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Flor do Carmelo

O olhar de Deus é amar
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Células vivas no meio do mundo

Editorial

O Carmelo é uma família religiosa rica 
e diversa nas suas expressões: laical, 
consagrada, sacerdotal, missionária… 
A nossa Ordem tem um pilar base na 
vida em comunidade. Uma comunida-
de carmelita, seja de consagrados ou 
de leigos, é uma célula viva no meio da 
sociedade e do mundo com a vocação 
e missão de ser fermento no meio da 
massa, de ser luz no meio do mundo, 
de ser anúncio que não se pode escon-
der. A célula é, por natureza, pequena, 
mas bem ajustada às demais forma um 
corpo saudável. A saúde do corpo de-
pende da vitalidade das células. Santa 
Teresa convidava as suas filhas a “se-
rem tais”, a cultivarem a qualidade de 
vida fraterna e espiritual para pode-
rem ser eficazes na Igreja e no mundo. 
Realmente, também hoje, não se nos 
pede quantidade, mas qualidade, não 
se nos pede que lutemos a qualquer 
preço por crescer em número mas que, 
a partir da nossa simplicidade e humil-
dade, sejamos tais que irradiemos a luz 
da santidade que o Espírito infundiu 

em nossos corações. E esta vida santa, 
uma vida exigente connosco mesmos, 
numa luta pelo vigor cristão e evangéli-
co, será fermento, será sinal que diz da 
primazia de Deus sobre todas as coisas, 
será uma testemunha que experimen-
ta e partilha a alegria da fé, fundamen-
tada na certeza de que a nossa espe-
rança está posta em Deus e por isso 
não vacilamos no meio das solicitações 
e dificuldades do caminho. Vivemos a 
certeza de que o aperfeiçoamento e 
exercício constante do amor a Deus e 
ao próximo é a senda segura que nos 
permite acolher a santidade de Deus 
na nossa vida de cristãos e carmelitas, 
de consagrados e leigos. 
Despedimo-nos de 2018 e já entramos 
em 2019. E bem podemos investir nesta 
consciência de sermos células vivas de 
uma Ordem e de toda a Igreja. Quanto 
mais cuidarmos a unidade e comunhão 
nas nossas pequenas células, que são 
as nossas comunidades, melhor esta-
mos a contribuir para a edificação, saú-
de e consistência de todo o corpo que é 
a Igreja com a missão de testemunhar 
e anunciar a alegria do Evangelho ex-
perimentado, contemplado e comuni-
cado. Desta forma estaremos à altura 
da alta vocação e dignidade a que o Se-
nhor nos chamou pela vida e vocação 
que nos deu. Que cada um de nós po-
nha tudo da sua parte e Deus, vendo os 
nossos esforços, virá em nosso auxílio 
para nos assemelhar cada vez mais a Si. 

P. Joaquim Teixeira, OCD
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O que diz a Regra

O que diz a regra ao secular

“A nenhum irmão, seja lícito, a não ser 
com licença do Prior em exercício, mu-
dar de cela, nem permutá-la com ou-
tro”. R8
Aqui cela refere-se a mudar, não de 
quarto, mas de convento. Era costume 
dos antigos eremitas estabelecer a sua 
morada no lugar onde quisesse. 
Se nalgum lugar houvesse um eremita 
conhecido pela sua santidade atraía 
muitos discípulos que iam e vinham 
livremente como e quando queriam, 
sem criarem vínculos com a comunidade, 
mas somente com o mestre a quem 
seguiam.
Os Carmelitas eram diferentes, viviam 
em fraternidade, tinham assumido um 
tipo de vida mais parecido com os men-
dicantes. Portanto não lhes era permi-
tido mudar de comunidade sem licença 
do prior. Renunciavam assim à itine-
rância sem controlo e submetiam a sua 

vida ao julgamento da comunidade dos 
irmãos. 
Olhando para as nossas Comunidades 
seculares podemos “ler” este número 
como requerendo da nossa parte ca-
pacidade de conviver, disponibilidade 
para a comunhão e diálogo para nos 
tornarmos verdadeiros irmãos que 
compartilham uma vocação. 

«Numa oração da tarde descobri que 
Deus, que tudo vê, já não me assustava. 
Pelo contrário, enchia-me de consolo 
saber que não O deixava indiferente a 
minha existência, e mais me encheu de 
alegria saber que as suas pupilas exa-
minam os homens, porque compreen-
di, que essas pupilas, as meninas dos 
seus olhos, me olhavam cheias de ter-

nura, para me examinar, que é purifi-
car-me, permitir-me superar as minhas 
quedas, a minha debilidade, e sentir O 
seu apoio. Isto, tenho de o reconhecer, 
me veio pela mão de S. João da Cruz, 
“o olhar de Deus é amar” e tal notícia 
amorosa, envolveu a minha oração».

Adaptado de um texto de 
Frei Francisco Brandle

Ecos de uma leitura



4 4 

Para mais tarde recordar...

Queridos irmãos na fé, 
através da O.C.D.S. abraço 
fraterno, no Senhor Jesus.
Deus é a nossa luz, e nossa 
misericórdia; Como dizia a 
nossa Madre Sta. Teresa de 
Jesus. “Vossa sou para vós 
nasci, que quereis fazer de 
mim.”
É com grande satisfação 
que partilhamos as ativi-
dades da nossa Comunida-
de na paróquia de Santa 
Cecília, aquando da festa 
de Nossa Senhora do Carmo no dia 16 
de julho deste ano. Tivemos a alegria 
de acolher uma nova irmã, que ingres-
sou na Ordem, fazendo as Promessas 
Temporárias, e a todos os que fizeram 
as Promessas Definitivas (depois de 3 
anos de caminhada após as Promessas 
Temporárias), na presença do nosso 
pároco e assistente Padre Francisco 

Caldeira. Realizámos uma procissão, 
onde pudemos aclamar e louvar Maria. 
Seguiu-se um convívio fraterno com 
toda a comunidade que participou na 
eucaristia. Foi um momento de muita 
alegria no Senhor.

Fátima Ferreira 
Responsável da Comunidade 

de Santa Cecília 

Comunidade de Santa Cecília

Comunidade de Aveiro

A Comunidade de Aveiro foi visitada 
pelo Conselho Nacional no sábado dia 
07 de outubro. 
O Presidente do Conselho Nacional 
José Manuel, à semelhança de outras 
Comunidades já visitadas, iniciou o en-
contro explicando que a visita é pasto-

ral. Fez breves considerações sobre os 
nossos Estatutos e Constituições, deu a 
conhecer alguns números do Carmelo 
pelo mundo e pormenorizou a situação 
do Carmelo Secular no Continente e na 
Madeira. 
Transmitiu algumas ideias chave e va-
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Para mais tarde recordar...

lorizou a grande dignida-
de e responsabilidade que 
é ser Carmelita Secular, 
realçando a importância 
da oração. Sobre a vida 
comunitária, lembrou que 
a pessoa de Cristo é o cen-
tro da Comunidade e que 
tudo deve centrar-se nes-
se pressuposto. Realçou a 
importância da Formação 
como fundamental para 
a maturidade humana e a 
importância da Comunida-
de se reunir, sempre que 
possível, com a totalidade 
dos seus membros pois que “não se 
pode ser Carmelita à sua maneira, se-
gundo as suas próprias regras”.
Terminada a sua intervenção, o Pre-
sidente do Conselho Nacional deu a 
palavra à Presidente da Comunidade, 

Comunidade de Lisboa

Reunidos nesta Celebração . . .
Que foi a das Promessas Temporárias 
da Emília Faria e do Miguel Sampayo, 
da Comunidade Flos Carmeli.
É que no dia 27 de Outubro passado, 
no Carmelo de São José, em Fátima, es-
tes nossos Irmãos pediram à OCDS para 
receber as suas Primeiras Promessas.
Nesta cerimónia tão digna, que apela 
à responsabilidade de testemunhar o 
Reino de Deus com o auxílio da Virgem 

do Monte Carmelo e de toda a Ordem 
dos Carmelitas Descalços, além do Rev. 
Padre Joaquim Teixeira, ladeado pelos 
Padres José Maria e João Rego, junta-
ram-se a Graça Tavares, os casais Alice 
e Nuno Montargil e Maria Emília e Ar-
mando Faria, a Ana, mulher do Miguel 
Sampayo, a Rosarinho Borges de Cas-
tro, alguns irmãos das comunidades de 
Fátima e mais algumas pessoas.
Seguidamente, mergulhamos no clima 
espiritual, ao qual nos conduziu a Ora-

Rosa do Sameiro, que partilhou um 
pouco da história e da vida desta Co-
munidade.
O encontro terminou com um almoço 
convívio oferecido pela Comunidade.
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ção de Vésperas rezadas no Convento.
Saliente-se a alegria e familiaridade 
partilhadas neste fim-de-semana que, 
no regresso a Lisboa, incluiu uma visita 
com “lunch”, na propriedade dos Bor-
ges de Castro, no Castelo do Bode.
Como é bom sentirmo-nos chamados à 
contínua transformação que nos con-
duz ao Pai, dando passos sobre os já 
dados por Maria, Mãe, Mestra e Irmã 
do Carmelo.

Alice Montargil

Comunidade de Braga

Mais uma vez houve festa e alegria na 
comunidade de Sta. Teresinha de Bra-
ga, com a admissão, no dia 10 de no-
vembro, de dois novos elementos: a 
Cassilda  e o David. Estiveram   presen-
tes o nosso assistente espiritual, Sr Pe. 
Manuel Reis, e os restantes elementos 
desta comunidade.
Rezamos pedindo a Nossa Senhora do 
Carmo que nos continue a abençoar.

Escola de Oração

Na Domus Carmeli está a decorrer, nes-
te ano pastoral de 2018/19, a Escola de 
Oração. Foi com agrado que vimos que 
as nossas Comunidades estavam quase 
todas representadas no 1º Módulo que 
se realizou nos dias 9 a 11 de novem-
bro. Foram bem preenchidos e muito 
enriquecedores estes dias, que nos fi-

zeram despertar de uma certa letargia 
que o tempo faz acontecer. A partilha 
que foi pedida aos participantes, no fi-
nal do dia de sábado, mostrou bem o 
quanto este encontro estava a ser bem-
sucedido e até a exceder as expetativas. 
Tornava-se, portanto, necessário saber 
um pouco da origem desta iniciativa, o 
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que se concretizou com a pequena en-
trevista que fizemos ao Padre Joaquim 
Teixeira, o seu responsável. 
Pe. Joaquim fale-nos um pouco de 
como foi sonhada esta Escola de 
Oração.
Esta Escola de Oração foi sonhada há 
muito tempo, desde a fundação da Do-
mus Carmeli. Entre outras atividades, 
também a Província pensou numa Es-
cola de Oração para Fátima. O tempo 
foi passando, o projeto amadurecendo 
e sobretudo desde o início deste trié-
nio começamos a dar uma configura-
ção mais concreta a este projeto até 
assumir esta identidade que continua 
em construção. 
Como sacerdote da nossa Ordem, 
que privilegia a oração, quais 
as necessidades com que mais 
frequentemente se depara nos 
cristãos dos dias de hoje?
Os Carmelitas Descalços possuem o ca-
risma da vida espiritual, da vida interior 
que os seus fundadores lhe legaram. E 
a oração é o alimento desta vida inte-
rior. O chamamento que Deus me fez 
a esta família religiosa foi também um 
chamamento a cultivar esta dimensão 
orante da vocação cristã e consagrada 
de forma particular. É na medida em 
que oramos que afinamos a sensibili-
dade para captar as necessidades de 
oração e espiritualidade que têm os 
cristãos do nosso tempo. E hoje, há 
claramente uma necessidade de abrir 
novos caminhos e criar novas propos-

tas mistagógicas e pastorais que aju-
dem os cristãos a fazerem um caminho 
consistente neste campo. E esta Escola 
de Oração e as pessoas que mais dire-
tamente lhe dão corpo tentam ofere-
cer o melhor da espiritualidade cristã e 
carmelita aos seus participantes. 
A estrutura desta 1ª edição tem 
vários fios condutores. Pode fazer 
uma pequena síntese deste itinerário?
O primeiro módulo da Escola preten-
de lançar as bases fundamentais da 
oração cristã: somos procurados por 
Deus e a oração é uma resposta à Sua 
iniciativa de vir ao nosso encontro; a 
oração é um acontecimento teológico 
e antropológico. Depois, tendo como 
objetivo propor um itinerário, um pro-
cesso de formação com uma pedagogia 
adequada que ajude os participantes a 
fazerem um caminho, começamos por 
apresentar as primeiras formas de ora-
ção: oração vocal e oração de medita-
ção, além de fazermos uma introdução 
à oração litúrgica, começando pela Li-
turgia das Horas e pela importância da 
leitura meditada nestas primeiras eta-
pas da oração cristã. Pedimos aos par-
ticipantes que além de valorizarem os 
sacramentos, sobretudo da eucaristia e 
da reconciliação, e a liturgia das horas, 
se esforcem por dedicarem 30 minutos 
diários à oração mental ou meditação. 
De expetativas poderíamos também 
falar mas como já aconteceu o 1º 
módulo preferíamos perguntar-lhe 
qual o balanço que faz.
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Esta iniciativa está a fazer o seu percur-
so. As expectativas são altas e os resul-
tados já são muito bons. Começando 
pelos números, tivemos que pôr limite 
às inscrições porque não paravam de 
chegar, parámos nas cerca de 85 par-
ticipantes e mais 25 que nos seguiram 
online. Depois, temos mantido um diá-
logo bastante frequente com os par-
ticipantes, antes, durante e após este 
primeiro módulo, para continuarmos 
a aperfeiçoar este projeto, de forma a 
que ele responda às necessidades con-
cretas deste grande grupo de buscado-
res comprometidos de Deus, porque 
se sentiram tocados por Ele. E deste 
diálogo, temos recebido os maiores 
agradecimentos pela pertinência do 
lançamento desta Escola e algumas 

sugestões para melhorar esta oferta. 
Queremos responder às necessidades 
reais e concretas das pessoas para que 
rezem com maior intensidade, se po-
nham a caminho e perseverem nele. 
Também por esta relação constante 
com os professores e alunos desta es-
cola o balanço é muito positivo. Já co-
meçámos a pensar numa segunda edi-
ção no próximo ano pastoral. 
Muito obrigada Pe Joaquim pela res-
posta pronta e pelo carinho que nutre 
pela nossa Flor do Carmelo.
Em seguida podemos ler alguns teste-
munhos de Carmelitas Seculares que 
prontamente se disponibilizaram a par-
tilhar connosco o motivo que os cha-
mou a esta Escola de Oração. A todos 
agradecemos a colaboração e fazemos 
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votos de que muitas almas se possam 
sentir engulosinadas.
António José o que te levou a 
inscrever na Escola de Oração?
Porquê da minha inscrição na Escola de 
Oração, promovida pelos Carmelitas 
Descalços, a decorrer na Domus Car-
meli, em Fátima?
Resumidamente, são três os motivos 
que me levaram a aderir a este projeto 
desta Escola: para formação e valoriza-
ção pessoal; preparar-me melhor, para 
melhor ajudar os meus irmãos de co-
munidade, no cargo de Mestre de For-
mação, para o qual fui escolhido; ad-
quirir mais ferramentas para promover 
na minha comunidade paroquial uma 
Pastoral da oração.
Como carmelita descalço secular, a 
oração é o centro da minha vocação, 
pelo que nunca é demais aprender ou 
relembrar o que já sabia, já que apren-
de-se a orar, orando.
Sendo o responsável da formação na 
minha comunidade, não posso dar o 
que não tenho, daí a importância duma 
formação contínua e continuada, para 
melhor servir.
O apostolado primeiro e principal 
dum(a) carmelita descalço(a) é a ora-
ção e a espiritualidade. Assim sendo, 
sinto que na Paróquia onde celebro a 
minha fé, devo propor e ajudar a im-
plantar uma Pastoral da Oração, pensa-
da, organizada e estruturada, para unir 
e envolver a comunidade neste «trato 
de amizade, com Aquele que nos ama».

A Escola de Oração é uma boa proposta 
que vem ao encontro destes três pon-
tos e a razão da minha motivação em 
frequentá-la.

António José Gomes Machado, OCDS
Fraternidade Stella Maris do Carmelo 

Secular do Porto
Fátima o que te levou a participar na 
Escola de Oração?
Quando desejamos configurar a nossa 
vida com Cristo e cumprir a vontade do 
Senhor, percebemos quanto distante 
estamos da perfeição. Depois de discer-
nir o caminho que deveria tomar para 
servir a Deus e à Sua Igreja, consagran-
do-me na Ordem Secular Carmelita, per-
cebi que pouco sabia da espiritualidade 
carmelita. Foi isso que me levou a ins-
crever-me na Escola de Oração. Apren-
der com os Grandes Mestres Carmeli-
tas, os mistérios sagrados; conhecer-me 
melhor enquanto batizada e exercitar a 
minha relação amorosa e orante com 
Jesus, é o propósito que tenho. Mas sei 
no entanto que a vontade do Senhor 
fará de mim e da minha inteligência 
o que lhe aprouver. Seja eu capaz de 
acolher com docilidade as graças desta 
Escola. Sendo também, um tempo de 
comunhão eclesial, é um compromisso 
a ser fiel à minha fé e à minha promes-
sa como carmelita secular. Que todos 
os participantes se comprometam com 
este desafio de formação, participan-
do e divulgando, de modo a que mais 
pessoas possam usufruir deste meio de 
aprendizagem e santificação. 
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Não posso deixar de felicitar os respon-
sáveis pela génese da Escola, sabendo 
do grande esforço que tiveram só posso 
pedir que o Pai do céu os fortaleça e ilu-
mine e partilhar quão gratificante é estar 
a participar nos módulos de formação.

Fátima Faria
Comunidade Stª Teresinha do Menino 
Jesus do Carmelo Secular de Coimbra

Graça o que te chamou a esta Escola 
de Oração?
O que me chamou a esta Escola de Ora-
ção foi o Encontro com a palavra de 
Deus, com Jesus, com o amor de Ma-
ria, mãe da Igreja, que nos inspira e dá 
confiança. Seguindo o exemplo da Sa-
maritana também eu fui à fonte e foi, 
sem dúvida, a oportunidade de realizar 
esta experiência sagrada, em comu-
nhão com os nossos padres Carmelitas, 
que nos acolheram, com todo a sua boa 
vontade, com toda a alegria, que me 
levou a sair, a entrar neste desafio. O 
caminho da oração aprende-se ao lon-
go da vida, mas falta a interpretação da 
Palavra, entender o que vai mais além 
do conceptual. Muito tenho a aprender 
para além do sentir, por isso aqui estou. 

Graça Tavares
Comunidade Flos Carmeli do Carmelo 

Secular de Lisboa
Querida Né o que te chamou a esta 
Escola de Oração?
A escolha do tema Oração, soprado 
pelo Espírito Santo e acolhido e traba-
lhado pela equipa organizadora, tem 

a resposta no interesse demonstrado 
pela numerosa adesão de participan-
tes de diferentes quadrantes e faixas 
etárias, incluindo uma que veio expres-
samente de Salamanca para este en-
contro. É patente a sede geral de uma 
relação de amizade mais estreita com 
Deus e quem O procura é inevitavel-
mente atraído e adere à oportunida-
de dada; o poder fazê-lo é sem dúvida 
uma grande graça.
Para mim, como Carmelita Secular, a 
meta é a minha união com Jesus e a 
porta é a oração que é a base funda-
mental do nosso carisma. Para estar a 
sós com quem sabemos que nos ama 
não tem outro caminho. A oração for-
talece-nos na “determinada determi-
nação” de vivermos na Sua Presença e 
sentindo-nos habitados por Deus.
Na constante procura para adensar a 
vivência na intimidade com Jesus te-
nho a noção da necessidade progressi-
va de aprendizagem, por isso foi mui-
to apelativo vir à escola, onde não só 
podemos crescer na união com Deus 
mas também com os outros alunos que 
têm os mesmos objetivos, estreitando 
o convívio e a amizade. 
Só podemos ser verdadeiras testemu-
nhas da experiência de Deus quando 
temos uma forte vivência orante, por 
isso ficamos expectantes para a próxi-
ma lição.

Né Teixeira
Comunidade N. Srª do Carmo do 
Carmelo Secular de Paço d’Arcos
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Retiro na Domus Carmeli
Com o início do Advento marcam 
presença, um ano mais, um bom grupo 
de seculares para o seu Retiro. De 30 
de novembro a 02 de dezembro fomos 
acompanhados pelo Pe Agostinho Leal.
Pedimos aos mais jovens que 
partilhassem connosco o que sentiram 
com esta experiência. Pertencem 
todos à Comunidade Irmã Lúcia do 
Carmelo Secular de Fátima e eis o que 
partilharam:

“Neste Advento a Domus Carmeli, 
recebeu-nos de braços abertos para 
um retiro de preparação para a vinda 
do Senhor. O Pe Leal começou com 
uma pagela de N. Srª da Contemplação, 
explicando como uma imagem tão bela, 
inclui de forma magnífica, as virtudes 
teologais e cardeais, as três estrelas do 
Carmelo representando a fé, a caridade 
e o amor. Fomos abraçados por esta 
Mãe tão doce que nos apresenta um 

Para mais tarde recordar...
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luminoso Menino Jesus no Seu ventre.
Continuámos com São João da Cruz e 
na expressão “Senhor Deus, amado da 
minha alma”. Identificámo-nos com ele 
e, num caminho de fé, pedimos miseri-
córdia, força para realizar as suas obras, 
paciência para a sua espera, desejámos 
a pureza do amor e pedimos a Sua mão 
e ajuda. Sabendo que Deus é nosso e 
Cristo é nosso e todo para nós, senti-
mos e confirmámos que somos inteira-
mente de Cristo e Cristo de Deus. En-
tão, que procura a minha alma? Saímos 
para fora, para dentro da nossa alma e 
gloriámo-nos em Deus pois o nosso co-
ração alcançou o que desejava.
A vigília presenteou-nos com as 
vésperas e adoração. Aprendemos 
com Maria a escutar, a decidir e a agir. 
Sempre com Cristo tão radiante no 
altar. Terminámos o dia com a oração 
do terço e sempre com Maria muito 
presente. Que bom foi sentir a nossa 
Mãe tão próxima neste dia. Na manhã 
de Domingo aprendemos quais são as 
figuras e respetivas espiritualidades 
presentes no Advento. Identificámo-
nos com o profeta Isaías, desejámos 
ser como João Batista a preceder 
o caminho de Jesus, a batizá-Lo e a 
querer ser pequenino para que Jesus 
cresça. Maria e José refletem a nossa 
referência de família de mulher e de 
homem.
Saí deste retiro mais pequenino, com 
mais esperança e com um sentido de 
verdade e realidade mais fecundo. 

Obrigado a todos os que o fizeram pos-
sível. Santas festas!” 

Casal Teresa e Ricardo Manso
“Como é bom parar a minha vida 
agitada do quotidiano e reconhecer 
a presença de Deus. Foi muito 
importante que esta preparação do 
Advento tivesse como ponto de partida 
a vida de Maria, que é um modelo 
de mãe e mulher para mim. Maria 
da escuta, da decisão e da ação leva-
nos a olhar para a nossa experiência 
e a centrarmo-nos na meditação, na 
compreensão da realidade e na tomada 
de decisão. Como ponto fulcral, realço 
o reconhecimento da minha pequenez 
como forma de aprender, preparar o 
caminho e estar desperta à novidade, 
renunciando aos meus planos pessoais 
e estando recetiva ao que Deus quer de 
mim (“faça-se em mim segundo a Tua 
vontade”)”. 

Inês Costa
“Como Santa Teresa afirma “Devemos 
começar sempre!” e que importante 
foi para mim neste tempo de Adven-
to parar para começar de novo! Neste 
tempo de espera e de esperança Deus 
chama-nos a darmos o tempo certo 
para que Jesus nasça em nós e confiar-
mos, numa contemplação com Amor, 
em Deus porque tal como na natureza, 
na planta que dá fruto, tudo tem o seu 
tempo! Mas que seja uma espera aten-
ta e vigilante, para que se for essa a 
Sua vontade irmos “apressadamente” 
como Maria ao encontro d’Ele, mas in-
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teriormente numa paz sólida e profun-
da, enfim “sem stress”. 

João Almeida Gouveia
Foi o primeiro retiro Ocds que pude 
participar, e foi tão bom que pareceu 
pouco! O Pe. Leal tem uma alegria con-
tagiante e transpõe a doutrina de um 
modo simples e único. Sabe cativar a 
audiência e ainda ensaia as músicas 
das celebrações. Deixou-nos pistas de 
reflexão para um advento com Maria. 
Escutar com atenção, acolhimento e 
disponibilidade a Deus, decidir sem se 
deter e agir mesmo apesar das dificul-
dades. Mas sem esquecer a realidade, 

porque de nada serve a teoria se não 
tivermos em consideração o que nos 
rodeia. Mais do que esperar a vinda de 
Jesus é celebrar esta presença d’Ele na 
nossa vida. No advento é-nos oferecido 
um amor eterno. A maior exigência do 
advento é a purificação deste amor.  

Mariana Mira
A todos os que colaboraram, das mais 
diversas maneiras, para tornar possí-
vel este Retiro, um grande bem hajam, 
ao Pe Leal, valente pregador, o nosso 
profundo agradecimento pelo caminho 
que nos preparou para celebrarmos a 
vinda de Deus feito Menino.

Promessa definitiva do Gustavo
No passado dia 9 de dezembro, o 
Gustavo, da Comunidade do Carmelo 
Secular de Avessadas, realizou a sua 
Promessa Definitiva no Santuário do 
Menino Jesus de Pra-
ga, em Avessadas.
Foi na Eucaristia das 
11h30m, na presença 
do povo de Deus, da 
comunidade dos fra-
des e da comunidade 
do Carmelo Secular, 
que o P. Agostinho 
Leal recebeu a pro-
messa do Gustavo de 
querer tender à per-
feição evangélica no 
espírito das Bem-A-
venturanças, segundo 

as Constituições da Ordem Secular dos 
Carmelitas Descalços. 
A promessa temporária é a “porta 
de entrada” na Ordem Secular e, 
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por inerência, na família carmelita, 
conforme definido nas Constituições 
OCDS (nº 12). A promessa definitiva 
é o compromisso amadurecido e 
permanente do carmelita secular 
em seguir Jesus, “aceitando os Seus 
ensinamentos e entregando-se à Sua 
pessoa”, até ao final da sua existência 
terrena.   
No final da Eucaristia, seguiu-se o al-
moço no Convento, com a presença 
da comunidade dos frades carmelitas, 
dos membros da comunidade do Car-
melo Secular de Avessadas e respeti-
vos filhos. O Conselho Nacional OCDS, 
em representação de todo o Carmelo 
Secular, fez-se presente através do seu 
presidente, também como símbolo de 
unidade e comunhão da família car-
melita secular. Depois do almoço e de 
um passeio pela mata do Convento, se-

guiu-se um momento de oração prepa-
rado pelo Gustavo. 
Este dia também foi aproveitado para 
realizar, simultaneamente, a festa de 
Natal da comunidade. Assim, e como é 
habitual, antes de terminar o encontro, 
procedeu-se à entrega de prendas por 
todos os filhos dos casais que consti-
tuem a comunidade do Carmelo Secu-
lar de Avessadas. Também o Assistente 
Espiritual e o representante do Conse-
lho Nacional foram contemplados com 
uma lembrança.
Depois das despedidas, cada um regres-
sou a casa com a certeza que este foi 
mais um dia em que os laços de amizade 
entre os membros da comunidade de 
Avessadas foram fortalecidos, seguindo, 
assim, o desejo da nossa Madre funda-
dora: “nesta casa (…) todas hão-de ser 
amigas, todas se hão-de amar.”   
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A comunidade algarvia das Carmelitas 
Descalças passou a realizar os “Encon-
tros no Silêncio” nas primeiras sextas-
feiras de cada mês e o encontro de ou-
tubro foi uma vigília orante com Santa 
Teresinha do Menino Jesus, padroeira 
das missões. 

de silêncio para meditação “na vida e 
na missão que cada um tem”, foi assim 
participada pela família dos Carmeli-
tas Descalços, presente nas suas três 
expressões: as irmãs de vida exclusi-
vamente contemplativa, os padres na 
pessoa do padre João Rego e os leigos 
Carmelitas Seculares que também se fi-
zeram representar pela Fátima Sousa. 
Presente esteve também o bispo do Al-
garve, D. Manuel Quintas.
Com o lema do Ano Missionário – 
“Todos, Tudo e Sempre em Missão” 
– desafiou os representantes das três 
expressões carmelitas presentes a tes-
temunharem como é estarem “todos, 
em tudo e sempre em missão”. A irmã 
Lúcia Maria explicou ser através da ora-
ção que as carmelitas contemplativas 
vivem naquela permanente predisposi-
ção e observou haver irmãs “que saem 

Oremus pro vobis 

O convite das irmãs carmelitas foi acei-
te por 16 jovens e por alguns adultos 
que também quiseram estar presentes 
na capela do Carmelo do Patacão no 
Algarve.
Marcada pelo ambiente orante com 
cânticos de textos de Santa Teresinha, 
musicados pelo padre João Rego e in-
terpretados à guitarra por ele, procu-
raram conduzir a um clima de reco-
lhimento, reflexão e oração. A vigília, 
igualmente marcada pelo tempo de 
adoração ao Santíssimo Sacramento e 

Oremus pro vobis
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mo-nos como testemunhas na nossa 
casa, na nossa família, no nosso traba-
lho, na nossa comunidade”, afirmou, 
pedindo aos jovens que não tenham 
“medo de procurar” a sua vocação.
O bispo do Algarve quis manifestar 
a sua “gratidão à comunidade das ir-
mãs” por aquela iniciativa. D. Manuel 
Quintas quis também agradecer ao 
padre João Rego “por vir servir” a Igre-
ja diocesana algarvia naquela vigília. 
“Quando o silêncio é como o de hoje, 
as palavras sobram sempre”, afirmou 
o prelado que “agradeceu a oportuni-
dade de poder rezar daquela maneira, 

até aos confins do mundo dentro da 
clausura”.
O padre João Rego confirmou que, “em 
primeiro lugar, o serviço passa pela 
oração”, desejando que os sacerdotes 
possam ser “também missionários des-
sa oração e dos seus frutos” neles. “Se 
perseverarmos vamo-nos dando conta 
de que isto vai transformando o nosso 
coração e a nossa vida. E é a partir da-
qui que se transforma o mundo, não é 
só a fazer coisas que fazem falta fazer. 
É a partir daqui que Deus nos vai falan-
do no silêncio e vai transformando o 
nosso coração e vai transformando os 
jovens, os homens e as mulheres que 
depois são capazes de transformar o 
mundo”, observou.
Por sua vez, a Fátima Sousa explicou 
que os carmelitas seculares procuram 
dar testemunho nos diversos ambien-
tes onde se encontrem. “Nós assumi-

interiorizando os testemunhos do papa 
e de Santa Teresinha neste tempo par-
ticularmente intenso para a Igreja e 
neste Ano Missionário”.

Samuel Mendonça 
in Folha de Domingo



17 

Profissão

No passado dia 14 de Dezembro, So-
lenidade de S. João da Cruz, o nosso 
irmão Fr. Renato da Cruz fez a sua pro-
fissão solene no convento dos Padres 
Carmelitas Descalços da Foz do Douro, 
Porto. Foi durante a Missa, presidida 
pelo nosso Padre Provincial, Pe. Pedro 
Ferreira, e concelebrada por muitos sa-
cerdotes carmelitas, que o nosso irmão 
Renato prometeu a «Deus omnipoten-
te castidade, pobreza e obediência por 
toda a vida».
A celebração, muito sóbria mas muito 
bela, contou com a presença de vários 
amigos e familiares que não quiseram 
deixar passar este dia em claro. Para 
além dos pais, irmã, tios e primos do 

nosso Frei Renato, estiveram o seu pá-
roco, elementos do Conselho Nacional 
dos Carmelitas Seculares, alguns mem-
bros das comunidades seculares do 
Porto, Avessadas, Fátima e Paço de Ar-
cos, muitos amigos e conhecidos, bem 
como vários elementos da comunidade 
cristã que se junta para celebrar a fé 
naquela Igreja da Foz do Douro.
O nosso Padre Provincial, numa homi-
lia belíssima, recordou ao nosso Fr. Re-
nato a importância da consagração que 
ele assumia, apresentando o exemplo 
de S. João da Cruz como modelo para 
a sua consagração enquanto carmelita 
ao serviço da Ordem e da Igreja. A fes-
ta continuou com um animado conví-

Profissão Solene
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vio entre todos aqueles que desejaram 
partilhar com ele este dia.
O Renato nasceu em Vila Nova, Ilha 
Terceira – Açores, a 3 de Maio de 1992. 
Em 2010 foi admitido ao Postulantado 
na Ordem dos Carmelitas Descalços, 
tendo frequentado, durante esse tem-
po, a Universidade Católica Portuguesa 
no Centro Regional do Porto. Em 2012 
iniciou o seu Noviciado, em Avessa-
das, que terminou no seguinte com a 
sua primeira Profissão Temporal. Entre 
2013 e 2015 prosseguiu os seus estu-
dos em Salamanca (Espanha) tendo ido 
posteriormente estudar para Madrid 
até ao ano de 2016. Em 2016 regres-
sou a Portugal, encontrando-se neste 

momento a terminar os seus estudos 
teológicos onde os começou, na Uni-
versidade Católica no Porto.
Demos graças a Deus pela vida e pela 
consagração do Fr. Renato e não nos 
esqueçamos de rezar por ele, para que 
o Senhor o faça um santo carmelita ao 
serviço da Ordem, da Igreja e do próxi-
mo, em completa fidelidade ao carisma 
de Santa Teresa de Jesus e de S. João 
da Cruz. E não deixemos de pedir ao 
Senhor da Messe que continue a des-
pertar no coração de muitos jovens o 
desejo de se consagrarem a Ele de todo 
o coração numa vida simples e alegre, 
como foi a de Jesus e a da Virgem Ma-
ria, Sua Mãe.
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A Ordem Carmelita Descalça Secular de 
Tavira, denominada de Santa Teresa de 
Jesus, surgiu porque existia em Tavira a 
Ordem Terceira do Carmo “a mais an-
tiga das Ordens Terceiras Ibero-ameri-
canas do Carmo Descalço que remonta 
ao ano de 1727”
Esta Ordem Terceira tinha a sua exis-
tência na igreja de Nª Srª do Carmo de 
Tavira e a sua atividade consistia na 
admissão de irmãos pela imposição do 
Escapulário de Nª Srª do Carmo, na fes-
ta de Nª Senhora a 16 de Julho de cada 
ano, antecedida de Novena; na Procis-
são de Ramos, no Domingo anterior à 

Assim Nasceu ... Santa Teresa de Jesus

Comunidade Secular de Tavira

Páscoa e pela Missa, também anual, por 
alma dos Irmãos falecidos, na data em 
que na Ordem se celebra essa memória.
Tomámos consciência de que nos en-
contrávamos separados da Ordem, 
quando soubemos da assistência de 
um padre Carmelita à Ordem Tercei-
ra do Carmo existente em Faro. Logo 
o Prior da nossa Paróquia pediu que 
quando esse assistente viesse a Faro 
visitasse também Tavira. No entanto 
esse Padre Carmelita pertencia ao Car-
mo Calçado a que pertence a Comuni-
dade de Faro. Assim, sob a orientação 
do Sr. Bispo do Algarve, na ocasião, 

Assim nasceu...
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 Santos Carmelitas

JANEIRO
3 – S. Ciríaco Elias Chavara, presbítero – MF
8 – S. Pedro Tomás, bispo – MF
9 –  S. André Corsini, bispo – MF
27 –  S. Henrique de Ossó e Cervelló, presb– MF
ABRIL
17 – B. Baptista Mantuano, Fac.
18 – B. Maria da Encarnação, Fac.
23 – B. Teresa Maria da Cruz Manetti, Fac.
MAIO
4 – Mártires Carmelitas Espanhóis do séc. XX
5 – S. Ângelo da Sicília, Mem.
8 – B. Luís Rabatá, Mem.
9 – S. Jorge Preca, Mem.
16 – S. Simão Stock, Fac.

pedimos ao Carmelo Descalço que nos 
dissesse, uma vez que pertencíamos à 
Ordem Carmelita Descalça, se nos dava 
assistência espiritual. De imediato nos 
responderam que era seu dever fazê-lo 
e que viriam logo que combinássemos, 
pois havia um padre encarregado des-
se serviço nacional, e que assegurava o 
acompanhamento espiritual aos Car-
melitas Seculares.
Assim, desde o ano 2000, tivemos a 
assistência do Senhor Padre Carmelita 
Descalço Frei Jeremias Carlos Vechina, 
de saudosa memória, até ao ano 2011. 
Depois fomos assistidos pelo Sr. Pe Ví-
tor Hidalgo, a seguir pelo Sr. Pe José 
Maria Lourenço e atualmente pelo Sr. 
Pe. Joaquim Teixeira.
Quando iniciámos a Comunidade, após 
cerca de dois anos de formação pelo 

Sr. Pe Jeremias, foram admitidos à Or-
dem 14 elementos. Em 2003 fizeram a 
1ª Promessa Temporária 10 membros 
da Comunidade e em 2004 fizeram a 
1ª Promessa 5 novos membros. Em ja-
neiro de 2007, seis Carmelitas fizeram 
a Promessa Definitiva. Em 2011 foram 
admitidos mais cinco membros.
Entretanto, alguns membros, quatro, 
já partiram para a Casa do Pai; outros 
estão doentes e incapacitados e pre-
sentemente temos uma Comunidade 
formada por 14 elementos dos quais: 8 
têm Promessas Definitivas; 4 têm Pro-
messas Temporárias e 2 foram Admiti-
dos à Formação.
A Comunidade reúne mensalmente na 
1ª e 3ª segunda feira às 17:30 horas na 
Igreja de S. Brás, pois mais facilmente 
temos acesso a ela.

22 – S. Joaquina de Vedruna, Fac.
25 – S. Maria Madalena de Pazzi, Mem.

JULHO
9 – B. Joana Scopelli, Fac.
13 – S. Teresa de Jesus dos Andes, Fac.
16 – NOSSA SENHORA DO CARMO, Sol.
17 – BB. Teresa de S. Agostinho 
  e companheiras, Mem.
19 – Nossa Senhora, 
  Mãe da Divina Graça, Mem.
20 – Santo Elias, Festa
24 – B. João Soreth, Mem.
  B. Maria Pilar,  Teresa e Maria Ángeles, Fac.
  Maria das Mercês Prat y Prat, Fac.
27 – B. Tito Brandsma, Fac.


