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Mãe amadíssima, fazei crescer no mundo o 

sentido de pertença a uma única família. Encorajai 

a firmeza na fé, a perseverança no serviço, a constância na oração.

Papa Francisco

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

O mês de Maria, Mãe de 
Deus e da Igreja, é um 
tempo de escuta da Palavra 
ao rezar os mistérios do 
Santo Rosário. Neste ano de 
pandemia global, a imagem 
de Nossa Senhora não pôde 
acolher, como de costume, 
os peregrinos que teriam 
participado na procissão das 
velas e nas celebrações do 
dia 13. 

A noite do dia 12 ficou mais 
escura e silenciosa e as 
celebrações foram mais 
sóbrias e intimistas. Tudo em 
consonância com o convite a 
uma peregrinação interior ao 
nosso coração e na Presença 
de Deus. A Virgem Maria, 
neste ano invulgar, também 
se faz muito presente no 
nosso coração, e como Mãe, 
continua a preocupar-se com 
o mundo, que actualmente 
está duplamente ferido. 

O vírus trouxe sofrimento e 
morte, veio desestabilizar 
economias, modos de 
vida e projetos, certezas e 
confiança no futuro. Por isso, 
Lhe pedimos que conforte 
as famílias e sustente todos 

os que lutam para salvar 
vidas. Mas o mundo tem 
outras feridas, provocadas 
pela degradação ambiental 
e as desigualdades sócio-
económicas. Na sua glória, 
Maria «agora compreende 
também o sentido de todas 
as coisas», e ajuda-nos «a 
contemplar este mundo com 
um olhar mais sapiente» 
(Laudato Si ’, 241).

Nós, carmelitas seculares, 
comprometidos em 
manifestar o Amor de 
Cristo sob o manto de 
Maria, podemos contribuir 
a promover uma ecologia 
integral para “cuidar da 
casa comum”. Neste mundo 
ferido, peçamos a ajuda 
de Maria Mãe para que o 
Espírito Santo, que desceu 
sobre nós no Pentecostes, 
nos mostre o caminho das 
mudanças, de modo a criar 
um mundo mais justo que 
possa apagar «tanto o clamor 
da terra como o clamor dos 
pobres» (Laudato Si’, 49).

A Mãe de um mundo ferido

Conselho Nacional 
Ordem dos 

Carmelitas Descalços
Seculares
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- Escola de Oração - 2ª Edição, 4º módulo: Formar para a Mistagogia, de 25 a 27 
setembro. e 5º módulo: Vivência eclesial, de 20 a 22 novembro de 2020.

- Colóquio sobre Edith Stein – “Fé, História e Razão em Edith Stein”, no dia 12 de 
dezembro de 2020, entre as 10h00 e as 18h00.

- VIII  Congresso de Espiritualidade - 16 a 18 de outubro de 2020 - Conversão interior 
para uma ecologia integral 

Agenda Litúrgica

Atividades complementares

Junho 2020

7 Beata Ana de S. Bartolomeu (1549-1626) 
12 Beato Afonso Maria Mazurek, mártir (1891-1944)
14 Beata Maria Cândida da Eucaristia (1884-1949)
         Santo Eliseu, profeta
19 Beata Maria Teresa de S. José (1855-1938)
26 Beata Maria Josefina de Jesus Crucificado (1894-1948)

16 São Simão Stock (séc. XIII) 
22 Santa Joaquina de Vedruna (1873-1854)
25 Santa Maria Madalena de Pazzi (1566-1607)
29 Beata Elias de S. Clemente (1901-1927)

Maio 2020
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Juntos em oração. Juntos, também, 
graças à tecnologia. Sem ela, tudo seria 
bem mais difícil.
Como comunidade, temos contatado 
por telefone – alguns de nós –, mas 
temos, principalmente, estado ligados 
através daquela que é agora o nosso elo 
– a Graça. Temos estado ligados pela 
Eucaristia e pelas Laudes; Vésperas 
e Completas a que acompanhamos 
através de algumas plataformas. 
Temos estado juntos, também, através 
de alguma partilha que fazemos na 
página do Facebook – Flos Carmeli.
Temos, enfim, feito os possíveis por 
nos mantermos unidos mas é inevitável 
algum afastamento num momento em 
que a distância, entre nós, aumentou.
Estamos, acredito, a fazer os possíveis 
para não nos esquecermos uns dos 
outros num momento em que tudo nos 
empurra cada vez mais para nós mesmos 
e para as nossas famílias. 

Comunidade  Flos Carmeli- Lisboa 

Cultiva a amizade…

Não te encolhe, anima-te 
e partilha o teu problema 
com um irmão, uma irmã. 

Até estando na aflição podes 
lhe oferecer a tua amizade.

Juntos, neste tempo de pandemia

Comunidades
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Igreja responsável 

Ir à Missa em tempos de covid-19

Covid-19: Higienização de espaços e pessoas, distanciamento entre 
participantes e inexistência de contato físico nos vários sacramentos vai 
marcar o culto católico

Conferência Episcopal Portuguesa divulgou oito dezenas de orientações para 
as celebrações, a partir de 30 de maio, no contexto da pandemia onde se inclui 
«o uso obrigatório de máscara»

https://agencia.ecclesia.pt/portal/covid-19-higienizacao-de-espacos-e-pessoas-distanciamento-entre-participantes-e-inexistencia-de-contacto-fisico-nos-varios-sacramentos-vai-marcar-o-culto-catolico/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/covid-19-higienizacao-de-espacos-e-pessoas-distanciamento-entre-participantes-e-inexistencia-de-contacto-fisico-nos-varios-sacramentos-vai-marcar-o-culto-catolico/
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A mais antiga oração mariana
À vossa protecção nos acolhemos, 
Santa Mãe de Deus.
não desprezeis as nossas súplicas 
em nossas necessidades;
mas livrai-nos de todos os perigos,
ó Virgem gloriosa e bendita.

Em finais de Abril, o Papa Francisco 
enviou uma Carta a todos os fiéis do 
mundo, em que propôs redescobrir 
a “beleza de rezar o Terço em casa 
no mês de maio”. A Carta integra duas 
orações a Nossa Senhora, que o Papa 
oferece para rezar no final do Terço, em 
união espiritual com ele. A primeira acaba 
com esta antífona, que podemos também 
rezar no final da oração de Completas. 
Ao fim do dia, recordamos sempre a 
Virgem Maria, que aceitou as palavras do 
Anjo e viveu o mistério de Cristo. No mês 
de Maria, o Papa Francisco recomenda 
esta oração própria para os períodos de 
dificuldades e incertezas, como o que 
agora atravessamos.
À vossa proteção (Sub tuum praesidium, 
em latim) é uma antífona rezada em 
ritos litúrgicos do Oriente e do Ocidente, 
a partir dos primeiros séculos do 
cristianismo. Como outras orações 
dessa época, caracteriza-se pela sua 
simplicidade e concisão. Um dos mais 
antigos ritos que reza a antífona é o 
copta dos cristãos do Egipto. Encontra-
se também, entre outros, nos ritos 
bizantino (Igrejas católicas orientais e 
ortodoxo), ambrosiano (atual diocese de 
Milão) e romano. 
A grande antiguidade da antífona foi 
identificada há cerca de 100 anos pela 
análise de um fragmento de papiro. 

Em 1917, a Biblioteca John 
Rylands de Manchester 
(Inglaterra) adquiriu um 
conjunto de papiros egípcios, 
desconhecendo-se a área 
onde foram encontrados. 
Entre eles, havia um fragmento 
de 18 por 9,4 cm com o texto 
da oração em grego, que foi 
analisado por vários cientistas 
para a sua datação. Uns 

apontam o século IV, outros admitam que 
foi escrito entre 250 e 280, confrontando 
o tipo de escrita com outros documentos 
da época, que mostram a utilização 
do título de Mãe de Deus na liturgia 
primitiva e na piedade popular do Egito, 
durante o século III. Ou seja, muito antes 
do Concílio de Éfeso (431), que declarou 
a união das naturezas humana e divina 
na pessoa de Jesus Cristo e reconheceu 
que a Virgem Maria podia ser chamada 
Mãe de Deus. 
A antífona tem um lugar muito discreto na 
liturgia, mas transmite muito em poucas 
palavras. A súplica à Virgem Maria e o 
pedido direto da sua proteção mostram 
que as comunidades cristãs primitivas 
do Oriente, talvez num contexto de 
perseguição, reconheceram o poder 
da sua intercessão. De fato, Maria é 
“bendita” e chamada “Mãe de Deus”. 
Ao longo do tempo, os povos sempre 
tiveram a oração em grande estima no 
Oriente e no Ocidente, sendo rezada 
em procissões para afastar perigos e 
intempéries. Cá estamos nós, com a 
nossa fragilidade humana, invocando a 
protecção da Virgem Maria, Bendita Mãe 
de Deus.

Ecos de uma leitura
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Breve e relevante       

A Voz do Papa: “A oração é o respiro da fé”

Na Audiência Geral de quarta-feira 6 de 
maio, realizada na Biblioteca do Palácio 
Apostólico por causa da pandemia, o 
Papa Francisco iniciou um novo ciclo 
de catequeses, desta vez dedicado à 
oração. Este ciclo continua nas próximas 
quartas-feiras e encontra-se disponível 
no site do Vaticano.

https://www.vaticannews.va/pt/podcast/
angelus-e-audiencia-geral.html

Revisão dos Estatutos 
O bloco de trabalho dosEstatutos 
preparado no início do mês aborda a 
identidade carmelita. Porque este tema 
é de suma importância para todos, é um 
pouco diferente dos demais. Propomos 
que cada um, de forma individual, 
procure responder às questões lançadas 

e só depois sejam partilhadas em 
comunidade, antes de o responsável 
fazer as respetivas correções no texto 
dos atuais Estatutos. Para refletirmos 
neste tema importante, o prazo é 
alargado - até 31 de julho.

Recorda-te…

A tua comunidade precisa de ti!
Tu não estás só!
Faz-te presente,

por sms, telefone, vídeo chamada…
uma surpresa espera por ti!

https://www.vaticannews.va/pt/podcast/angelus-e-audiencia-geral.html
https://www.vaticannews.va/pt/podcast/angelus-e-audiencia-geral.html
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Tenho ao cimo da escada, de maneira
Que logo, entrando, os olhos me dão nela, 
Uma Nossa Senhora de madeira,
Arrancada a um Calvário de Capela.
 
Põe as mãos com fervor e angústia.
O manto cobre-lhe a testa, os ombros, cai 
composto;
E uma expressão de febre e espanto
Quase lhe afeia o fino rosto.
 
Mãe de Deus, seus olhos enevoados
Olham, chorosos, fixos, muito além...
E eu, ao passar, detenho os passos apressados,
Peço-lhe – “A Sua bênção, Mãe !”
 
Sim, fazemo-nos boa companhia
E não me assusta a Sua dor: quase me apraz
O Filho dessa Mãe nunca mais morre. Aleluia !
Só isto bastaria a me dar paz.
 
- “Porque choras, Mulher ?” 
– docemente a repreendo.
Mas à minh’alma, então, chega de longe a sua voz
Que eu bem entendo: -“Não é por Ele” 
“Eu sei ! Teus filhos somos nós”.

José Régio (1901 – 1969)

Sorrisos de Deus

Nossa Senhora
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OCDS - Domus Carmeli 
R. do Imaculado Coração de Maria 17, 2495-441 Fátima
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Bendito seja Deus, 

que não rejeitou a minha prece,

nem me retirou a sua misericórdia.

Tudo canta e grita de alegria!

                                                    Sl 64 e 65

Não te esqueças…

Ao meio dia, até ao Pentecostes, 

vamos ficar unidos,

recitando Regina Caeli.

A essa hora, a nossa Mãe do Céu espera-nos.

mailto:flordocarmelo%40carmelitas.pt?subject=
https://www.seculares.carmelitas.pt/

