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O rescaldo das festas de Natal...!

Editorial

Há dias alguém me perguntava: mas já 
se retira o presépio? Não é só para a 
semana? E então a festa do Baptismo 
do Senhor não se celebra no próximo 
domingo e depois é que acaba o tempo 
do Natal e então se retira o presépio?
Celebrámos ainda há pouco as festas 
natalícias: na verdade, este ano, foram 
mesmo muito breves. Ficou reduzido, 
praticamente, a duas semanas, isto é, 
do dia 25 de Dezembro ao 8 de Janeiro 
- só três domingos e as duas semanas 
entre eles: solenidade do Natal, soleni-
dade de Santa Maria Mãe de Deus (Ano 
Novo) e solenidade da Epifania (Reis); 
na segunda-feira, dia 9, já celebrámos 
a Festa do Baptismo do Senhor, e ter-
minou o tempo do Natal. Na terça-fei-
ra começou o Tempo Comum que nos 
acompanhará até ao próximo domingo 
do Advento, depois do pequeno inter-
valo do Tempo da Quaresma, do Tríduo 
Santo da Paixão, Morte e Ressurreição 
do Senhor e do Tempo da Páscoa que 
culminará no Domingo de Pentecostes. 
E eis todo o mistério da nossa reden-
ção e salvação presente ao longo do 
ano litúrgico. Por isso é que o Tempo 
Comum não será tão comum como se 
lhe chama. Durante este longo tempo 
celebrativo, com cerca de 34 semanas 
completas, teremos bem presente, e 
de modo especial em cada domingo, o 
mistério completo da nossa salvação.
Pode ser este, realmente, o rescaldo de 

que fala o nosso título. O tempo do Na-
tal desagua aqui. Temos aqui presente 
Aquele que veio, que vem e que há-de 
vir. Contemplamo-lO na carne, uma 
carne e sangue semelhante aos nossos, 
e por isso, tantas vezes dificilmente re-
conhecível, porque nos parece dema-
siado humano, demasiado terreno e 
próximo. E aqui está o grande mistério 
de um Deus feito homem, tão peque-
no, tão frágil, tão mortal: a passar frio, 
fome, sede, cansaço e dor. A nascer e 
a morrer. Mas também, e sobretudo, a 
fazer o bem: a curar, a abraçar e bei-
jar, a abençoar e a chamar, a anunciar 
e a denunciar, a sorrir e a chorar... Um 
Deus feito homem, tão igual, tão próxi-
mo, tão presente, tão identificado com 
os seus irmãos e irmãs que continuam 
a sua peregrinação sobre esta terra, 
nesta vida, até chegarem à meta que 
lhes está destinada, que lhes é ofere-
cida de graça, que lhes dará a eternida-
de, a vida para sempre.
Este é o rescaldo das festas de Natal 
porque nos ajuda a ver e a sentir na 
nossa carne, a esperar e confiar na rea-
lização da Sua palavra de vida, da Sua 
promessa oferecida, do Seu dom que 
não merecemos, do Seu perdão infini-
to, da Sua fidelidade por cima de toda a 
nossa infidelidade, do Seu amor eterno 
para lá de todo o nosso merecimento.
Feliz Tempo Comum para todos!

P. Alpoim
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O Carmelo na voz dos Papas

O Carmelo na voz dos Papas

“Já a partir dos primeiros eremitas que 
se estabeleceram no Monte Carmelo, 
e que em seguida foram em peregri-
nação até à Terra do 
Senhor Jesus, a vida 
é representada como 
uma ascese rumo à 
montanha sagrada, 
que é Cristo Rei, nosso 
Senhor. Há dois ícones 
bíblicos, mais queridos 
do que nunca para a 
tradição carmelitana, 
que orientam esta pe-
regrinação interior:  o 
do profeta Elias e o da 
Virgem Maria.
O profeta Elias arde de 
zelo pelo Senhor; põe-
se em viagem rumo ao 
monte Horeb e, embora se sinta cansa-
do, continua a caminhar até alcançar a 
sua meta. Foi somente no final do seu 
não fácil itinerário que ele encontrou 
o Senhor, no murmúrio de uma bri-
sa leve. Olhando para o seu exemplo, 
os Irmãos da Bem-Aventurada Virgem 
Maria do Monte Carmelo compreen-
dem mais profundamente que apenas 
quem é assíduo na escuta de Deus e 
na interpretação dos sinais dos tempos 
é capaz de encontrar o Senhor e de O 
reconhecer nos acontecimentos quoti-
dianos. Deus fala de muitas maneiras, 
até mesmo através de realidades que 

às vezes podem parecer insignificantes.
O outro ícone é o da Virgem Maria, que 
vós venerais sob o título de Irmã e Be-

leza do Carmelo. Nossa 
Senhora pôs-se em via-
gem para ir visitar uma 
sua idosa parente, 
Santa Isabel. Logo que 
recebeu o anúncio do 
anjo, dirigiu-se à pres-
sa, como que a correr 
ao longo das sendas 
sobre os montes, sa-
bendo que Isabel tinha 
necessidade de ajuda.
No encontro com a 
prima, do seu espírito 
brotou um cântico de 
júbilo: o Magnificat. 
Cântico de louvor ao 

Senhor e testemunho de humilde dis-
ponibilidade para servir os irmãos. No 
mistério da Visitação, cada cristão en-
contra o modelo da sua vocação.
(…) Com a alma repleta de louvor ao 
Senhor, na contemplação do seu mis-
tério, caminhai com alegria ao longo 
das veredas da caridade, abrindo-vos 
para a hospitalidade fraternal, a fim de 
serdes testemunhas credíveis do amor 
misericordioso do Verbo de Deus, que 
se fez homem para redimir o mundo”.

João Paulo II
Mensagem de 08 de setembro de 2001
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Para mais tarde recordar...O que diz a Regra ao Secular

O que diz a Regra ao
Secular

Comunidade de Lisboa
Admissão à OCDS
No passado dia 19 de Novembro, reu-
niu-se a Comunidade de Lisboa “Flos 
Carmeli” para, em conjunto e em de-
cisão tomada individual e em perfeita 
liberdade, fazerem o seu pedido de Ad-
missão à OCDS.
Seguindo o Ritual da Ordem Secular, o 
rito foi inserido na Missa presidida pelo 
Frei Daniel, nosso Assistente.

Assim, foram admitidos 12 elementos, 
dos quais 2 do sexo masculino.
Seguiu-se um lanche variadíssimo, se-
gundo a iniciativa de cada um; o am-
biente foi alegre, familiar, deixando em 
todos o desejo de que o mês que dis-
tancia do encontro da comunidade que 
será em 17 de dezembro “passe de-
pressa”! Os elementos que esperam a 
sua oportunidade, demonstraram ple-
na consciência e sentido responsável.
A todos a quem participamos esta no-
tícia, convidamos a cantarem connosco 
«LOUVOR A TI, SENHOR!

Alice Montargil

A Regra do Carmo não deve ser vista 
como um conjunto de normas para me-
dir a perfeição da nossa observância, 
mas sim como uma porta que oferece 
um novo acesso até à fonte que é Jesus. 
Entrando por esta porta e seguindo por 
este caminho, o coração purifica-se, a 
consciência encontra a serenidade (R 2) 
e a presença de Deus manifesta-se. Vi-
vendo a Regra, realiza-se em nós o que 
aconteceu com o profeta Elias no Karit: 
beberemos da fonte e seremos alimen-
tados por Deus (1Rs 17, 1-6). Realiza-se 
o que aconteceu com Maria de Nazaré: 
receberemos a Palavra de Deus e ela en-
carnará nas nossas vidas (Lc 1, 38).
No entanto a nossa Regra não fala de-
les, nem do profeta Elias nem de Maria, 
que tanto marcam a nossa espirituali-
dade, talvez porque “o único pedaci-
nho de terra que não posso ver é aque-
le que está debaixo dos meus pés” mas 
que é o que me sustenta e dá firmeza.
A Regra aponta-nos os alicerces do Car-
melo, ajuda-nos a colaborar como pe-
dras vivas na edificação da Igreja para a 
salvação do mundo.
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Para mais tarde recordar...

Palavra e Silêncio

Entre os dias 9 e 11 de dezembro, na 
Domus Carmeli, em Fátima, realizou-se 
um retiro dirigido à Ordem dos Carme-
litas Descalços Seculares e subordinado 
ao tema: Palavra e Silêncio.
Orientado pelo Padre Alpoim Portugal, 
o retiro contou com a presença de al-
guns membros da nossa comunidade 
de Lisboa – Flos Carmeli -, bem como 
de outras comunidades. Estiveram pre-
sentes mais de 50 pessoas, entre Car-
melitas Seculares, aspirantes à Ordem 
Secular e simpatizantes.
Palavra e Silêncio começou com uma 
reflexão às 19:30 de sexta-feira e ter-
minou com a Eucaristia ao meio-dia de 
domingo, desenrolou-se em sequên-
cias de oração, silêncio e reflexão, que 
permitiram aos participantes aprofun-
dar os seus conhecimentos teóricos, 
durante as reflexões, e experienciar, 
uns de forma mais determinada do que 
outros, a silenciação que nos encami-
nha, ajudados pela oração, ao encon-
tro de Deus.
A teoria apresentada durante as refle-
xões apoiou-se sobretudo na experiên-
cia e na palavra de Isabel da Trindade. 
No entanto, a eloquência e a excelen-
te comunicabilidade do Padre Alpoim 
trouxeram a todos os participantes no-
mes como os de Edith Stein, Stº Agos-
tinho, Santa Teresa do Menino Jesus, 
João da Cruz evidentemente, visto ser 
o mestre escolhido por Isabel da Trin-

dade, e até Einstein, que foi referido 
como exemplo da perfeita compatibi-
lidade que pode, e deve, existir entre 
Ciência e Fé.
A consciência de que, ao contrário do 
que um olhar mais superficial possa 
afirmar, o silêncio não se opõe à pa-
lavra, mas é, na verdade, a sua fonte; 
a consciência de que é no silêncio, no 
esvaziamento da alma, que a verdade 
se forma, que a verdade nasce e que o 
Amor se manifesta; bem como a cons-
ciência de que isso está ao nosso alcan-
ce, foi a mensagem central deste retiro.
Sempre apoiados pelo Padre Alpoim, 
rezámos Laudes, Vésperas e Completas 
na certeza de que a semente deixada 
nos poderá encaminhar ao silêncio di-
vino. Obrigada a Deus, que tudo pode 
e tudo faz, e… Bem-haja Padre Alpoim.

Alda Couto
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Para mais tarde recordar...

Comunidade de Coimbra
Depois da imensa tristeza e profunda 
saudade que nos deixou o nosso muito 
querido Assistente, ao longo de mais de 
duas décadas, o senhor Pe. Jeremias, a 
quem tanto devemos, em Sabedoria e 
gratuidade de Amor, chegou outra no-
tícia que muito nos alegrou. Não fica-
mos órfãos!
O senhor Pe. António Fernando Sá 
Reis, Superior  do Convento de S. João 
da Cruz, em  Aveiro, aceitou ser nosso 
Assistente.
Na Alegria de sermos todos de Cristo, 
agradecemos-Lhe a disponibilidade e 
carinho com que nos acolheu o senhor 
Pe. Fernando, apesar dos seus ciclópi-
cos trabalhos.

Comunidade de Faro
Há nova Co-
munidade a 
brotar da se-
mente lan-
çada à terra 
pelo saudo-
so Pe. Jere-
mias? Assim 
será, se a 
nossa Santa 
Madre qui-
ser e o bom 
Deus não a 
contrariar. 
E, como fica 
i l u s t r a d o 
pela foto, este pode bem ser o “tripé” 
de que nosso Senhor se vai servir para 
escorar a futura Comunidade de Faro. 
“Os membros da Ordem Secular dos 
Carmelitas Descalços são fiéis da Igreja 
chamados a viver ‘em obséquio de Jesus 
Cristo’ através da ‘amizade com Quem 
sabemos que nos ama’, servindo a Igre-
ja. Sob a proteção de N. Srª do Monte 
Carmelo, segundo a inspiração de Stª 
Teresa de Jesus, S. João da Cruz e a tra-
dição bíblica do profeta Elias, procuram 
aprofundar o compromisso cristão rece-
bido no seu batismo”. (Const. 3)
Ficamos em oração para que se sintam 
chamados a esta vocação e que mais e 
mais se deixem “engolosinar” pelo tes-
temunho da nossa presença orante.

Isabela

Com muita esperança, vamos continuar 
a caminhar, numa nova etapa, deixan-
do-nos ser  barro nas mãos do oleiro, 
modelados por um infinito Amor, que 
nos envolve e abraça sempre...

Mª Emília André
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Para mais tarde recordar...

Casais do Menino Jesus e os “meninos 
Jesus dos casais” 

Comunidade de Avessadas tes os nossos filhos. Pois a essência do 
Natal para nós cristãos, não pode es-
tar focada, na ceia, nos presentes e no 
convívio, mas sim concentrar a nossa 
atenção na humildade, pureza e simpli-
cidade de uma criança “e nela, singela 
e frágil, ver Aquele que sustenta o uni-
verso com seu poder e força”. 
Neste Natal sigamos o exemplo de San-
ta Teresinha do Menino Jesus e dese-
jemos “trilhar o caminho da confiança 
e do total abandono”. Santa Teresinha 
do Menino Jesus convida-nos a sermos 
crianças, ou seja, como as crianças es-
peram tudo de seus pais e nada podem 
por si mesmas, assim também deve-
mos esperar tudo do Pai do céu.
A nossa Comunidade deseja um Santo 
e Feliz Natal a todos os membros da 
família da Ordem dos Carmelitas Des-
calços, Padres, Irmãs e Seculares. Que 
o Menino Jesus nasça no coração de 
cada um de nós e nos encha de paz, 
alegria e bênçãos.

Comunidade de Avessadas

No passado dia 4 de dezembro de 
2016, a Comunidade OCDS “Casais do 
Menino Jesus de Praga”, de Avessadas 
reuniu-se para celebrar o Nascimento 
do Menino Jesus.
Como já é tradição esta é uma reunião 
diferente de todas as outras, porque 
nesta reunião estão também presen-

Retiro de Advento
Nos dias 09 a 11 de dezembro aconte-
ceu, um ano mais, o Retiro do Adven-
to organizado pela Ocds. O Pe. Alpoim 
foi quem nos orientou nesta caminha-
da até ao nosso interior. Com mão de 
mestre e pulso firme conseguiu que 
nos mantivéssemos em silêncio porque 
a “alma que quer encontrar o Amor 

deve fazer silêncio”.
Com os olhos postos em Santa Isabel 
da Trindade e na sua doutrina espiri-
tual, lá nos fomos tentando despojar 
de nós próprios para nos encontrarmos 
com Deus.
Sabemos que o silêncio exterior não é o 
mais necessário, neste mundo de hoje 
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Oremus pro vobis

tão cheio de ruídos onde consegui-lo é 
por vezes impossível, mas sim o silên-
cio interior. O verdadeiro silêncio do 
Carmelita é o silêncio da alma onde se 
encontra Deus. Excelente discípula de 
Santa Teresa e de S. João da Cruz, Isa-
bel ensina-nos que temos de educar o 
olhar, o pensamento e o coração: “ (…) 
façamos bem o vazio, desliguemo-nos 

de tudo, que nada mais haja senão Ele, 
somente Ele …”. Este silêncio, no seu 
sentido mais profundo, é um desapego 
de tudo o que não é Deus e para o con-
seguirmos também é importante que 
nos foquemos no Amor que arde no 
nosso interior, mais do que na cruz que 
transportamos no exterior. Excelente 
retiro! Obrigada Pe. Alpoim.

Oremus pro vobis
No Carmelo do Patacão, em Faro, a 
Irmã Maria do Carmo celebrou 70 
anos de Profissão Religiosa, no dia 24 
de novembro último. A Eucaristia fes-
tiva contou com a presença do Sr. Bis-
po D. Manuel Quintas, do Capelão das 
Irmãs, Pe Luís Gonzaga e do Pe Pedro 
Ferreira da nossa Ordem. A Irmã Maria 
do Carmo está há 40 anos no Algarve, 
vinda do Carmelo do Porto para fun-
dar o Carmelo N. Srª Rainha do Mun-
do. Questionados pelo porquê de uma 
data tão importante, como é a Profis-
são Religiosa, ter acontecido num dia 
tão sem significado para a Ordem, fo-

mos pesquisar. O dia 24 de novembro 
era dia de S. João da Cruz. Eis a história: 
João da Cruz morreu em Úbeda a 14 de 
dezembro de 1591 e quando em 1726 
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O Carmelo no mundo

foi canonizado pelo Papa Bento XIII e a 
sua festa foi adicionada ao Calendário 
Romano, em 1738, o dia escolhido foi 
24 de novembro porque a data de sua 
morte estava impedida por conta da 
então existente oitava da Festa da Ima-

culada Conceição. Este obstáculo foi 
ultrapassado em 1955 e, em 1969, PP 
Paulo VI mudou a data para o “dies 
natalis” (“nascimento no céu”) do nos-
so santo, 14 de dezembro. PARABÉNS 
querida Irmã!

O Carmelo no mundo
Beato Eugénio Maria

No dia 19 de novembro, em Avignon, 
França, foi beatificado o Carmelita Des-
calço, Padre Eugénio Maria do Meni-
no Jesus. Nasceu dia 2 de Dezembro 
de 1894 e desde criança que sentiu 
a vocação ao sacerdócio. Depois da I 
Guerra Mundial, sentiu intensamen-
te a proteção de Santa Teresinha do 
Menino Jesus que foi descobrindo 
cada vez mais, ao ponto de o acom-
panhar ao longo de toda a sua vida.  
Mais tarde descobriu os escritos de S. 
João da Cruz e a sua leitura levou-o a 
reorientar a sua vocação para o Carme-
lo Descalço. A 24 de Fevereiro de 1922, 
após a sua ordenação sacerdotal entrou 
na Ordem dos Carmelitas Descalços.
Enamorado pela Beleza de Deus e 
pelo amor a Maria dedicou-se a servir 
com todo o empenho a Igreja e a Or-
dem, desempenhando cargos de gran-
de responsabilidade em França e em 
Roma. Soube unir de forma harmonio-
sa ação e contemplação. A sua grande 
obra, “Quero Ver a Deus”, traduzida 
brevemente para português, revela 
bem o espírito contemplativo e apos-

tólico da sua vida e pensamento. Toda 
a vida do Padre Eugénio Maria foi mar-
cada por uma poderosa influência do 
Espírito Santo e da Virgem Maria. 
Morreu a 27 de março de 1967, numa 
segunda-feira de Páscoa, dia em que ele 
fazia questão de celebrar a alegria pas-
cal de Maria, Mãe da Vida.  Agora, este 
novo Beato Carmelita intercede por nós 
para que também caminhemos pelos 
caminhos da confiança no amor mise-
ricordioso de Deus tal como os santos 
Teresa, João e Teresinha nos ensinaram. 
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O Carmelo no mundo

A missão de Timor vai para a frente! 

Com data de 10 de dezembro de 2016, 
o Pe. Geral, Saverio Cannistrà, concedeu 

a autorização ofi-
cial para o início 
da fundação de 
uma nova mis-
são de Carmelitas 
Descalços em Ti-
mor. Lá se encon-
tram, desde há 
um ano, os padres 
Carmelitas Anto-

nio Gonzalez e Noé Martins. A missão 
é responsabilidade da nossa Província 
Portuguesa, com 
a colaboração das 
Províncias Ibérica 
e de Navarra.
Brevemente jun-
tar-se-á a esta 
missão o Pe Nuno 
Pereira que se en-
contra a terminar 
teologia pastoral na Faculdade de Teo-
logia de Braga. Há um bom número de 
jovens candidatos à nossa Ordem que 
estão a ser acompanhados no seu pro-

cesso de discerni-
mento pelos pa-
dres lá presentes.
Demos graças 
a Deus por esta 
nova missão do 
Carmelo Teresia-
no e rezemos pelo 
seu futuro!

Crescimento: sinal de boa saúde

A Delegação Geral de Egipto abriu uma 
nova presença em Alexandria, cidade 
de tanta ressonância na história do 
cristianismo.
Presente no Egipto desde há 90 anos, 
o Carmelo Teresiano explora novos ca-
minhos de crescimento, em vista das 
vocações com que o Senhor nos está 
abençoando naquelas terras.
Em Alexandria existem já duas estrutu-
ras sob a nossa responsabilidade: uma 
escola e um hospital. Agora, com a pre-
sença permanente de dois religiosos, 
Pe. Cirilo e Pe. Antonio, poderá esten-
der-se o campo do nosso apostolado a 
outras escolas, assim como paróquias. 
Também se dedicarão à pastoral espe-
cífica da nossa espiritualidade.
Rogamos por estes nossos irmãos, cuja 
presença se iniciou precisamente sob a 
proteção de S. João da Cruz e no seu 
dia (14 de dezembro), e por toda a De-
legação. Que a Virgem do Carmo os 
ajude nas suas dificuldades.

In Site da Ordem
www.carmelitaniscalzi.com



11 

Espiritualidade

(…) “Aproveito para dirigir uma palavra 
de agradecimento aos Provinciais, aos 
Delegados Provinciais para a Ocds e aos 
Assistentes [Espirituais] das Comunida-
des. O vosso ministério é importante 
enquanto ajuda a reconhecer a digni-
dade dos leigos na Ordem, chamados a 
viver a mesma vocação à santidade se-
gundo o carisma do Carmelo Teresiano 
no meio do mundo”.

Fr. Saverio Cannistrà Ocd, 
Superior Geral

(in Carta de 27 de março de 2016) 

E nós como leigos, comprometidos na 
Ordem, temos a missão de rezar pelo 
sucesso do Capítulo Provincial Ocd, que 
vai decorrer em Avessadas desde o dia 
18 a 22 de abril. Um dia o PP Bento XVI 
disse que “Os Carmelitas são quem nos 
ensinam a rezar …”. Estas palavras ex-
pressam qual a nossa tarefa na Igreja, 
com a ajuda do Espírito Santo e a graça 
de Deus, por intercessão do profeta Elias 
e de Maria. O nosso testemunho ajuda 
quem procura uma relação mais profun-
da com Deus e a nossa oração converte-
nos em pessoas que vivem uma relação 
pessoal e íntima com Cristo.

Senhor Nosso Deus
que prometeste a Tua presença 

aos que se reúnem em Teu nome 
ilumina os nossos irmãos para que, 

em todos os seus trabalhos, 
tenham em conta as necessidades 

da Ordem e da Igreja. Amen

A algibeira de Maria

Deparo-me agora neste detalhe parti-
cular
que talvez não seja difícil de encontrar
na algibeira da mais simples indumen-
tária
e usada pela criatura humana mais ex-
traordinária;
algo parecido com nada. Absolutamen-
te nada!
Sim, a leveza de tão doce figura encar-
nada pela Rainha dos anjos, pura,
não parece que se permita compadecer 
com matéria, algo que se possa perder.
Na algibeira de Maria, Mãe amável, Se-
nhora da Alegria,
encontramos total esvaziamento, por-
que assim exige o chamamento
de quem se quer livre para o Senhor, 
pronta a obedecer ao Criador.
O imediato “sim” de Maria
atira-nos para o seu desprendimento
e dá vontade de se lhe fazer companhia,
entregando-nos a Deus a cada momento.
A algibeira de Maria
não guarda moedas ou recados,
não esconde erros ou pecados.
A algibeira de Maria
de tão discreta é imensa,
porque tamanha a largueza
do sim que A faz harmonia,
onde é dissipada qualquer ofensa
pela sua singular riqueza!
Obrigada, Mãe! 

Carminda Pinto Monteiro
11 de dezembro de 2016

O Secular em oração
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Este espaço é teu
e para ti.

Podes colorir o 
desenho a teu gosto 
e completar a frase:

No dia 02 de fevereiro celebramos a Festa da  
APR_SE_T_ÇÃO DO S_NH_R

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


