda que os membros da comunidade 
atual fossem assíduos durante muitos 
anos, não se permitiu que houvesse 
mais promessas, nem admissões. Esta 
foi outra grande dificuldade.
Em 2016, seis membros fizeram 
finalmente a promessa temporária e foi a 
maior alegria da minha vida de carmelita 
secular. Entretanto, quatro já fizeram a 
promessa definitiva em 14 de Julho de 
2019.

Que leituras e actividades mais te 
cativaram? 
Cada vez me sinto mais carmelita e mais 
gosto das actividades desenvolvidas, 
porque têm vindo sempre em crescendo, 
com mais interesse e actualizadas, e 
mais profundas. A amizade entre os 
membros do Carmelo também é mais 
cimentada e a alegria é notória, quando 
nos encontramos. Aqui em Fátima, é 
manifesta, particularmente com a Casa 
de Comunhão.
De S. Teresinha, de quem sempre gostei 
muito, tenho aprendido a atender às 
“coisas pequeninas” e até à perfeição 
nelas; tem-me ajudado a procurar ser 
cada vez mais “pequenina”. De S. 
Teresa aprendi muito com o Livro da 
Vida, embora não entendesse sempre 
muito bem a sua linguagem na primeira 
vez que o li. Mas é sobretudo o Caminho 
da Perfeição que me tem ajudado mais 
na prática, na medida em que nos é 
possível aplicá-la. Quanto à oração, as 
santas têm-me dado muito e ajudam-me 
também a dar-me. De S. João da Cruz, 
o que conheço e mais me cativa, é o 
caminho da ascese, que leva à nossa 
identificação com Jesus e Sua vontade.

Quais os frutos da caminhada, para ti, 
a tua família e os amigos? 
Os frutos, creio eu, são ter aprofundado 
a minha fé e ter procurado vivê-la mais 
intensamente, mesmo se ainda tenho 
muito caminho a percorrer. Na medida 
em que aprendendo e dando-me, afinal 
fui eu que mais aprendi e recebi. Além 
disso, principalmente, tenho procurado 
intensificar, aprofundar e viver melhor a 
oração e o seu espírito, tentando também 
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Igreja e Palavra de Deus

transmiti-lo aos demais.
Para a família e amigos, procuro aceitar 
melhor a sua maneira de ser e pensar, 
modificando o meu comportamento, por 
vezes um pouco agressivo e nervoso, e 
acima de tudo, aceitando com humildade 
as situações e quedas frequentes.

Desenvolves alguma actividade 
pastoral? Porquê?
Enquanto pude, estive no activo: 
trabalhei na Igreja e para a Igreja: 
na Acção Católica, na catequese 
durante muitos anos, nos Cursos de 
Cristandade, na preparação dos pais 
e padrinhos e catecúmenos para o 
Batismo, na Liturgia – canto, Ministra da 
Comunhão, Celebrações da Palavra na 
ausência de presbítero. Ultimamente, 
trabalhei no campo social, num Centro 
de dia paroquial, sendo a minha última 
actividade.
Agora estou noutra fase da minha 
vida - estou reformada, mas só da 
minha profissão -, estou na reserva, na 
retaguarda. Estou a tentar servir através 
do desprendimento, da aceitação e da 
oração, particularmente para que outros 
possam trabalhar e dar o seu testemunho, 
no activo. Dadas as limitações que, 
naturalmente, me vão surgindo e dada 
a idade, entrei nesta fase de reserva, e 
estou num Lar, ou antes numa Residência 
Sénior. Rectifico, porque falando de Lar, 
entende-se geralmente que a pessoa 
está incapacitada para se deslocar, ou 
perdeu outras faculdades. Não estou de 
todo isenta da perda de capacidades, 
mas ainda ando e mantenho algumas 
faculdades.

Que oportunidades de testemunho 
tens actualmente na tua vida?
Do que me resta ponho ao serviço: 
o testemunho de vida - na oração, 
na atenção aos outros, na escuta, 
na boa disposição e na entrega às 
situações actuais, com desprendimento 
e humildade. Tudo isto, para mim, é o 
mais importante, mas difícil, por vezes. 
Na OCDS, vou ajudando, como me é 
possível, mas não assumo nenhum 
cargo. 

Quais são para ti os maiores desafios 
da OCDS no futuro?
Tenho um livro, já com alguma 
antiguidade, que se intitula A arma que 
vence a Deus – eu diria A arma que 
nos vence a Deus. Trata da oração 
com o carisma do Carmelo, sobretudo 
a oração para vivermos o Evangelho, 
para desenvolver o espírito da oração 
na vida. É isso que desejo e perspectivo 
na OCDS: uns na retaguarda e outros na 
execução, na prática da sua vida activa 
– familiar e profissional, no testemunho 
de uma vida cristã exercida com 
competência e espírito cristão. Creio 
que, deste modo, se pode conquistar o 
mundo para o Reino de Deus, para que 
Ele reine no mundo. Penso que a OCD e a 
OCDS podem melhorar, e até conquistar 
o mundo. Talvez seja utópico, mas se, 
na nossa oração e actividade, pusermos 
tudo, com muita confiança, nas mãos de 
Deus, Ele poderá fazer a Sua vontade. 
Os Apóstolos eram em menor número 
que os membros da OCDS e ponhamos 
os olhos sobre o que eles fizeram! Que 
saibamos aceitar e pôr a render a Amor 
e a ajuda de Deus!

Testemunho
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Preste-se muito atenção às palavras que o nosso Salvador, através de S. Mateus, no 
capítulo 7, disse deste caminho: Como é estreita a porta e quão apertado é o caminho 

que conduz à vida, e como são poucos os que o encontram! …. Esta senda do Monte da 
perfeição, porque sobe até ao cimo e é estreita, exige viajantes que estejam livres da carga 

que os oprime na parte sensitiva e sem nada que os estorve na espiritual. E porque se trata 
de procurar e chegar até Deus, é só a Ele que se deve procurar e alcançar.

S. João da Cruz, IIS 7, 2,3.
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