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Vamos ao trabalho!

 Editorial

Queridos amigos, irmãos e irmãs da Ordem Secular do Car-
melo de Portugal, creio que este pode ser também o lema, 
em jeito de desafio, que nos é dirigido a todos.

Evidentemente que este apelo não 
surge apenas devido às circunstâncias 
económicas e sociais em que o nosso 
país, e tantos outros, infelizmente, se 
encontram mas, sobretudo, porque é 
tempo, sempre, de arregaçar as man-
gas, colocar as sandálias nos pés, o 
bordão na mão e a sacola ao ombro e 
avançar por esse caminho de evange-
lização a que somos convidados cada 
um dos cristãos neste Ano da Fé.
«A messe é grande e os trabalhadores 
são poucos», e por isso temos o dever 
de nos pormos a caminho com a me-
lhor das disposições para anunciar, so-
bretudo com a vida, com o exemplo, 
aquilo que nos é pedido.
Não deixou a Santa Madre, Teresa de 
Jesus, de fazer «esse pouquinho» que 
estava ao seu alcance e de fazê-lo com 
a maior perfeição que pudesse. Deste 
modo, não fez ela uma releitura, da-
queles nossos santos padres do Mon-
te Carmelo»? Não somos nós hoje, 
carmelitas do século XXI convidados e 
desafiados a ler e a viver essa mesma 
Regra enriquecida já com o texto expli-
cativo das Constituições e concretizado 

nos Estatutos da nossa Ordem Secular 
em Portugal? Não têm vindo os nossos 
Superiores, a começar pelo P. Geral e 
o P. Vigário Geral na sua visita pastoral 
há ainda bem pouco tempo, a animar-
nos a viver cada vez mais empenhados 
e comprometidos com aquilo que ver-
dadeiramente somos?
Mãos à obra porque ainda temos mui-
to para andar e há ainda muito para 
fazer por esta Ordem da Bem-aven-
turada Virgem Maria e pela Igreja de 
Jesus Cristo que dizemos amar e da 
qual queremos ser membros activos, 
pedras vivas na sua construção! Cristo 
quer precisar de nós, não para criticar 
ou destruir o que «me parece mal», 
mas para fazer bem aquilo que é bom 
e agradável a Deus, e está ao meu al-
cance. A este propósito, recordo exac-
tamente as palavras que dirigi a todas 
as comunidades quando da visita do 
Secretariado Nacional: «depois de oito 
séculos de vida, é isto o que se exige 
hoje aos leitores deste pequeno texto 
da nossa Regra: capacidade e desejo de 
continuar a crescer».

P. Alpoim

Boas festas. Santo Natal para todos!
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 Secretariado Nacional

Celebração do 450º Aniversário da Reforma Teresiana

Neste ano de 2012, fértil em comemorações de vulto para a vida da igreja 
contemporânia – celebra-se, a 11 de Outubro, os cinquenta anos da abertura 
do Concílio Vaticano II e vinte da publicação do Catecismo da Igreja Católica – 
não deixa de ter expressivo significado e relevo especial o 450º aniversário da 
fundação do mosteiro de São José de Ávila, a 24 de Agosto de 1562, que marca o 
início da reforma do Carmelo, empreendida por Santa Teresa de Jesus.

A saudação que o Santo Padre Bento 
XVI enviou ao bispo de Ávila, dia de 
Nossa Senhora do Carmo, a celebrar 
esta efeméride, é um testemunho ad-
mirável da oportunidade e actualidade 
da mensagem de Santa Teresa de Jesus: 
«a reforma do Carmelo, cujo aniversá-
rio nos enche de alegria interior, nasce 
da oração e tende à oração. Ao promo-
ver um retorno radical à Regra primi-
tiva..., Santa Teresa de Jesus procurou 
promover uma forma de vida que levas-
se ao encontro pessoal com o Senhor, 
que precisa de “solidão e de um olhar 
para dentro de si mesmo, e do não afas-
tamento de tão Bondoso Hóspede”».
«Santa Teresa propôs um novo estilo 
de vida carmelita em um novo mun-
do», em tempos difíceis, que descreve 
assim: “o mundo está ardendo, querem 
voltar a condenar Cristo, querem des-
truir a sua Igreja. Não, minhas irmãs, 
não é hora de tratarmos com Deus de 
assuntos de pouca monta”.
Diz o Papa: «Não nos é acaso familiar, 
na situação em que vivemos, uma refle-
xão tão luminosa que nos desafie, feita 
de mais de quatro séculos da santa mís-

tica?(...) O objectivo final da reforma 
Teresiana e da criação de novos mos-
teiros, num mundo pobre de valores 
espirituais, era promover pela oração o 
agir apostólico, propondo uma maneira 
de viver o evangelho que fosse mode-
lo para quem procurava um caminho 
de perfeição, convencido de que toda 
a autêntica reforma pessoal e eclesial 
reproduz cada vez melhor em nós a 
‘forma’ de Cristo. (...) Mesmo agora, tal 
como no século XVI, entre as rápidas 
transformações, a oração é a alma do 
apostolado, para que ressoe com cla-
reza e grande dinamismo a mensagem 
salvadora de Jesus. É urgente que a Pa-
lavra de vida vibre nas almas com har-
monia, com notas sonoras e atraentes». 
«E aqueles que nos rodeiam sentirão a 
alegria que vem da nossa adesão ao Se-
nhor, do não antepor coisa alguma ao 
Seu Amor, estando sempre dispostos a 
dar a razão da nossa esperança».
A «missão apaixonante e o exemplo de 
Teresa de Ávila», propostos ao mundo 
de hoje pelo Santo Padre, são motivo 
de regozijo e de grande responsabilida-
de para a Ordem dos Carmelitas.
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Enfatizando a espiritualidade e a dou-
trina teresiana proposta na mensagem 
de Bento XVI, o nosso P. Geral, num 
texto que dirige a todos os membros 
da Ordem, “a nossa família religiosa”, 
celebra este acontecimento dos 450 
anos da fundação do primeiro mostei-
ro carmelita e o início da Reforma do 
Carmelo. São estas as suas palavras: 
«o primeiro sentimento que inunda os 
nossos corações é a gratidão ao Senhor 
pela fidelidade do seu Amor, unida ao 
júbilo pelas grandes coisas que fez em 
nós. Certamente, Teresa, entregou-se 
a Jesus, mas muito mais lhe deu Jesus, 
e continua a entregar-se a toda a sua 
família. Devemos exortar-nos mutua-
mente para não esquecermos (“recorda 
Israel!”) quantas graças nos tem conce-
dido, chamando-nos a sermos parte in-
tegrante desta história e considerando-
nos capazes de poder testemunhá-la 
no presente e fazê-la crescer no futuro, 
num caminho fundacional incessante, 
que – como Teresa nos ensinou – nunca 
poderemos considerar concluído».
E surge a interrogação: «Qual será a 
nossa resposta à chamada que nos re-
clama a nossa Madre, desde as páginas 
autobiográficas? Tantas vezes falámos 
hoje de crise da vida religiosa, das suas 
dificuldades, devidas – especialmen-
te no Ocidente – à falta de vocações, 
ao envelhecimento das comunidades, 
mas mais ainda à perda geral de moti-
vação e a uma crise de identidade. Não 
quero minimizar estes problemas, que 
experimentámos quotidianamente, so-
bretudo os que são chamados ao servi-

ço da autoridade. Sem dúvida que a cri-
se que estamos a viver é histórica e não 
se poderá sair dela sem intuições no-
vas e mudanças profundas. É com este 
espírito que também nós, decorridos 
450 anos, voltamos àquela experiência 
fundadora da qual nascemos. Se o Se-
nhor pôs tanto, para que aquela obra 
se cumprisse, continuará a fazê-lo para 
que não se arruíne, mas, ao contrário, 
progrida sempre mais e mais».
Também Teresa, “una mujer imper-
fecta y pobre” realizou, não sem an-
gústias e resistências – não ela, mas o 
Senhor que dela se quis servir como 
instrumento – um feito tão importante 
como a Reforma do Carmelo, essa jóia 
preciosa, obra do Senhor com a qual 
quis adornar Teresa e toda a Igreja (se-
gundo a sua visão, narrada em Vida 33, 
14). É essa obra querida por Deus que é 
agora posta em nossas mãos. Que fare-
mos com ela? Qual será a nossa respos-
ta à chamada que nos é feita?
Teresa de Jesus aponta o caminho de 
perfeição, que trilhou até ao último 
dia da sua vida: um caminho que tem 
como bastão a oração e como alforge 
o perder-se a si mesmo, sem pretender 
ver à distância, mas dar aquele peque-
no passo que estamos chamados a dar 
em cada dia. «Talvez seja esse “el poco 
que es en nosotros” que Teresa se 
propôs cumprir no momento em que 
tomou consciência da gravidade da si-
tuação em que a Igreja e o mundo se 
encontravam e da missão que o Senhor 
lhe estava a confiar. 

Nair Castro Soares

 Secretariado Nacional
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 Secretariado Nacional

Retorno às actividades
Retomámos as nossas atividades no 
passado dia 30 de setembro, reunindo 
com o nosso delegado provincial P. Al-
poim. Contamos com a colaboração de 
todos, para juntos, como bons filhos da 
nossa Santa Madre Teresa de Jesus, par-
tilhamos os nossos dons de alegria co-
nhecimento, fraternidade, fé etc. Que o 
bom Deus nos abençoe, neste novo ano 
pastoral e nos ajude a sermos fiéis, vi-
vendo como carmelitas seculares.
Assim, e porque “importa uma grande 
e firme determinação de não parar…” 
(Santa Teresa), programámos as seguin-
tes actividades:

1º Retiro: 30 de novembro, 1 e 2 de de-
zembro, na Domus Carmeli em Fátima. 
Orientado pelo P. Vasco, ocd.
2º Retiro: 15, 16 e 17 de fevereiro em 
Lisboa. Orientado pelo P. Vasco, ocd.
3º Retiro: 14, 15 e 16 de junho, em Aves-
sadas. Orientado pelo P. Alpoim, ocd.
Encontro de formadores: 2 e 3 de feve-
reiro na Domus Carmeli em Fátima.
Encontro nacional: 12, 13 e 14 de abril 
na Domus Carmeli em Fátima.
Dia da família carmelita: 10 de junho.
Mais tarde daremos pormenores.

Maria Emília

 Notícias de Avessadas

Estimados Irmãos do Carmelo Secular
No dia 02 de Setembro de 2012, pelas 19h00, na oração de Vésperas, os nossos 
postulantes Carlos, Eugénio, Renato e Vítor, deram entrada na etapa formativa 
seguinte, ou seja na etapa do Noviciado.

A acompanhá-los estava o P. Vasco, 
como formador mais directo, e a comu-
nidade de Avessadas, onde se realizará 
essa etapa formativa. Informamos que 
os futuros noviços estiveram em retiro 
desde o 25 de Agosto a 01 de Setembro 
no nosso convento de Segóvia.
No mesmo dia e na mesma celebração 
de Vésperas no convento de Avessa-
das, deu-se início ao Postulantado do 
Filipe Martins, que se encontra na nos-
sa casa do Porto, e ao Aspirantado dum 
jovem do Funchal, chamado Mickel.

Esta hora é de singular importância 
para a Província Portuguesa e requer a 
bênção de Deus e de Maria, a Senho-
ra do Carmo. A eles, nos confiamos de 
alma e coração. Que Santa Teresa de 
Jesus e São João da Cruz também nos 
levem a ser bons pedagogos do Caris-
ma e Espiritualidade Teresiano-Sãojoa-
nista! São os nossos desejos, agora que 
estamos prestes a iniciar este labor.
Sem mais, ficamos a aguardar pelos 
frutos da vossa oração.

P. Vasco
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 Notícias das Comunidades

Comunidade de Santa Teresa do Menino Jesus - Coimbra

Alguns membros desta Fraternidade participaram no Retiro de Julho e na Semana 
de Espiritualidade em Agosto que, como é hábito, nos são proporcionados pelo 
Centro de Espiritualidade de Avessadas.
É grande a riqueza que daí nos advém.

No dia da Festa de Santa Teresinha, 
como já ganha foro de hábito, dois dos 
elementos da Comunidade fizeram a 
renovação das promessas temporárias 
e cinco fizeram a Promessa Definitiva.
A este ano pertenceu uma inovação: 
como espaço de discernimento para o 
grande dia da tomada de decisão, toda 
uma manhã de sábado foi dedicada à 
preparação séria, profunda e desafiante. 
Isto é, deu-se relevo, como competia, à 
formação que constou de apresentação 
dos pontos capitais da Regra e Constitui-
ções, com diálogo aberto no sentido de 
que não ficassem dúvidas, sublinhando 
igualmente a história da Ordem.
Após um tempo de oração que incluiu 
escuta da Palavra, reflexão pessoal e 
oração comunitária, cada uma e um 
dos futuros comprometidos tiveram 
uma breve entrevista a sós com mem-
bros do conselho comunitário, permi-
tindo, assim, transparência tranquila 
na decisão a tomar.

A seriedade dos trabalhos e o clima al-
cançado pela simplicidade e desejo de 
assumir, com lucidez, o compromisso 
proposto, ficaram estampados no ros-
to repassado de esperança de cada um.
As reuniões mensais da Comunidade 
estão a ser pautadas pelo Guia prove-
niente do Delegado Provincial.
É de esperar que se caminhe no senti-
do de uma cada vez maior e mais cons-
ciencializada identidade do carmelita 
secular.

A secretária da Comunidade

Comunidade da Terrugem
O P. Avelino, nosso irmão Carmelita que seguia as nossas reuniões, foi enviado de 
Elvas para o Funchal. Agora ficamos sem assistente, mas quisemos fazer a despe-
dida com um almoço que se realizou no dia um de Setembro, na nossa primeira 
reunião depois das férias. Maria Francisca Saragoça Infante
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  Notícias das Comunidades

Comunidade do Porto: convívio estival e reflexão
Como já é costume na nossa fraternida-
de desde há alguns anos, o ano pastoral 
termina no último encontro do mês de 
Julho por um convívio, com pic-nic par-
tilhado, em que participou também o 
nosso assistente P. Manuel Reis. Procu-
ramos passar este dia descontraído fora 
da cidade, entre montes e vales, e este 
ano, foi a nossa irmã Maria da Concei-
ção Silva que nos acolheu na sua casa, 
em Vila Cova de Carros, Paredes.
A meteorologia estava bastante incer-
ta. Mal chegámos, ventos e chuviscos 
vieram perturbar a visita do jardim e 
relvados em terraços à volta da casa. O 
que nos obrigou a partilhar um “pic-nic 
de salão”, no piso térreo da casa, preci-
samente na mesma mesa onde acabá-
vamos de trocar ideias e uma reflexão 
sobre o caminho percorrido pela comu-
nidade ao longo do ano e sobre as pers-
pectivas do futuro próximo.
Globalmente, o balanço do ano foi ava-
liado pela positiva, quando confronta-
do com as principais metas do plano 
das nossas actividades. Em primeiro 
lugar destacou-se o bom nível de pre-
senças nos encontros mensais. Depois 
foi realçada a variedade introduzida na 
formação comunitária, entre as expo-
sições formativas pelo  P. Manuel, e a 
apresentação rotativa por todos os ir-

mãos e irmãs dos capítulos do Caminho 
da Perfeição de Santa Teresa de Jesus, 
com a partilha singela das ideias e sen-
timentos que a leitura despertou na 
nossa mente e nos nossos corações, e 
com os complementos enriquecedores 
do P. Manuel.
Se a organização dos encontros mensais 
conduziu a uma maior vivência comuni-
tária, a reflexão deixou clara a necessi-
dade de reforçar o espírito de comuni-
dade, tal como ela realmente existe. O 
facto de sermos poucos e de idade ma-
dura tem vindo a preocupar-nos, mas 
este facto não pode inibir a renovação 
interior de cada um de nós, que irá con-
verter-se em maiores benefícios para a 
fraternidade e todo o Carmelo Descalço. 
Ainda fizemos a revisão do nosso esque-
ma de oração, que se tornou um pouco 
rotineiro. Uma oração mais participada 
pode ajudar muito no fortalecimento do 
espírito de comunidade.
O dia acabou com a visita às Irmãs Car-
melitas Descalças do Mosteiro de Bande 
– nos anos anteriores, tínhamos ido vi-
sitar os carmelos de Aveiro e Braga. Re-
zamos as Vésperas, com as nossas irmãs 
de clausura, antes de partilharmos uns 
momentos de conversa com a madre 
prioresa. Um longo dia, alegre e sereno.

Nicole Vareta



8 

 Notícias das Comunidades

Comunidade de Lisboa
A comunidade de N. Sª do Carmo de Lis-
boa caminha ao ritmo da modalidade 
que o ano passado definiu: encontros 
mensais com o seu assistente, come-
çamos com partilha de breve refeição, 
tempo de formação (escuta e debate), 
concluindo-se com momentos orantes. 
O ritmo não é monótono. Alimenta a 
vivência e o conhecimento mútuo.
Este percurso teve um momento alto 
com a celebração da festa d'Aquela 
que escolhemos para titular da frater-
nidade, não a 16 mas a 17 de  Julho. Foi 
uma grande festa deste núcleo fami-
liar. Houve alegria. Sentimos que os la-
ços que nos unem ficaram mais fortes.
Notícia importante é também o apoio 
dado por algumas pessoas do grupo 

à nossa irmã Maria Virgínia. Depois 
de várias peregrinações por camas 
de hospitais encontra-se na sua casa. 
Quem pode visita-a pessoalmente e 
tem-na ajudado a resolver problemas 
inerentes à “reclusão” imposta 
pelas limitações. Recebe a Sagrada 
Comunhão. Com a grande descoberta 
do telefone, há quem saiba aproveitá-la 
para ir até junto dela com uma palavra 
amiga. Sente-se muito confortada 
ao ouvir vozes amigas. A nossa irmã 
Maria Virgínia tem tido a assistência e 
o carinho da comunidade que, afinal, 
é um prolongamento da vivência 
fraterna referida nas primeiras linhas 
desta breve notícia.

Carlos Margaça Veiga

Comunidade de Tavira
“É muito importante cultivar a alegria na 
comunidade … saber fazer festa juntos …”
Vida Fraterna em Comunidade, nº 28

Foi com este pensamento que, no pas-
sado domingo dia 08 de Julho, a Comu-
nidade OCDS de Stª Teresa de Jesus de 
Tavira encerrou o ano pastoral com um 
encontro de recreação. Desde o “Loto 
Teresiano” a um pequeno teatro, tudo 
foi expressão da verdadeira amizade 
que nos une. É com alegria que vos dei-
xamos estas imagens.
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  Notícias das Comunidades

Visitas às comunidades
Desta vez o Conselho Nacional OCDS ru-
mou ao Norte (Braga, Porto, Viana, Pa-
ços de Ferreira e Avessadas) a 15 e 17 
de junho e à Madeira (Funchal e Câma-
ra de Lobos), no dia 21 de julho. Foram 
dias bem repletos de alegria, esperança, 
amor fraterno e emoções fantásticas! 
O objectivo das visitas cumpriu-se. Fez-
se uma apresentação geral das várias 
Comunidades ali reunidas. 
O P. Alpoim dirigiu a todos palavras sá-
bias e amigas na palestra que proferiu.

A presidente nacional incentivou a to-
dos para que sejamos leigas e leigos que 
querem viver o grande desafio de ser-
mos pedras vivas na construção duma 
OCDS de rosto melhorado e actualizado. 
Vivemos todos estes encontros com 
alegre confraternização em deliciosas 
e fartas refeições preparadas com mui-
to carinho pelos nossos irmãos muito 
queridos. Há dias assim intensos, agra-
dáveis, verdadeiros…

Maria Emília

Madeira - Crónica da visita, à pérola do Atlântico
Desta vez o Conselho Nacional OCDS 
rumou à Madeira, no dia 21 de julho. 
Foi um dia bem repleto de alegria, es-
perança, amor fraterno e emoções 
fantásticas! Levantámo-nos bem cedo,  
pois o avião partia do Porto às 6:40h. 
Chegámos ao aeroporto do Funchal 
por volta das 9 horas, esperava-nos o 
sorriso alegre do P. Jorge que nos aco-
lheu com enorme simpatia e nos con-
duziu até ao seu Convento no Funchal. 

Atravessámos tantos túneis que até lhe 
perdemos a conta… mas nos intervalos 
dos túneis pudemos admirar belíssimas 
paisagens acenando para o Oceano 
que espreitava do outro lado.
No Convento fomos acolhidos pela sa-
bedoria do P. Cecílio e o nosso Delega-
do que já aí nos aguardava enquanto 
uma jornalista local o entrevistava. Ain-
da chegámos a tempo de ficar na foto! 
Simpática esta jornalista! Aliás, simpa-
tia semelhante encontrámos por todos 
os sítios por onde nos movimentámos.
Estudámos com o P. Alpoim a estra-
tégia da visita às comunidades madei-
renses que iria ter lugar em Câmara de 
Lobos às 14,30h. Seguiu-se um tempo 
livre para passear entre esplanadas 
convidativas à contemplação das ma-
ravilhas de Deus, flores, monumentos, 
lojinhas de recordações, antiquários...

Momento das promessas, presidido pelo P. 
Alpoim na festa de N. Sª do Carmo no dia 22/07 na 

comunidade de Câmara de Lobos
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Seguimos para o almoço gentilmente 
oferecido pelos nossos Padres e logo de 
seguida fomos para o autocarro, rumo 
a Câmara de Lobos, guiados pela Nina, 
presidente da Comunidade do Funchal 
e o Delegado Provincial. Aí assentámos 
arraiais. As ruas estavam engalanadas, 
pois era a festa de Nossa Senhora do 
Carmo, e perfumadas com um cheiri-
nho agridoce de fazer crescer água na 
boca… descobrimos: era do “bolo do 
caco” que numa pequena tendinha era 
vendido a quem passava… O P. Alpoim 
comprou e partilhou connosco. Muito 
boa esta iguaria... só experimentando 
se pode saber como é gostosa! 
O objectivo da visita começou a cum-
prir-se exactamente às 14h30. A Rosa 
Nobre, presidente da Comunidade de 
Nossa Senhora do Carmo em Câmara 
de Lobos, fez-nos um amistoso acolhi-
mento tanto no ambiente preparado 
com esmero, como nas palavras de 
boas vindas que nos dirigiu. Seguiu-se 
uma apresentação geral das várias Co-
munidades ali reunidas (Nossa Senhora 
do Carmo, Santa Cecília, S. Sebastião, 
Nossa Senhora dos Remédios da Quin-
ta Grande e Bom Jesus do Funchal). 
O P. Alpoim dirigiu a todos palavras 
amigas. Poderíamos assim resumi-las: 
o centro que unifica e harmoniza os 
afectos e as outras dimensões do nosso 
ser, evitando qualquer dicotomia entre 
oração e missão é o duplo mandamen-
to de amar a Deus e amar o próximo. 
A presidente nacional tentou explicar 
o porquê da visita. “Estamos aqui a 
representar todas as outras comunida-

des para vos dizer que podem contar 
connosco e o desejo que temos de que 
vos torneis presentes. Se não puder-
des fisicamente ao menos através dos 
meios modernos de que possam dis-
por: telefonemas, cartas, etc.
A Ordem Secular tem de estar unida e 
em sintonia com todos dentro das vá-
rias comunidades, para ser convincen-
te e, para que o Carmelo possa flores-
cer na Igreja, actuando nos lugares em 
que se encontra instituída. 
Também o José Manuel, lançou o de-
safio de começarmos a fazer poupan-
ças, para podermos participar em duas 
peregrinações para comemoração do 
quinto centenário da morte da Santa 
Madre, um a Ávila e outro à Terra Santa 
e na sua qualidade de conselheiro deu 
algumas dicas de ordem prática para 
uma boa organização da comunidade: 
governo, eleições, papel do secretário, 
tesoureiro e Mestre de Formação etc. 
O P. Alpoim concluiu este encontro com 
palavras muito oportunas sobre o que 
é ser carmelita secular nestes novos 
tempos para tornar Deus credível, pois 
o mundo e o homem precisam de tes-
temunhas do amor. Que não nos é per-
mitida nem a ignorância nem o medo. 
Santa Teresa tem a dizer ao mundo de 
hoje que a oração como relação com 
Deus em Jesus Cristo é sempre inse-
parável da vida. Este encontro entre a 
humanização e a experiência de Deus 
é muito importante para a espirituali-
dade contemporânea para não cairmos 
em espiritualidades vazias de sentido, 
individualistas, egoístas ou formais.
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Comunidade de Viana do Castelo
Chegámos a Viana quase à noite, mas 
o Frei João ainda nos levou ao Monte 
de Santa Luzia. Saímos do carro e, em 
uníssono, exclamamos: ”Que cheiri-
nho! Que perfume!” É assim Viana. É 
assim a nossa cidade…! Fui acompa-
nhada pela Ir. Leonor Caracóis, natural 
de Beja, cidade onde vivo actualmente, 
que não conhecia Viana, e ficou encan-
tada, pois à noite ainda pudemos dar 
uma voltinha pela cidade com o Frei 
Silvino que nos acompanhou. 
Mas o melhor ainda estava para vir… 
Ao chegar ao Carmo ficamos deslum-
bradas com os detalhes dos irmãos…! 
Os claustros falavam e mostravam o 
Bem-aventurado Francisco Palau atra-
vés de uma exposição… lindo! Na Igreja 
se contempla a Cristo Místico, o Cristo 
total, cabeça e corpo.
A Igreja, mistério de comunhão, é para 
Francisco Palau o centro que unifica e 
harmoniza os afectos e as outras di-

mensões do seu ser, evitando qual-
quer dicotomia entre oração e missão 
e integrando o duplo mandamento de 
amar a Deus e amar o próximo.
«Deus e os próximos são a nossa coisa 
amada». A Igreja é a força que o centra 
e atrai para a interioridade e a Igreja 
é a força que o lança para o serviço, a 
entrega, a descobrir as urgências dos 
homens e a discernir os sinais dos tem-
pos.
Beato Francisco Palau rogai por nós.
Que como tu possamos exclamar: 
«Vivo e viverei pela Igreja, vivo e mor-
rerei por ela.»
Obrigada, manos. Obrigada, Frei João. 
Estou muito grata pelo convite.
A Missa comunitária com a presença 
de todos os irmãos foi presidida pelo P. 
Provincial Frei Joaquim Teixeira. Segui-
se depois o Retiro Quaresmal da comu-
nidade, centrado na figura do P. Francis-
co Palau, Carmelita Descalço e santo.

Como havia um aniversariante na sala 
que fazia neste dia 8 anos cantaram-se 
os parabéns ao Ricardo e como o Luís 
tinha feito 10 anos há poucos dias foi 
igualmente aplaudido. 
Depois dos esclarecimentos de respos-
ta a questões colocadas pela assem-
bleia, a terminar, o conselho nacional 
ofereceu o escudo da Ordem a todos 
os seculares da diocese do Funchal. En-

cerrou-se o encontro com um delicioso 
lanche preparado pela comunidade. 
Já no Convento dos Padres Carmelitas 
despedimo-nos com o jantar e fomos 
para o avião das 21:40h.Há dias assim 
intensos de actividade. Outros dias são 
mais serenos, mas não menos intensos, 
nem menos verdadeiros, nem menos 
agradáveis. Louvado seja Deus!

Maria Emília
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Boletim Informativo da Ordem Secular dos Carmelitas Descalços
Coordenação: António Fernandes e Alice Montargil
No envio de artigos para o jornal contactar:
antoine.ocds@gmail.com (António Fernandes) ou alicemontargil@gmail.com (Alice Montargil)

DEZEMBRO
11 – S. Maria Maravilhas de Jesus, virgem – MF 
14 – S. João da Cruz – SOLENIDADE 
16 – B. Maria dos Anjos, virgem – MF 

JANEIRO
3 – B. Ciríaco Elias Chavara, presbítero – MF
8 – S. Pedro Tomás, bispo – MF
9 –  S. André Corsini, bispo – MF

Comunidade de Aveiro
Em 29 de Setembro a nossa comunida-
de, “Subida ao Monte com S. João da 
Cruz”, teve a alegria de receber o Con-
celho Nacional da Ordem do Carmelo 
Secular. Estiveram presentes: a Pre-
sidente Maria Emília, os conselheiros 
José Manuel e o António, sendo acom-
panhados pelo assistente nacional P. Al-
poim. Chegaram às 20h. Demos-lhes as 
boas vindas com um lanche ajantarado. 
Estiveram presentes, além do superior 
do Convento e nosso Assistente, P. Fer-
nando, os dois padres da comunidade 
P. José Carlos e P. João Sousa.
Às 21h reunimo-nos na sala de reuniões 
onde tomou a palavra a nossa Presi-
dente, dando testemunho da sua vida 
como carmelita, seguindo-se o teste-
munho do José Manuel e o António.

Os nossos irmãos deram também o seu 
testemunho, como se sentiram chama-
dos ao Carmelo e ao mesmo tempo a 
sua alegria em conhecerem o Conce-
lho Nacional pois muitos nunca tinham 
contactado com o mesmo.
No final falou-nos o P. Alpoim: Santa 
Teresa de Jesus, o seu exemplo de vida 
e o dever de todos os carmelitas lerem 
os seus escritos e tomá-los como obri-
gatórios para a nossa formação carme-
lita, foi o tema.
Uma recordação final sensibilizou-nos 
muito: o escudo da Nossa Ordem. 
Obrigada, em nome desta fraternida-
de, que teve a honra da vossa visita; 
que ela nos encoraje e nos ajude a ser-
mos verdadeiras carmelitas seculares 
no nosso mundo.

No dia 21/11/2012, faleceu o nosso ir-
mão Vítor Manuel Morgado, OCDS.
O “nosso Vítor”, como carinhosamente 
o tratávamos, fez as suas promessas de-
finitivas em 2005. Na sua simplicidade 
soube sempre compartilhar a riqueza e 
profundidade do seu “trato de amizade” 
com Aquele que agora contempla.

Faleceu o Vítor da comunidade de Coimbra
Esposo dedicado da nossa irmã Nair, 
pai extremoso, nosso irmão e amigo 
querido por todos,  deixará marcados, 
na nossa mente e no nosso coração, os 
seus testemunhos de verdadeiro cris-
tão. Não perdemos um grande amigo 
mas ganhamos um grande “anjo” a in-
terceder por nós.         Maria Emília


