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Santa Isabel da Trindade (1880-1906)
“Parece-me que a atitude da Virgem é o modelo das almas interiores, dos seres que Deus 
escolheu para viverem de dentro…  Isto, porém, não a impedia de se entregar ao que era 
exterior… Maria percorreu diligentemente as montanhas da Judeia, para ir à casa da sua 

prima Isabel. Nunca a visão inefável, que em si contemplava, diminuiu a sua caridade.”
 (O Céu na Terra, 40)
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Editorial

Novembro é o mês da 
memória dos santos, e 
particularmente dos santos 
carmelitas. Olhando para 
o calendário litúrgico, 
novembro é realmente um 
mês único: ao longo de vários 
séculos, oferece modelos de 
santidade desafiadores para 
o tempo presente.
Ainda antes da reforma 
teresiana e fundação 
do primeiro convento de 
Carmelitas Descalços, a 
Beata Francisca e São 
Nuno de Santa Maria 
gozavam de privilégios 
reservados à nobreza e 
cavaleiros guerreiros. Mas 
decidiram afastar-se das 
honras mundanas para se 
revestirem do manto da 
oração e da humildade. 
Os carmelitas descalços 
Dionósio e Redento, 
membros de uma missão 
diplomática de paz falhada 
na Indonésia, recusaram a 
negação da sua fé, tornando-
se os primeiros mártires da 
Ordem. Na modernidade e 
desafios sociais do século 
XIX, surgem muitos santos 
carmelitas: celebramos o 

Beato Francisco Palau, 
contemplativo e missionário 
que aprofundou o mistério 
da Igreja; Santa Isabel 
da Trindade que nos leva 
ao silêncio interior para 
deixar Deus agir com o Seu 
amor nas nossas vidas de 
seculares. Finalmente, no 
século XX, santificaram 
se muitos cristãos durante 
as múltiplas guerras que 
assolaram a Europa, entre 
eles padres, religiosos 
e religiosas; o Carmelo 
espanhol comemora os seus 
mártires em novembro.
Com a ajuda do Espírito 
de Jesus e dos santos 
carmelitas, procuremos 
discernir melhor o caminho 
semeado de pedras que 
nos desviam das exigências 
escondidas da nossa fé e 
missão. Os nossos santos 
compreenderam que, para 
o mundo ficar melhor para 
todos, a santidade constrói-
se na trama do quotidiano. 
Tornemo-nos as pedras 
vivas de Deus, pela nossa 
presença e proximidade 
junto do mundo que nos 
rodeia. 

Santidade no Carmelo

Nicole Vareta
Ordem Secular dos 

Carmelitas Descalços
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Agenda Litúrgica

Atividades Complementares

Novembro 2019

5 Beata Francisca d’Amboise (1427-1485) 
6 São Nuno de Santa Maria (1360-1431) 
 Beatos Carmelitas Mártires da Guerra Civil Espanhola, (+1936)
 Beatas Esperança, Refugio, Daniela e Gabriela, C.M. mártires (+1936)
7 Beato Francisco Palau (1811-1872)
8 Santa Isabel da Trindade (1880-1906)
14 Todos os Santos da Ordem do Carmo
15 Comemoração de todos os Defuntos da Ordem do Carmo
19 São Rafael Kalinowski (1835-1907)
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

15 a 17 novembro -  Escola de Oração (1º Módulo da 2ª Edição) - Domus 
Carmeli, Fátima

22 a 24 novembro – Retiro de Advento, Domus Carmeli, Fátima

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

Dezembro 2019
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25º aniversário da entrada das Irmãs 
Carmelitas na Diocese da Guarda

No dia 24 de agosto a Comunidade 
de São José esteve em espirito de 
união com o Carmelo da Santíssima 

Trindade na Guarda, para celebrar o 
25º aniversário da entrada das Irmãs 
Carmelitas na Diocese da Guarda. 
Marcando presença na Eucaristia das 
11 h no Carmelo seguido de almoço 
partilhado com a restante comunidade. 
Em clima de grande alegria e partilha, 
agradecemos as Irmãs do Carmelo da 
Santíssima Trindade a receção e partilha  
a Comunidade Secular.

Comunidades

Eleições do Conselho Regional na Madeira 

No fim-de-semana 12 e 13 de outubro as 
comunidades da Madeira congregaram-
se na Igreja do Carmo, no Funchal 
para as eleições do Conselho Regional 
para o triénio 2019/22. Foi eleita como 
Presidente Teresa Maria Cardoso 

Brazão da Comunidade do Bom Jesus 
do Funchal e como Conselheiras: Altina 
Coleta de Abreu da Comunidade N. 
Srª do Bom Sucesso de Garachico; 
Maria da Conceição Pereira dos Reis 
da Comunidade Nª Srª dos Remédios 
na Quinta Grande e Teresa Margarida 
Sousa Viegas da Comunidade Bom 
Jesus do Funchal. 
Encerraram-se os trabalhos com 
uma oração de ação de graças, 
agradecimentos pelo trabalho generoso 
e incansável do anterior conselho e votos 
de que este novo conselho mantenha a 
união com o Conselho Nacional.

https://www.seculares.carmelitas.pt/post/25%C2%BA-anivers%C3%A1rio-da-entrada-das-irm%C3%A3s-carmelitas-na-diocese-da-guarda
https://www.seculares.carmelitas.pt/post/elei%C3%A7%C3%B5es-do-conselho-regional
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No dia 15 de Outubro de 2019, e 
sob proteção da nossa Fundadora 
Santa Teresa de Jesus, reuniu-se a 
Comunidade de N. Senhora do Monte 
Carmelo, na Domus Carmeli em Fátima, 
para proceder à eleição do novo conselho 
de comunidade. Estiveram presentes 
os Reverendos, Pe. Pedro Ferreira, 
Provincial da Ordem dos Carmelitas 
Descalços que orientou os trabalhos, 
e o Pe. José Maria, atual Assistente 
Espiritual da Comunidade. Todos os 
elementos compareceram para o ato 
eleitoral, a saber: Alice Pinheiro, Mª. 
Benedita Oliveira, Mª. Clara Oliveira, 
Isabel Mª. Ramos, Mª. dos Santos, Mª. 
de Lurdes Marques, Mª. Teresa Sousa, 
Mª. do Rosário Frazão e Liz Cristine. 
Esta, sem direito a voto, foi a secretária.
Demos início à sessão com a invocação 
do Espirito Santo, seguindo-se uma breve 
apresentação do Pe. Provincial sobre 
o ato eleitoral. De seguida procedeu-
se ao sufrágio, tendo sido eleita para 
presidente a Isabel Ramos. O Sr. Pe. 
Pedro perguntou-lhe se aceitava, e 
após um momento de reflexão a mesma 

respondeu, que recordando a Promessa 
de Obediência, confiada em Deus e na 
colaboração de todas, acedia.
O Sr. Padre Pedro convidou então 
a presidente eleita, a indicar as três 
Conselheiras que irão trabalhar com ela. 
As escolhidas foram:
Mª. Clara Oliveira – Comunicação
Mª. do Rosário Frazão – Secretária 
Mª. Teresa Sousa – Tesoureira
Mª. Benedita Oliveira - Mestra de 
Formação
Assim ficou completo o novo conselho da 
comunidade de N. S. do Monte Carmelo.
Dirigimo-nos em seguida para o Carmelo 
de S. José, onde rezámos vésperas com 
as irmãs e celebrámos a festa de S. 
Teresa de Jesus na Eucaristia. Jantámos 
na Domus, e o nosso dia terminou com 
um alegre convívio em família na casa 
de Comunhão.
Entregamos a Deus a nossa boa vontade 
e pedimos a ajuda de Sta. Teresa de 
Jesus e S. João da Cruz, para que 
possamos conduzir toda a Comunidade 
a avançar no caminho de perfeição 
que eles próprios percorreram e nos 
convidam a seguir.

Comunidades

Eleições Da Comunidade
De N. Senhora Do Monte Carmelo

https://www.seculares.carmelitas.pt/post/elei%C3%A7%C3%B5es-da-comunidade-de-n-senhora-do-monte-carmelo
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A Tereza fez anos

No dia 24 de Outubro de 2019, a Tereza 
Peres fez 87 anos e as filhas resolveram 
levá-la a Fátima, convidando toda a 

nossa comunidade para festejar o 
aniversário. Na capelinha, rezámos o 
Terço e participámos na eucaristia. A 
seguir, almoçámos na Domus Carmeli, 
onde nos recebeu o Padre Joaquim. 
A Tereza ficou satisfeitíssima e, na 
despedida, agradeceu a cada um de nós 
pelo seu nome. Foi mais um momento 
festivo da nossa comunidade, que na 
amizade tem um dos seus elos fortes.

Comunidades

De volta, com muita alegria

Após umas férias que, para além do 
descanso, nos permitiram refletir e sentir 
a falta da vida em comunidade – os 
intervalos também servem para isso -, 
a comunidade de Lisboa, Flos Carmeli, 
reuniu-se no passado dia 26 de outubro, 
na paróquia do Campo Grande, com 
muita alegria pelo reencontro e, mais 
ainda, pela chegada de um novo membro 
à nossa comunidade – a Georgina – a 
quem acolhemos de braços abertos. 
Georgina sê bem-vinda! É sempre uma 
alegria ver crescer em número uma 
comunidade mas, maior ainda é a alegria 
de podermos aprender ainda mais – 
pois quantos mais formos, a mais fontes 
poderemos ir beber.
Como sempre, o padre João, de 
quem todos tínhamos saudades, foi 
eloquentíssimo nas mensagens que nos 

trouxe e mediador das nossas sedes de 
saber que, muitas vezes, nos dispersam, 
afastando-nos do que importa. Obrigada 
padre João Rego, pela paciência e pelo 
amor que o tornam tão disponível.
Aguardamos, alegremente, pelo próximo 
encontro.
Até lá.

https://www.seculares.carmelitas.pt/post/tereza-peres-fez-87-anos
https://www.seculares.carmelitas.pt/post/de-volta-com-muita-alegria
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Comunidades

Eleições na Comunidade Irmã Lúcia

No dia 26 de outubro a nossa comunidade 
OCDS Irmã Lúcia, de Fátima, teve o seu 
encontro mensal. 
Atualmente a comunidade é composta 
por quatro casais com promessas 

temporárias: Ricardo Manso e Teresa 
Eugénio; Hernán Sosa e Isabel Carreira; 
João Gouveia e Inês Costa, Vasco 
e Mariana Mira; Ana Cristina Miguel, 
também com promessas temporárias; 
um casal ainda sem promessas, José 
Machado e Marlene Tavares, e o nosso 
Assistente Espiritual, Padre Frei Joaquim 
Teixeira.
Fez-se o escrutínio para o Conselho da 
Comunidade. Foi eleito para Presidente 
o Ricardo Manso e para Conselheiros, 
Mariana Mira (Secretária), João Gouveia 
(Tesoureiro), Ana Cristina (Comunicação) 
e o Delegado à Assembleia Geral, Vasco 
Mira. 

https://www.seculares.carmelitas.pt/post/elei%C3%A7%C3%B5es-na-comunidade-irm%C3%A3-l%C3%BAcia
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Igreja no Mundo

Novos caminhos para a Igreja 
e para uma ecologia integral

No dia 26 de Outubro, finalizaram 
os trabalhos da Assembleia especial 
do Sínodo dos Bispos para a Região 
Pan-amazónica sobre o tema “Novos 
caminhos para a Igreja e para uma 
ecologia integral”. O Papa Francisco 
fez um discurso no fim da assembleia 
de que se transcrevem as principais 
linhas, conservando-se os traços da 
comunicação oral. 
« Antes de tudo, gostaria de agradecer a 
todos vós que destes este testemunho de 
trabalho, de escuta, de busca, de procurar 
pôr em prática este espírito sinodal que 
estamos aprendendo, estamos num 
bom caminho. Compreendemos cada 
vez mais o que significa caminhar junto, 
discernir e incorporar a rica tradição da 
Igreja nos momentos oportunos. Alguns 
acham que a tradição é um museu de 
coisas antigas. Gosto de repetir o que 
disse Gustav Mahler: « A tradição é a 
salvaguarda do futuro e não a custódia 
das cinzas ». É como a raiz de onde vem 
a seiva que faz a árvore crescer para dar 
fruto.
Falámos de quatro dimensões: [primeiro] 
a dimensão cultural, que está dentro da 
tradição da Igreja. Em segundo lugar, 
a dimensão ecológica. Gostaria de 
prestar homenagem a um dos pioneiros 
desta consciência na Igreja, o Patriarca 
Bartolomeu de Constantinopla.. E 
depois dele, tantos o seguiram. Laudato 
si’ [Encíclica “Sobre o cuidado da casa 
comum”] nasceu com uma inspiração 

na qual trabalhavam tantas pessoas, 
cientistas, teólogos e pastoralistas… 
A Amazónia é um dos pontos mais 
importantes. É um símbolo, diria… 
Nesta dimensão ecológica, o futuro 
está em jogo, não é? Em manifestações 
feitas por jovens, seja no movimento de 
Greta ou noutros, os meninos saíram 
com o cartaz: “O futuro é nosso, ou 
seja, não decidam pelo nosso futuro”. 
“Ele é nosso”. O perigo ecológico existe 
não só na Amazónia, mas noutros 
lugares… A par da dimensão ecológica 
está a dimensão social. Na Amazónia 
aparecem todos os tipos de injustiças, 
exploração de pessoas a todos os níveis 
e destruição da identidade cultural… A 
quarta dimensão inclui todos elas — e 
diria que é a principal — é a dimensão 
pastoral. O anúncio do Evangelho 
é urgente. Mas que seja entendido, 
assimilado, compreendido por essas 
culturas… Falou-se de seminários 
indígenas, e com muita força. Agradeço 
ao Cardeal O’Malley a coragem que 
teve, porque ele pôs o dedo na ferida 
em algo que é uma verdadeira injustiça 
social, que efetivamente não permite aos 
aborígenes o caminho do seminário nem 
do sacerdócio… Haja criatividade em 
tudo isto a partir de novos ministérios. 
Eu assumo o pedido para convocar 
novamente a Comissão [da ordenação 
diaconal de mulheres] para continuar 
a estudar como era na igreja primitiva 
o diaconado permanente. Vou tentar 
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Igreja no Mundo

refazer isto com a Congregação para a 
Doutrina da Fé, e incluir novas pessoas 
nesta Comissão, e eu aceito o desafio.
Apareceram algumas coisas que 
precisam ser reformadas: a Igreja tem 
de se reformar sempre a si mesma. E 
reformar isto: que não haja falta de zelo. 
Os jovens religiosos têm uma vocação 
muito grande e devem ser treinados 
no zelo apostólico para ir às periferias. 
Seria bom que no plano de formação dos 
religiosos houvesse uma experiência de 
um ano ou mais nas regiões periféricas... 
simplesmente ao serviço de um bispo 
em lugar de missão. Isso será estudado, 
mas é também uma reforma para ver. 
E também a redistribuição do clero no 
mesmo país.
Um ponto da dimensão pastoral foi a 
mulher… Gostaria apenas de sublinhar 
isto: que ainda não percebemos o 
significado da mulher na Igreja, e é 
por isso que ficamos apenas na parte 
funcional, que é importante, que deve 
estar nos conselhos... ou em tudo o que 
foi dito, sim. Mas o papel das mulheres na 
Igreja vai muito além da funcionalidade. E 
é nisto que temos de continuar a trabalhar. 
Falou-se de uma reforma ritual, isto é 
da competência da Congregação para 
o Culto Divino, e pode fazê-lo de acordo 
com os critérios e sei que o podem fazer 
muito bem, e apresentar as propostas 
necessárias que a inculturação exige. 
Mas é preciso olhar sempre em frente, 
sempre além… Sempre com a ajuda da 
Santa Mãe Igreja, Mãe de todos, que 
nos guia neste caminho para não nos 
separarmos. Não tenhais medo delas. 
Obrigado aos meios de comunicação 

social pelo favor que nos fazem de 
difundir o Sínodo. Peço-vos outro 
favor: que na difusão que fizerdes do 
documento final vos detenhais sobretudo 
nos diagnósticos, que é a parte mais 
consistente, a parte onde o Sínodo 
realmente se expressou melhor: o 
diagnóstico cultural, o diagnóstico social, 
o diagnóstico pastoral e o diagnóstico 
ecológico… Há sempre um grupo de 
cristãos de elite que gosta de se envolver, 
como se fosse universal, neste tipo de 
diagnóstico…, e dizer que ganhou este 
setor ou aquele. Não, todos vencemos 
com os diagnósticos que fizemos e até 
onde fomos em questões pastorais e intra-
eclesiásticas. Fiquei muito feliz por não 
termos caído prisioneiros desses grupos 
seletivos que do Sínodo só querem ver 
o que foi decidido sobre este ou outro 
ponto intra-eclesial, e negarão o corpo 
do Sínodo que são os diagnósticos que 
fizemos nas quatro dimensões. 
Obrigado do fundo do meu coração, 
perdoai-me a petulância e rezai por mim, 
por favor. Obrigado. »

O documento final do Sínodo foi 
publicado em espanhol  na página do 
Sínodo http://www.sinodoamazonico.
va/content/sinodoamazonico/pt.html 
e no Boletim da Sala de Imprensa 
da Santa Sé https://press.vatican.
va/content/salastampa/it/bollett ino/
pubblico/2019/10/26/0820/01706.html

http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/pt.html
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/pt.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/10/26/0820/01706.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/10/26/0820/01706.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/10/26/0820/01706.html
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Oração

Hino Da Família Carmelita
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Página online:

Nicole Vareta - flordocarmelo@carmelitas.pt

Gustavo Borges

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

www.seculares.carmelitas.pt

Maria, Mãe, Senhora do Carmo
Cobre com teu manto,

Ó Mãe amada,
Esta Família

A ti consagrada.

   O carisma teresiano,
dom do Espírito à Igreja,

é raiz duma Família
que qual árvore viceja.

Na Família Carmelita
Vários ramos se entrelaçam.
Da mesma seiva bebendo,
O mesmo ideal abraçam.

Os frades e as monjas
E o Carmelo Secular,

Os jovens e as crianças
São ramos sempre a alastrar.

A seiva da oração,
Que em todos correndo vai,

Quer dar frutos de amor,
Para glória de Deus Pai.

Com Cristo no centro,
A Comunhão, a Amizade,
São valores de um carisma
Com peso de Eternidade.

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

