
Comunidade OCDS Stella Maris do Porto 

Apresentação 2017-2018 

• 18 membros  – casados, solteiros e viúvas -, dos 40 aos 
80 anos, 14 com promessas e a maioria é feminina.  

• Desde março-abril, participação de dois aspirantes. 

• Assistente espiritual : Pe João Rego 



Três temas na formação comunitária   

 

 vida e mensagem do Padre Eugénio Maria do Menino 
Jesus . 

 vida da Beata Maria da Encarnação, fundadora do 
Carmelo Descalço em França, no 4º centenário da sua 
morte . 

 vida e Cartas do do Beato Francisco Palau, carmelita 
descalço e fundador das Carmelitas Missionárias e 
Carmelitas Missionárias Teresianas . 

 



Outras actividades 

 

Meia-hora de oração silenciosa no fim de cada 
encontro 

 Convívio e oração com as irmãs do Carmelo de Braga 
e a comunidade OCDS Sta Teresinha de Braga  

 Retiro do Advento com a comunidade OCDS de 
Avessadas, com a orientação do Pe Leal, e na Igreja 
Stella Maris do Porto. 

Dia de Deserto da Quaresma, com uma reflexão do Pe 
João Rego sobre S. João da Cruz. 



Aspectos relevantes 

 

 Promessa temporária da irmã Maria Lúcia Tavares 
Rodrigues, 16-07-2018. 

 Participação da maioria dos membros com promessas 
na preparação e apresentação dos temas da formação. 

Organização da Via Sacra da Sexta-feira Santa na Igreja 
Stella Maris da Foz-Porto. 

Novenas de S. Teresa de Jesus e Nossa Senhora do 
Carmo. Terço do mês de Maria na Stella Maris 

 



Pontos fortes 
 

• Esforço na organização do ano e de cada encontro. 

• Empenhamento da comunidade na formação e em 
actividades nacionais, nomeadamente na 
preparação do Encontro nacional. 

• Participação significativa no retiro do Advento da 
Igreja Stella Maris e no Deserto da Quaresma. 

 



Fragilidades 

 
 Sempre os mesmos a faltar. 

 Falhas na comunicação entre irmãos fora dos 
encontros mensais. 

 Partilha tímida do caminho de oração (já foi pior). 

 Pouca participação comunitária nas celebrações dos 
Santos e nos encontros à escala nacional. 

 

   

 

 

 

 



 
     …. mas Ele está sempre connosco…. 

 

   “Não nos desampareis, Senhor,  

     porque esperamos em Vós, 

a nossa esperança não seja confundida, 

que vos sirvamos sempre  

e fazei de nós o que quiserdes” 

 
                                                            (adaptado de S. Teresa de Jesus, Excl. 17) 

  


