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Ao deserto a conduzirei para lhe falar ao coração. 
Dar-lhe-ei então as suas vinhas, ela responderá como 
no tempo da juventude. 
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Editorial

Nos últimos dias aconteceu 
aquilo que era impensável para 
uns e inevitável para outros: 
deflagrou a guerra na Europa, 
há várias décadas sem lutas 
armadas tão próximas. 
Como Carmelitas, também 
nós temos um papel nesta tra-
gédia. Vou enunciá-lo com a 
expressão usada pelo Papa 
Francisco na sua mensagem 
para a Quaresma, escrita antes 
do conflito deflagrar: “Não nos 
cansemos de rezar”. O Santo 
Padre relembra-nos que é ne-
cessário rezar sem cessar, por-
que precisamos, agora, ainda 
mais, de Deus. Não nos basta-
mos a nós próprios para suster 
e orientar a nossa vida e a de 
toda a humanidade. Sem Deus 
somos vasos de barro partidos, 
sem concerto. Sem a fé, sem a 
presença de Deus no dia-a-dia, 
não somos capazes de dar um 
sentido à nossa existência que 
priorize o bem-estar do outro. 
Sem Deus, colocamos sempre 
o conforto por diante e o bem 
do outro é, no melhor dos ca-
sos, uma consequência de me-
nor importância.
Com Deus descobrimos que 
não podemos ser plenamente 
humanos sem o irmão. Com 
Deus o irmão torna-se uma 
prioridade para mim, não des-
cuidando o meu próprio bem, 
mas, com ele, construindo o 
bem comum. Deus leva-nos 
sempre ao encontro em amor 

com o irmão, com quem cons-
truímos um mundo melhor para 
todos. Disto se trata quando 
Jesus responde aos discípulos 
à pergunta pelo maior man-
damento: “Amarás ao Senhor, 
teu Deus, com todo o teu co-
ração, com toda a tua alma e 
com toda a tua mente. Este é o 
maior e o primeiro mandamen-
to. O segundo é semelhante: 
Amarás ao teu próximo como a 
ti mesmo” (Mt 22, 37-39).
Hoje, como sempre, é neces-
sário estar consciente de que 
Deus nos acompanha na nos-
sa história. Não é que Ele nos 
castigue ou nos premeie quan-
do nos portamos bem ou mal. 
Ele acompanha-nos sempre, 
de forma gratuita, com a Sua 
graça. E, porque sabemos que 
ele está sempre connosco, 
oramos. Pedimos-lhe, nesta 
Quaresma, que interceda com 
a sua graça junto daqueles 
que têm o poder para parar a 
guerra, todas as guerras, toda 
a violência, toda a falta de fra-
ternidade.
Porque Ele nos pede para orar 
sem cessar, oremos então. 
Sem cessar. Mesmo sem com-
preender inteiramente a ação 
de Deus, continuemos a orar 
por todos os que sofrem neste 
absurdo que é a guerra, quer 
de um lado quer do outro. Ore-
mos para que a discórdia dê 
lugar ao diálogo fraterno.

Orar sem cessar pelo bem 
do irmão e do inimigo

P. Carlos Vieira
Ordem dos 

Carmelitas Descalços
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À semelhança dos anos anteriores, a Escola de Oração 
realiza um retiro quaresmal de 25 a 27 de março, sob a 
orientação de Pe. Joaquim Teixeira e outros membros 
da equipa da Escola de Oração. Este retiro destina-se 
aos alunos da Escola de Oração, mas está aberto aos 
que desejem viver um tempo de preparação para a 
Páscoa. O tema do retiro terá como pano de fundo a 
espiritualidade de S. João da Cruz que permitirá aos 
participantes ajudar a ordenar os desejos e apetites, a 
fim de os orientar para o cumprimento da vontade de 
Deus. Este retiro privilegia a modalidade presencial, 
mas são aceites inscrições para participação à distân-
cia. Informações em www.escoladeoracao.pt

O XXIX Encontro Nacional da OCDS realizar-se-á 
presencialmente, de  22 a 24 de abril, na Domus Car-
meli em Fátima, com o tema «Sagrada Escritura – “ Li-
vro Vivo” (V 26, 5)». Neste encontro reunirá a Assem-
bleia Geral no sábado, com um programa alternativo 
para os participantes não envolvidos. Dois pontos en-
contram-se em agenda: as eleições para o Conselho 
Nacional e Conselho Fiscal, bem como a aprovação 
dos novos Estatutos da nossa província. A vertente 
formativa sobre o tema da Sagrada Escritura constará 
de uma conferência e de momentos de escuta e parti-
lha. O programa do Encontro será divulgado em breve 
com as devidas informações para a inscrição.

Agenda Litúrgica

Atividades complementares

28     Aniversário do nascimento de Santa Teresa de Jesus, nossa mãe fundadora

Março 2022

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

Abril 2022

http://www.escoladeoracao.pt
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Desejo dirigir-me a toda a Ordem, ir-
mãos, irmãs e membros da OCDS, nes-
te momento dramático e terrível: uni-
do ao apelo e à súplica angustiada do 
Papa Francisco dirigida a todo o Povo 
de Deus, gostaria de vos pedir urgen-
temente, como prioridade e urgência, 
que rezeis com todo o ardor e fervor 
da vossa fé, por todo o povo ucraniano 
que está a ser atacado e bombardea-
do neste momento. Mantenho-me em 
contacto com os nossos irmãos e irmãs 
na Ucrânia, a saber, as duas comunida-
des de Carmelitas Descalças em Kiev e 
Kharkiv, e os nossos irmãos em Berdi-
chev. O Delegado, Padre Jozef, vai ac-
tualmente para Kiev para ficar com um 
dos nossos irmãos e com a comunidade 
de monjas. Algumas das Irmãs de Kiev 
decidiram partir para a Polónia e pôr-se 
em segurança. A comunidade de Khar-

kiv decidiu não partir e permanecer no 
seu mosteiro. Estas Irmãs são as mais 
próximas da fronteira. Hoje somos to-
dos Ucrânia. Esta manhã, a Madre Su-
periora de Kharkiv disse-me que as Ir-
mãs estavam sem Missa nestes dias. 
Respondi-lhe que a Eucaristia de toda a 
Ordem é uma só com elas. Estamos em 
profunda comunhão com o Carmelo e o 
povo da Ucrânia. Somos todos UM nes-
te momento, com as nossas lâmpadas 
acesas. Com Maria e José e todos os 
santos Carmelitas, rogamos-Te, Senhor, 
pelo povo da Ucrânia.

Envio a todos vós este pedido urgente 
de ajuda para as necessidades do povo 
da Ucrânia. Peço-vos neste momento a 
vossa generosidade na oração e tam-
bém a contribuição que possais ofere-
cer. 
Muito obrigado. 
Deus vos abençoe. 

Padre Miguel Márquez 
Superior Geral dos 
Carmelitas Descalços 
Kiev, 27 de fevereiro de 2022 

Nome do banco: 
Santander Bank Polska S.A. 

Titular: 
KLASZTOR KARMELITÓW 
BOSYCH W BERDYCZOWIE 

IBAN: 
PL29150016341216300452680000 

Código SWIFT do Banco: 
WBKPPLPP

Mensagem do Padre Geral

Superior Geral dos Carmelitas Descalços
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Os nossos santos

Comemoração dos 150 anos da partida 
do Beato Francisco Palau 
No dia 20 de março de 1872, faleceu 
em Tarragona, Espanha, o Frei Fran-
cisco de Jesus, Maria e José ocd, mais 
conhecido como o P. Francisco Palau. 
Nascido em 1811 em Aitona, Lérida (Es-
panha) nos confins da Catalunha, fez a 
sua profissão religiosa como carmelita 
descalço no convento de Barcelona em 
1832 e foi orde-
nado sacerdote 
em 1836. Durante 
a primeira guerra 
carlista, foi incen-
diado o convento 
e, em 1840, o P. 
Palau mais al-
guns companhei-
ros partiram para 
o exílio no sul da 
França, onde vai 
alternando vida 
eremítica em gru-
tas com ajuda es-
piritual aos que o 
procuravam.
De regresso a 
Barcelona em 
1851, funda a Escola de Virtude para a 
catequese de adultos e tenta consolidar 
a fundação de comunidades femininas. 
Surgem incompreensões e dificuldades 
com as suas actividades apostólicas, 
numa época marcada por ondas de li-
beralismo e anticlericalismo crescente, 
a que acrescem a instabilidade social 
e o aumento dos pobres e marginaliza-
dos. Acusado de conspiração, é exila-
do na ilha de Ibiza em 1854-1860, onde 
prossegue o seu apostolado e vida co-

munitária intercalados por períodos de 
vida eremítica na gruta do penhasco de 
El Vedra. 
Em novembro de 1860, durante uma 
pregação na ilha de Menorca, teve uma 
forte experiência espiritual sobre o mis-
tério da Igreja como comunhão de amor 
entre Deus e a humanidade. Encontrou 

então o sentido defi-
nitivo da sua vida e 
da sua missão como 
carmelita ao serviço 
da Igreja, a sua Ama-
da, em prol dos que 
sofrem e dos caren-
ciados. Consagra-se 
às missões popula-
res em Espanha e 
assume a paternida-
de espiritual na fun-
dação do Carmelo 
Missionário, família 
religiosa de peque-
nas comunidades 
com vida contempla-
tiva e apostólica, à 
frente de escolas e 

de cuidados aos doentes.
Em 1864 orienta o seu apostolado para 
o exorcismo para ajudar pessoas psi-
quicamente debilitadas. Esta vocação 
valeu-lhe muita incompreensão na Igre-
ja e na sociedade, chegando a ficar 
mais uma vez preso em Barcelona nos 
finais de 1870. No início de 1872 visitou 
as comunidades da Catalunha e Ara-
gão, onde as irmãs estavam a tratar de 
doentes com tifo. Regressou doente a 
Tarragona em março, onde acabou por 
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Os nossos santos        Província de Santa 
        Teresa de Jesus

falecer de congestão pulmonar.
Em 1958, o processo de beatificação 
foi entregue na Congregação para a 
Causa dos Santos. Em 1968, o Papa 
Paulo VI aprovou os escritos do P. Pa-
lau, que foi beatificado em Roma no 
dia 24 de Abril de 1988.
Segundo as palavras do nosso Padre 
Geral Miguel Márquez, na celebra-
ção da Festa do Beato Francisco Pa-
lau, dia 7 de novembro de 2021, que 
abriu o ano da comemoração, «ele é 
um verdadeiro mestre em reciclagem, 
em resiliência. O Francisco Palau é 
um explorador corajoso dos cami-
nhos interiores. Nutre a fecundidade 
da Missão na gruta da contemplação. 
Ali o dinamismo pastoral não conhece 
limites, nem medo, porque não procu-
ra a si próprio, não teme a sua própria 
perda, mas daquilo que ama (“minha 
Amada”, como a chama). Ele não se 
autorrealiza, mas deixa-se realizar, 
e deixa-se ser um instrumento. É um 
missionário inesgotável. Parece ter 
sido silenciado e isolado, e ressur-
ge das cinzas mais lúcido, mais hu-
milde, mais rebelde, mais obediente, 
mais eclesial, mais apaixonado pela 
Igreja, personificação do Amor de Je-
sus: o seu Corpo Místico. A experiên-
cia eclesial dele é incomum. A Igreja 
é a Coisa Amada. Essa mesma Igreja, 
que também o feriu e o suspeitou, foi 
o objeto do seu amor. Que admirável 
fidelidade!»

https://www.carmelitaniscalzi.com/pt-
-br/communicationes/communicatio-
nes-371/

https://www.carmelitasmisioneras.org/

Em Fevereiro de 2022, o Papa Francisco 
assinou o decreto que reconheceu as vir-
tudes heróicas  do Frei Imaculado José de 
Jesus, OCD. Aldo Brienza tinha apenas 16 
anos quando lhe foi diagnosticada uma os-
teomielite deformante dos membros, o que 
o obrigou a permanecer na cama até à sua 
morte.
Nascido a 15 de Agosto de 1923 em Cam-
pobasso (Itália), entrou na Ordem Secular 
do Carmo quando já estava doente, ofere-
cendo-se como vítima para a santificação 
dos sacerdotes. Tendo fortemente manifes-
tado uma vocação carmelita, a Santa Sé 
concedeu-lhe, com um privilégio especial, a 
profissão solene dos votos religiosos na Or-
dem dos Carmelitas Descalços.
 Embora vivesse com a sua família, era 
constantemente visitado pelos seus irmãos 
religiosos e por leigos, muitos dos quais lhe 
pediam conselhos espirituais. O seu apos-
tolado foi extraordinário e inteiramente rea-
lizado da sua cama, em oração e na oferta 
constante dos seus sofrimentos a Deus. O 
seu lema espiritual era: “Trabalhar é bom, 
rezar é ainda melhor, mas sofrer em união 
com Jesus é tudo”. Morreu a 13 de Abril de 
1989, aos 66 anos de idade. 
A oração era toda a sua força. Viveu uma 
espiritualidade eucarística e mariana, funda-
da na experiência dos santos, especialmen-
te os carmelitas. Também viveu períodos de 
aridez, mas manteve-se sempre abando-
nado em Deus em todas as circunstâncias, 
especialmente nas provas mais difíceis. 
Apoiou as missões da Igreja e do Carmelo 
com os recursos que recebeu da sua famí-
lia.

Venerável Frei 
Imaculado José 
de Jesus

https://www.carmelitaniscalzi.com/pt-br/communicationes/communicationes-371/ https://www.carmelitasm
https://www.carmelitaniscalzi.com/pt-br/communicationes/communicationes-371/ https://www.carmelitasm
https://www.carmelitaniscalzi.com/pt-br/communicationes/communicationes-371/ https://www.carmelitasm
https://www.carmelitaniscalzi.com/pt-br/communicationes/communicationes-371/ https://www.carmelitasm
https://www.carmelitaniscalzi.com/pt-br/communicationes/communicationes-371/ https://www.carmelitasm
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Os nossos santos        Província de Santa 
        Teresa de Jesus

OCDS na Europa

«Caminhar rumo à unidade»: é o obje-
tivo que levou a Comissão de Coorde-
nação Interprovincial da Itália, a convite 
do anterior Delegado Geral, o P. Alzinir-
Debastiani ocd, a empreender a elabo-
ração de um Programa de Formação 
que seja utilizado pelas seis Províncias 
da OCDS da Itália. O trabalho come-
çou em novembro de 2017 com a ela-
boração de um Caderno de Formação 
por cada uma das seis Províncias ita-
lianas. O mais exigente foi de sintetizar 
as várias contribuições, influenciadas 
por diferentes sensibilidades e estilos. 
Esta diversidade é certamente fonte de 
riqueza, mas tinha de ser harmonizada 
de forma coerente. Para esta notável 
capacidade de síntese, gostaríamos de 
agradecer a principal orientadora, Sra. 
Brigida Silvana De Grandi, na sua qua-
lidade de responsável nacional pela 
formação, e a Sra. Maria Lupi que a as-
sistiu na revisão final do projeto. Apro-
vado ad experimentum por cinco anos 
a 18 de agosto de 2021 pelo Definitório 
Geral, o programa foi entregue aos for-
madores de cada comunidade. É uma 
ajuda preciosa que deve ser utilizada no 
percurso de amadurecimento humano, 
cristão e carmelita dos que se encon-
tram em formação. Confiamos a Nosso 
Senhor, à Nossa Senhora e a São José 
este Programa Nacional de Formação 

para que possa dar bons e abundantes 
frutos para o bem da OCDS e seu cami-
nho de sinodalidade, de acordo com o 
atual rumo da Igreja.

Islândia

Em Novembro de 2021, seis membros 
em formação pronunciaram as suas 
Promessas Temporárias na OCDS 
durante uma celebração no Mosteiro das 
Carmelitas Descalças em Hafnarfjörður. 
Decorreu durante uma Missa presidida 
pelo P. Jan Piotr Malicki OCD, Provincial 
da Província de Varsóvia na Polónia, 
e pelo P. Robert M. Marciniak OCD, 
Delegado da Ordem Secular na Islândia. 
Foi a primeira vez que tal aconteceu 
na Islândia visto que esta comunidade 
OCDS é a única do país. Oficialmente 
erigida em abril de 2019, os membros 
têm-se reunido regularmente desde 
2011 sob a orientação da Madre Inês, 
carmelita do mosteiro de Hafnarfjörður, 
que presta assistência espiritual ao 
grupo. Possam os membros islandeses 
da OCDS aprofundar a sua vocação, 
alegrar-se em descobrir ainda mais a 
riqueza do carisma carmelita e dar um 
testemunho alegre da sua fé nos lugares 
onde vivem.

Itália 
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A pedido de Dom Gil Tamayo, Bispo de Ávila, o Papa Francisco 
concedeu à Diocese de Ávila um Ano Jubilar por ocasião do 
4º centenário da  canonização de Santa Teresa de Jesus. Este 
Jubileu terá uma duração singular, de 12 de março de 2022 
a 15 de outubro de 2023, por acumular se com o Ano Jubi-
lar Teresiano, concedido sempre que a festa de Santa Teresa 
coincide com um Domingo o que acontecerá em outubro de 
2023. A abertura solene terá lugar no domingo 13 de março, 
com uma Eucaristia celebrada na igreja conventual de Santa 
Teresa de Jesus e transmitida em direto na televisão espanhola.

Breve e relevante  

Caminho de Perfeição foi o primeiro livro de Santa Teresa pu-
blicado e continua a ser um best-seller desta Doutora da Igre-
ja. As suas páginas são escritas com espontaneidade, como 
se de uma carta íntima ou de uma conversa se tratasse. Es-
creve a partir da sua experiência e não de pressupostos con-
ceptuais. As linhas mestras do seu magistério espiritual adop-
tam como manual de base a lição do Pai-nosso. As Edições 
Carmelo acabam de publicar a 3ª edição desta obra, com 
novo formato e com a mais recente tradução para português.

Quem quiser ajudar, acolher refugiados 
da Ucrânia ou ceder habitações disponí-
veis, pode contactar: no Facebook «Con-
sultores Imobiliários pela Ucrânia» ou o 
site recentemente criado por eles: https://
refugees.casafari.com/pt/; a nova  asso-
ciação «Help Ukranians», que criou uma 

plataforma internacional, https://www.wehelpukraine.org. Neste site, estão disponíveis 
as opções de pedir auxílio ou prestá-lo, bastando preencher um formulário. Para ser 
família acolhedora, criou-se também a rede Facebook «Amigos da Nonna», com for-
mulário disponível em:
https://docs.google.com/.../1XoB7vmD55Jx8GPiWQDdz1Ce.../edit. 

Breve e relevante 

https://refugees.casafari.com/pt/
https://refugees.casafari.com/pt/
https://www.wehelpukraine.org
https://docs.google.com/.../1XoB7vmD55Jx8GPiWQDdz1Ce.../edit. 
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Senhor, nesta Quaresma,
tempo de mergulhar para o meu interior,           
 de revisão e de conversão,
ensina-me a descer sempre mais
até onde Tu te encontras: o meu coração.

Com “descer” até aí?
Pelo silêncio, encontrando tempo para rezar,
pela leitura da tua Palavra que tanto me quer dizer, 
pelos sacramentos,
especialmente a confissão e a Santa Missa.

Também pela aceitação das contrariedades,
o peso das circunstâncias e da monotonia da vida…
com os olhos postos em Ti.

Senhor, Tu que estás no meu íntimo,
ajuda-me nesta Quaresma, 
a fazer uma viagem ao meu interior,
para aí me encontrar conTigo!

atribuída ao P. Francisco Palau

Oração  

Coordenação:

Morada:

Página online:

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

Nicole Vareta
flordocarmelo@carmelitas.pt

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