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“Parece que, no Céu, a minha missão será de atrair as almas 
ajudando-as a saírem de si próprias para aderirem a Deus por um 
movimento muito simples e todo feito de amor e de as guardar nesse 
grande silêncio do interior que permite a Deus imprimir-se nelas, 
transformando-as em Si próprio.” Cta 335

Santa Isabel da Trindade (1880-1906)
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Editorial

Os santos que invocamos 
ocupam um lugar de destaque 
nas nossas devoções. São 
homens e mulheres inscritos no 
calendário litúrgico, mártires, 
pequenos ou grandes santos, a 
quem foram reconhecidos os 
méritos da eternidade com 
Deus. São os nossos interces-
sores junto d’Ele nos momentos 
de aflição e alegria, ou quando 
desejamos obter uma graça que 
nos anime no caminho da vida. 
Muitos encontram-se em forma 
de estátuas e de imagens nas 
nossas igrejas e nas nossas 
casas. As velas que acendemos 
aos pés dos santos são luz nas 
nossas dificuldades, decisões e 
ações de graça. Deixamos um 
pouco de nós próprios nessas 
velas que prolongam a nossa 
oração nas necessidades. Mas 
apagam-se as velas e, às vezes, 
esfuma se o nosso desejo de 
contentar a Deus em cada 
momento. Mais que interces-
sores, os santos do altar 
mostram o caminho: também 
nós podemos ser santos.
Desde o início do seu ponti-
ficado, o Papa Francisco tem 
afirmado com insistência que 
todos os cristãos são chamados 
a ser santos. A santidade é um 
dom oferecido a cada cristão, 
sem excluir ninguém. Não é 
reservado para pessoas 
escolhidas de antemão, como as 
consagradas no sacerdócio ou 
na vida religiosa. Podemos ser 
santos em qualquer condição de 

vida, em qualquer atividade que 
promove o bem e o bem-estar à 
nossa volta. O dom de Deus 
manifesta-se muitas vezes de 
forma muito simples, nós é que 
complicamos tudo.
«É necessária tanta paciência, 
e é nesta paciência que chega a 
santidade: exercendo a pa-
ciência! Cada condição de vida 
leva à santidade, sempre! Em 
casa, na rua, no trabalho, na 
igreja, naquele momento e na 
tua condição de vida foi aberto 
o caminho rumo à santidade. 
Não desanimeis de percorrer 
esta senda. É precisamente 
Deus quem nos dá a graça. O 
Senhor só pede isto: que 
permaneçamos em comunhão 
com Ele e ao serviço dos 
irmãos.» (Audiência do 19-11-
2014). 
 «A paciência tudo alcança», e 
neste tudo está a santidade. Só 
que nos falta muitas vezes a 
paciência da Cruz. “Ponde os 
olhos no Crucificado e tudo vos 
parecerá pouco”, diz-nos Teresa 
de Jesus nos cumes da vida 
mística (7M, 4, 8).   
Encontraremos então a força 
para continuar a servir, como 
Jesus, em plena liberdade 
interior. Os carmelitas seculares, 
filhas e filhos da bem-aventurada 
Virgem Maria, são privilegiados, 
porque a mais abençoada dos 
santos entre os santos mostra-
lhes sempre o caminho da 
santidade. 

Quem são os santos?

Conselho Nacional
Ordem dos 

Carmelitas Descalços
Seculares
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— Aproxima-se o Advento e a nossa preparação para acolhermos o Menino Jesus 
no Natal. Para nos ajudar a viver este tempo forte da liturgia, o Carmelo Secular 
programou um retiro de Advento nos dias 27 a 29 de novembro, na Domus 
Carmeli, em Fátima, com o tema “Tudo se move no amor e por amor”. O Pe João 
Rego irá orientar os participantes por entre as palavras de S. João da Cruz. Este 
retiro pensado para os membros do Carmelo Secular, leigos e famílias, está 
também aberto a todos aqueles que desejem viver o tempo de Advento e preparar 
o Natal com um verdadeiro sentido cristão. As inscrições devem ser feitas para 
a Isabela Neves, no endereço de email: carmelosecular@carmelitas.pt

Agenda Litúrgica

Atividades complementares

Dezembro 2020
  5 - Início da Novena para a Solenidade do nosso Pai S. João da Cruz
11 - Santa Maria Maravilhas de Jesus (1891-1974) - MO
14 - São João da Cruz, nosso pai (1542-1591) - SOLENIDADE
16 - Beata Maria dos Anjos (1661-1717)- MF

Novembro 2020
  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
28 - Aniversário da fundação do primeiro convento de Carmelitas Descalços (1568)
29 - Beatos Dionísio da Natividade (1600-1638) e Redento da Cruz (1598-1638),      
       proto-mártires da Ordem-MO

— Em 2016, realizou-se o Congresso «A busca da verdade em Edith Stein», com 
comunicações publicadas na Revista de Espiritualidade (nº99-100). No sábado 
12 de dezembro de 2020, o colóquio Fé, História e Razão em Edith Stein pretende 
reavivar a chama da sua mensagem nas vertentes essenciais do seu pensamento, 
atualizando o diálogo sempre fecundo entre fé e razão. Salienta-se a contribuição 
de vários membros do Carmelo secular nos dois painéis sobre as áreas histórico-
filosóficas (10h) e teológico-espirituais (15h). A partir deste colóquio gostaríamos 
de criar um grupo de amigos e estudiosos de Edith Stein.
Inscrições presenciais ou online: domus@domuscarmeli.net; tel. 249 530 650
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Em Aveiro, ano pastoral iniciou no fim-
de-semana dos dias 17 e 18 de outubro. 
Por coincidir com o terceiro sábado do 
mês de outubro, a Comunidade dos 
Carmelitas Seculares também iniciou 
a sua caminhada. Este ano, com uma 
motivação extra: a admissão de três 
membros Carmen Marques, Maria de 
Lourdes Correia, e Maria do Rosário 
Costela.
Foi um reencontro muito feliz. Porque 
voltamos a estar todos juntos, em 
Comunidade. A estrutura do encontro de 
formação respeitou os tramites habituais 
e por volta das 16h30 o nosso Assistente 
Espiritual – Frei Silvino – convidou-nos 
a dirigirmo-nos à Igreja do Carmo para 
realizarmos a cerimónia de admissão.
Nesse momento sentiu-se a preocupação 
genuína entre os elementos mais 
experientes da Comunidade com os 

preparativos, para que não faltasse nada: 
a oração, a capa branca, o escapulário, 
os estatutos, as flores, o lanchinho.
Apesar da máscara, também era evidente 
que o nosso coração transbordou de 
alegria, quer dos novos elementos quer 
dos elementos que nos acolheram e 
também do Frei Silvino. Sabíamos que 
as nossas Irmãs do Carmelo de Cristo 
Redentor, também estavam connosco 
e que podíamos contar com as suas 
orações.
Só faltou uma foto de grupo, para 
testemunhar, este momento feliz. 
Contudo, tiramos uma foto com os novos 
membros e o nosso Assistente Espiritual.
Que o Espírito Santo, nos acompanhe 
sempre e nos fortaleça com os dons que 
formos precisando.

Admissões na 
Comunidade de Aveiro

Comunidades
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Comunidades

Após o período correspondente de 
formação, chegou o momento de 
dizer: estamos a caminho, e queremos 
continuar. Quis o Senhor, que esta 
Comunidade celebrasse as suas 
promessas temporárias, no dia vinte 
e cinco de outubro, na Igreja Matriz do 
Fundão.
Para além do presidente da celebração, 
o Padre Provincial, Pe Pedro Ferreira, 
estiveram ainda presentes, o nosso 
assistente, Pe José Luís Farinha, o 
Pároco Pe Hélder Lopes, o Pe António 
Dias Gama e o Pe Rui Manique. Nem a 
chuva nem a pandemia, consumiram a 
chama reacendida no coração de cada 
um de nós, pelo sopro dos ensinamentos 
de Santa Teresa. Também as distâncias 
se encurtaram de Tavira até ao Fundão, 
com a presença da nossa estimada 
Presidente Nacional Isabela Neves na 
companhia do seu marido.

É certo de que as máscaras ocultam 
os sorrisos, mas a alegria que brota 
dos nossos corações, não a podemos 
esconder. Sentimos a alegria de uma 
bela celebração, que traduziu o zelo e 
dedicação do nosso assistente, Pe José 
Luís Farinha, ao empenhar-se na sua 
preparação. 
Um retiro preparativo, vivido no dia 17 
de outubro, no centro Pastoral de Nossa 
Senhora das Dores na vila do Paul, 
antecedeu a celebração das nossas 
Promessas Temporárias. Assim, fomos 
conduzidos ao «Monte», para estarmos 
a sós com Aquele que sabemos que nos 
ama.             
Agradecemos ao Senhor, por todos os que 
connosco se cruzaram neste caminho. 
Com Ele, queremos testemunhar o Seu 
Reino, vivendo no mundo, em comunhão 
fraterna, uma vida evangélica.

Promessas na 
Comunidade do Fundão
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Comunidades  

Renovação de 
Promessas no Porto 

No sábado dia 7 de novembro, a 
comunidade Stella Maris do Porto 
reuniu para o seu primeiro encontro 
mensal do ano pastoral, com o seu 
assistente espiritual, Pe Vasco Costa. 
Este encontro foi como um espelho: uns 
em casa e outros presencialmente no 
Convento Stella Maris, mas a “imagem” 
quis-se semelhante. Assim, e apesar da 
distância física, reduzimos a distância 
“espiritual”. Para isso fomos rezando uns 
pelos outros: os que estiveram presentes 
rezaram pelos que ficaram em casa e os 
que estiveram em casa fizeram o favor 
de rezar pelos que estavam presentes no 
convento.  Como habitualmente, o nosso 
encontro teve início às 15h e terminou 
com as vésperas às 18h15, começando 
pela oração silenciosa, seguida pela 
formação e o lanche.
No tempo da formação, iniciamos o tema 

deste ano: A ciência da Cruz em tempo de 
pandemia, no ano em que se comemora 
os 130 anos do nascimento de Santa 
Teresa Benedita da Cruz (Edith Stein). O 
António José Machado apresentou uma 
introdução à espiritualidade da santa, 
antes de aprofundarmos, ao longo dos 
próximos meses, o mistério redentor da 
Cruz de Jesus Cristo com alguns dos 
seus escritos.
Durante as Vésperas que rezamos com 
a comunidade dos padres carmelitas 
e dos estudantes, António José, José 
Manuel Couto e Nicole Vareta renovaram 
as suas promessas definitivas. Foi um 
momento vivido com grande simplicidade 
e intensidade que acabamos todos 
cantando Flos Carmeli.
Virgem Mãe, aos carmelitas, teus filhos, 
sê propícia, ó Estrela do Mar!
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Chamados à Santidade
Etimologicamente a palavra “santidade” 
surgiu da palavra hebraica kadosh que 
significa santo; algo sagrado ou um 
indivíduo consagrado. Kadosh designa 
também, para os judeus, o nome de Deus. 
Invocamos os santos e nem sempre 
interiorizamos que todo o cristão tem 
como vocação participar na santidade 
do Deus Santo. No Evangelho, é Jesus 
que nos pede: «sede perfeitos como é 

perfeito o vosso Pai celeste» (Mt 5,48). O 
Concílio Vaticano II assume claramente 
a “vocação de todos à santidade na 
Igreja”, ensinando que “os cristãos de 
qualquer estado ou ordem são chamados 
à plenitude da vida cristã e à perfeição da 
caridade” (LG,5)
Falar de santidade, hoje, remete para 
um conceito de pessoa, integrada 
numa sociedade tecnológica que evolui 
constantemente nas suas regras e 

valores. De acordo com o dicionário, 
«santidade» é a qualidade daquele que 
exercita as virtudes com humildade, 
piedade e pureza. Significa então, viver 
comprometido com tudo aquilo que 
é tido como “santo”, no sentido de ser 
verdadeiro, puro, correto e bom. Ora na 
sociedade atual não é fácil viver de acordo 
com estes valores, baseados nas bem 
aventuranças e em todo o Evangelho. 

Ser santo hoje, é ser “contra corrente” 
e não alinhar pelos ditames de uma 
sociedade secularizada, mas pela fé viva 
na Santíssima Trindade. Conhecemos o 
Pai, o Filho e o Espírito Santo e sabemos 
que somos filhos muito amados por Deus. 
Nele somos santos, porque “o nome de 
Deus é santo”. Grande responsabilidade 
é, pois, viver como Filhos de Deus, irmãos 
em Cristo. Ser santo é corresponder 
a este amor infinito. Escreve S. Paulo 

Todos santos
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Todos santos

“Sabemos, irmãos amados por Deus, que 
sois do número dos escolhidos. Porque 
o nosso Evangelho não chegou até vós 
somente por meio de palavras, mas 
também mediante a força que é o Espírito 
Santo; e isso, com toda a abundância.” 
(1Ts 1, 1-5b)
Ser santo é reconciliar a nossa humanidade 
e deixar que o Espírito Santo se derrame 
em abundância no nosso ser. Num amor 
silencioso e recíproco, torna-se eficaz 
tornando-nos mansos e humildes como 
Jesus. S. João da Cruz diz-nos: “Nega os 
teus desejos e 
encontrarás o 
que o teu cora-
ção deseja. 
Sabes,  por 
acaso, se o 
teu apet i te 
é do agrado 
de  Deus? ” 
(Ditos de luz: 
15). Ser santo 
é vencer a 
vontade própria, para obedecer à vontade 
de Deus. E para conhecer a vontade de 
Deus, temos de parar, escutar e cultivar a 
intimidade com Jesus. Ele mesmo disse 
ser o Caminho, a Verdade e a Vida. Tantos 
cristãos vivem intensamente a sua vida em 
Jesus e, no dia a dia, manifestam-No nos 
gestos e nas obras. 
Nós, Carmelitas Seculares, temos esta 
exigência da fé que acolhemos, da 
espiritualidade que vivemos e da qual 
devemos dar testemunho na família, 
no emprego, na Comunidade. Crescer 
na filiação divina, ser apaixonado pela 
eucaristia, ter tempos de silêncio e 
oração é uma exigência. Quanto mais 
rezamos, mais percebemos as misérias 

e dificuldades, percebendo que é a graça 
de Deus que nos faz santos.
Os santos carmelitas ensinam-nos o 
caminho da humildade, da simplicidade 
evangélica e da confiança em Deus. E 
nas Suas vidas percebemos a graça e a 
misericórdia de Deus e também o sabor da 
Cruz, que nos identifica com Jesus.
A santidade exercita-se ao longo da 
vida, em escolhas baseadas no amor e 
em pequenos gestos que nos trazem e 
oferecem alegria. Denota-se no olhar e no 
modo como tratamos as pessoas que nos 

são próximas. O 
Santo Padre, o 
Papa Francisco 
fa la  de uma 
“santidade ao 
pé da porta” ou 
“a classe média 
da santidade” 
que nos assume 
como pobres 
pecadores  e 
“servos inúteis” 

buscando continuamente as coisas de 
Deus.
Ser santo, hoje, é fazer de cada 
acontecimento uma oportunidade única, 
para manifestar o amor de Deus nas 
palavras e em gestos concretos de 
tolerância, paciência, mansidão, alegria, 
ousadia, determinação, numa confiança 
ilimitada em Jesus e no Espírito Santo. 
Como filhos de Deus, somos peregrinos, 
predestinados a participar da íntima 
relação de amor existente na Santíssima 
Trindade; faremos parte, no fim dos 
tempos, do “banquete do Cordeiro” (Ap. 
19, 9) e viveremos no céu a plenitude da 
santidade.
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Breve e relevante 

Pensamentos 3 
Os olhos e o coração
de Santa Teresa do Menino Jesus

A antologia do 3º volume dos 
Pensamentos de Teresinha, 
reeditado pelas Edições 
Carmelo, foi organizada por 
Conrad de Meester, OCD, que 
escreveu no Prefácio: «Santa 
Teresa de Lisieux, jovem, 
mística, entusiasta, profética, 
semeou «pensamentos bem 
profundos» que habitavam o 
seu coração. 
Nesta antologia, recolhemos 
o que consideramos como a 
seiva dos escritos de Teresa. 
A seu modo, estes textos 
formam uma síntese da sua 
mensagem e uma ajuda para 
a oração. Teresa ensina-
nos a amar como pobres; é 
o seu «pequeno caminho» 
de desejo e confiança ale-
gre. Estas páginas têm 
uma pretensão: renovar a 
nossa fé quando lutamos 
por encontrar a Deus e nos 
afligimos de não poder amar 
como manda o coração».
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Oração ecuménica

Coordenação:

Morada:

Página online:

Nicole Vareta - flordocarmelo@carmelitas.pt

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

Quem habitará, Senhor, no vosso santuário,
     Quem descansará na vossa montanha sagrada?

O que vive sem mancha e pratica a justiça
     E diz a verdade que tem no seu coração,
o que não usa a língua para levantar calúnias
    e não faz o mal ao seu próximo  
    nem ultraja o seu semelhante.

   Salmo 14


