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O Santo Padre estimula-nos a descobrir na contemplação 
de Teresa, Mestra de oração, fonte da verdadeira ciência e dos autênticos 
valores da vida, para que nas Universidades católicas se formem «Amigos 
fortes de Deus», tão necessários em tempos rebeldes.
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FOMOS ATÉ ÀS ORIGENS...!

Editorial

É verdade, peregrinámos até às origens 
do Carmelo, neste marco das celebra-
ções do V Centenário do Nascimento 
de Santa Teresa de Jesus. Acredito que, 
se ela ainda estivesse entre nós, não 
teria deixado de ir até àqueles lugares 
onde viveram «aqueles santos padres 
nossos» há já mais de oitocentos anos, 
e não por simples curiosidade, ou de 
excursão, mas como numa verdadeira 
peregrinação. Que ilusão teria, certa-
mente, de contemplar aquele belíssimo 
Monte; como se emocionaria ao olhar 
para a cidade de onde veio a Regra Pri-
mitiva, dada pelo Patriarca santo Al-
berto de Jerusalém, Acre; com que res-
peito pisaria aquelas pedras onde foi 
construído o nosso convento primitivo, 
bem perto da fonte do Profeta Elias, 
só um bocadinho mais acima; como se 
esforçaria por beber da mesma fonte 
de água que abastecia o mosteiro e de 
onde bebiam os primeiros monges des-
ta Ordem dos Irmãos da Bem-aventu-
rada Virgem Maria, a «fonte superior»; 
não tentaria entrar numa daquelas gru-
tas que ainda se conservam hoje e que 
abrigaram da chuva, do frio, do calor 
e dos animais que corriam por aquele 
vale, os nossos primeiros santos? Com 
que «temor» se aproximaria do actual 
Muhraqa (o lugar do sacrifício, no ou-
tro extremo do Monte Carmelo, sobre 
o vale de Esdrelón) onde Elias, naque-
les tempos difíceis da história do Povo 

de Israel mostrou, com grande evidên-
cia, a verdade do Deus vivo e único, e 
lutou contra os falsos profetas do ídolo 
Baal; com que emoção, desde este lu-
gar, olharia para ocidente, vendo uma 
«nesga» do mar Mediterrâneo de onde 
subiu aquela «Nuvenzinha» benfazeja, 
anunciadora da uma Boa Nova, a «chu-
va» abundante, salvadora, que trazia 
de novo a vida àqueles que pareciam 
já mortos, sem forças para se levan-
tar, pois a seca tinha sido longa, dura 
e mortal; como também ela, desceria 
a correr, não para fugir da chuva vivifi-
cadora, mas para a acolher mais rápido 
ainda pois que a chamava a si porque 
era grande a sua ânsia de dar-Se e não 
conseguia mais conter-Se lá no Céu 
adorado da Luz e da Vida!
Fomos às origens da nossa Ordem para 
a abraçarmos com mais ânimo ago-
ra, para nos tornarmos cada vez mais 
verdadeiros carmelitas, para fazermos 
com todo ânimo o «pouquinho que 
está em nossas mãos», para testemu-
nharmos a alegria de ser autênticos fi-
lhos de Deus Pai e verdadeiros irmãos 
de Maria, a Senhora do Lugar e Senho-
ra do Monte Carmelo.
Àqueles que não pudestes gozar ainda 
desta dádiva do Céu, fica este aperiti-
vozinho para abrir-vos o apetite e o 
virdes a provar numa próxima oportu-
nidade que nos surja.

P. Alpoim
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Refazendo caminhos de Santa Teresa em 
tempo de Centenário

Está a chegar ao fim a celebração do V 
Centenário do nascimento de Santa Te-
resa de Jesus, ocorrido em 28 de Março 
de 1515, uma das figuras maiores do 
“Século de Ouro” espanhol. A excep-
cional estatura humana e espiritual de 
Teresa de Ávila - assim também conhe-
cida por nesta cidade ter vindo ao mun-
do – advém da harmoniosa conjugação 
de múltiplas facetas que na sua perso-
nalidade integrava e pôs ao serviço da 
reforma da Ordem do Carmelo. Con-
cretizou-a lançando-se na aventura de 
fundadora de mosteiros, onde repôs a 
observância da primitiva Regra dada à 
Ordem no século XIII, sem as mitigações 
que no correr dos tempos se tinham 
introduzido. Conhecer o seu percurso 
humano e fundacional e aceder à inte-
rioridade da sua experiência religiosa e 
mística torna-se possível mergulhando 
na leitura das páginas dos muitos escri-
tos que por sua pena nos legou. 
Quando, aos 50 anos, redigiu o Livro 
da Vida, seleccionou como principais 
recordações da infância e juventude 
os exemplos de seus pais e irmãos e 
os exigentes hábitos do lar; o afecto 
com que era rodeada e o choque com a 
morte da mãe, quando contava 13 para 
14 anos; a progressiva formação huma-
na e cristã, práticas de piedade guiadas 
pela mãe e leituras religiosas - hagio-
grafias (vidas lendárias de santos) - e 
profanas (romances de cavalaria, que 

lia com paixão às escondidas do pai); os 
amores de adolescente e faltas (diverti-
mentos e vaidades). Depois, aos 16-17 
anos, a entrada forçada no colégio das 
Agostinhas de Santa Maria da Graça, 
que lhe frustrou os seus primeiros amo-
res, mas lhe proporcionou os primeiros 
contactos com a vida religiosa, em es-
pecial a marcante influência de Dona 
Maria de Briceño, responsável pela sua 
educação (“a boa e santa conversação 
desta monja”); o abandono do interna-
to motivado pela primeira grave e es-
tranha doença da sua vida, seguida da 
convalescença, que foi também opor-
tunidade para lhe virem à mão “bons 
livros” (expressão que para Teresa 
significa “livros de devoção”); o deba-
te que na profundidade do seu íntimo 
começou a travar, ainda no colégio, en-
tre o casamento e a vocação religiosa: 
tendo entrado como “inimiguíssima de 
ser freira”, poucos anos volvidos esta 
“grandíssima repugnância” acabou 
por tornar-se opção. Por fim, contra 
tenaz recusa do pai, velho e sofrido 
com a partida dos filhos para a Amé-
rica, Teresa foge de casa, bate à porta 
do Convento da Encarnação da Ordem 
de Nossa Senhora do Carmo da sua 
cidade natal e solicita a admissão. Foi 
no dia 2 de Novembro de 1535. Conta-
va 20 anos. Fê-lo com a determinação 
que sempre pôs nas grandes decisões 
da vida, mas exercendo sobre si pró-
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pria enorme violência: “quando saí de 
casa de meu pai foi tal a aflição que não 
creio será maior quando eu morrer”. 
Manifestava-se com clareza o lado re-
belde do perfil de Teresa, que emergirá 
noutros momentos da sua vida. Muitas 
vezes levará as suas posições até aos li-
mites consentidos pelo contexto social 
e religioso em que se movia. 
Abria-se assim um novo capítulo na his-
tória da sua vida. Percorreu as etapas 
inerentes à vida religiosa: o postulanta-
do, a que se seguiu o noviciado, que fez 
com fervor, e depois os seus esponsais 
com Cristo, que celebrou com alegria. 
No percurso formativo e na vivência 
conventual assimilou a essência da espi-
ritualidade carmelitana, partilhada com 
uma comunidade de cerca de 180 reli-
giosas, que observava a Regra mitigada 
da Ordem e as Constituições dos Carme-
litas, redigidas no século XV pelo Beato 
Jean Soreth para os carmelos franceses. 
Em termos gerais, a mitigação tinha vá-
rias expressões, com destaque para a 
dispensa da clausura e consentimento 
de saídas, a entrada e mesmo residência 
de familiares no mosteiro, bem como a 
recepção frequente de visitas no locu-
tório. A vida de oração era ritmada pela 
recitação do ofício divino, missa, sacra-
mentos e algumas práticas colectivas e 
individuais. Pode dizer-se que era séria, 
mas não exigente. 
Volvidos três anos, Teresa adoece de 
novo e tem de sair para procurar a 
cura, que não encontra, antes agravan-

do-se o mal. A tal ponto que entrou em 
coma, pensando os que assistiam que 
se encontrava morta, com excepção do 
pai que se opôs ao seu sepultamento. 
Acorda, mas fica semiparalisada duran-
te quase três anos e com saúde frágil 
para toda a vida. Se durante a conva-
lescença deu início à prática da oração 
pessoal, envereda depois pela tibieza 
até chegar ao abandono, entregando-
se ao convívio com velhas amizades 
em especial no locutório. Emerge desta 
profunda crise espiritual ao deparar-se 
com uma imagem de Cristo “muito cha-
gado”, experiência marcante que ela 
mesma definiu como princípio de con-
versão: “fui melhorando muito desde 
então”. Encontra ajuda na leitura das 
Confissões de Santo Agostinho saídas 
dos prelos nesse ano de 1554. Ao fim 
de 19 anos de religiosa, Teresa inicia 
uma caminhada espiritual sem quebras 
que passará a centrar-se na contempla-
ção da humanidade de Cristo, através 
do diálogo orante com Ele enquanto 
ser corpóreo – “Eu só podia pensar em 
Cristo como homem” –, ao contrário 
de muitos “espirituais” do seu tem-
po que Lhe acentuavam a dimensão 
divina. Daqui lhe advém a devoção às 
imagens, figuradas em escultura ou 
representação pictórica. Partindo de 
um esforço de ascese pessoal evoluiu 
rapidamente para a fase mística aban-
donando-se à acção gratuita de Deus. 
Neste percurso experimentou abun-
dantes fenómenos místicos extraordi-
nários, como visões, falas interiores, 
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êxtases ou arroubamentos, “feridas 
de amor” (transverberação, recebida 
mais do que uma vez), que procurou 
discernir com os melhores confessores, 
teólogos e “espirituais”. Encontrou-os 
sobretudo entre jesuítas, dominica-
nos e franciscanos, com destaque para 
Francisco de Borja, Pedro de Alcânta-
ra e João de Ávila. Avançou para novo 
processo de conversão, mais íntima e 
menos “espectacular” que a primeira, 
que se torna definitiva em 1556. Teresa 
define-a assim: “daqui em diante é ou-
tro livro novo, digo, outra vida nova”.

(continua)

evento de graça, mas diferentes obriga-
ções e compromissos impediram-me. 
Estou, no entanto, convosco durante 
estes dias com o meu afecto e a minha 
oração.
Em Ávila, sentimo-nos acolhidos pela 
mesma Teresa, que nos abre as por-
tas e as janelas da sua casa, dos seus 
conventos, das igrejas que frequentou, 
das paisagens que contemplou, para 
que também nós possamos partilhar 
a sua experiência de mulher, monja, 
mística. O meu primeiro desejo é que 
vos encontreis com a pessoa de Teresa, 
que vos deixeis fascinar de novo pela 
sua aventura. Aqui tudo fala da busca 
de Deus, do seu desejo, da sua sede de 
“ver a Deus”, de fazer uma experiência 
profunda do seu amor e da liberdade e 
da paz que só derivam da relação com 
Ele: “Só Deus basta: nada te pertur-
be, nada te espante”. Talvez podereis 
sentir ressoar estas palavras no vosso 
coração enquanto visitais os lugares te-
resianos, testemunhas de sofrimentos 
e alegrias, de noites escuras e de luzes 
radiantes, de cansaço e de doenças, 

Mensagem do Prepósito 
Geral ocd Ávila-Espanha 
14 de agosto 

Queria, brevemente, dar-vos a minha 
mais calorosa bem-vinda a este encon-
tro da família carmelitana teresiana em 
Ávila no centenário da Santa Madre 
Teresa. Gostaria muito de estar aqui 
convosco em pessoa e participar neste 
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mas também de enérgicos impulsos e 
corajosos combates. E certamente vos 
ajudarão a escutar e a aprofundar na 
sua experiência as reflexões e traba-
lhos preparados para este encontro.
Em paralelo, existem outros dois cami-
nhos que vos animo a percorrer nestes 
dias. Sois aqui tantos, provenientes de 
países, culturas e histórias muito dife-
rentes, mas todos estais unidos por um 
tronco comum, como ramos frondosos 
de uma árvore. Agora podeis tocar com 
as vossas mãos o que significa ser parte 
de uma grande família estendida por 
todo o mundo. Diante de vós há todo 
um itinerário de fraternidade, de pro-
ximidade, e enriquecimento recíproco. 
Todo o caminho exige um esforço. Nes-
te caso, estão as barreiras da língua, da 
timidez no momento de apresentar-se 
a pessoas que não se conhecem, o fac-
to de ter que “romper o gelo” e dar o 
primeiro passo ao encontro do outro.
Mas estou seguro de que o clima co-
munitário que se criará vos ajudará a 
comunicar-vos uns com os outros com 
simplicidade, como irmãs e irmãos, fi-
lhas e filhos da mesma Mãe. A vossa 
comunhão fraterna seria o melhor pre-
sente que podíeis dar à Madre Teresa 
no seu quinto centenário. Finalmente, 
há um itinerário pessoal que nunca 
pode faltar num membro da família de 
Teresa: um itinerário de oração, de en-
contro silencioso com o Amigo que nos 
espera sempre, com o Mestre que quer 
falar-nos desde o nosso interior. Que 
bonito seria se estas jornadas pudes-

sem ser, para cada um de vós, o tempo 
de um re-enamoramento da própria 
vocação carmelitana, uma “recarga 
carismática” que vos dê novo entusias-
mo, que transforme em vinho de ale-
gria e festa a água das nossas fadigas e 
dos nossos deveres diários! 
Deixai-vos acolher por Teresa, deixai-
vos acolher por tantos irmãos e irmãs, 
deixai-vos acolher por Jesus. Deixai que 
a água viva que mana de esta fonte de 
Ávila apague a vossa sede e transforme 
a aridez em fecundidade, a fadiga em 
entusiasmo, a tristeza em alegria que 
ninguém vos poderá roubar.
Que Deus vos bendiga,

P. Saverio Cannistrà ocd

Deus pede estrita conta de meu tempo. 
E eu vou, do meu tempo, dar-lhe conta. 
Mas, como dar, sem tempo, tanta conta, 
Eu, que gastei, sem conta, tanto tempo?

Para dar minha conta feita a tempo,
O tempo me foi dado, e não fiz conta. 
Não quis, sobrando tempo, fazer conta.
Hoje, quero fazer conta, e não há tempo.

Oh vós, que tendes tempo sem ter conta,
Não gasteis vosso tempo em passatempo.
Cuidai, enquanto é tempo, em fazer 
conta!

Pois, aqueles que, sem conta, gastam 
tempo,
Quando o tempo chegar, de prestar conta
Chorarão, como eu, o não ter tempo...

Conta e Tempo
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Fomos à Terra Santa

«Foi uma viagem inesquecível em que a 
peregrinação foi colectiva e repleta de 
amizade, solidariedade e alegria ao reco-
nhecer “in loco” todos os passos de Je-
sus.» Maria do Carmo Sampaio (OCDS 
Braga)
«Foi uma viagem de sonho, encanta-
mento e felicidade.» Maria Alice 
Oliveira (OCDS Braga)
«A Terra Santa de Jesus é gran-
diosa, divina, majestosa e sagra-
da. Amei ir lá, jamais esquecerei a 
terra do meu Jesus, que bom que 
foi!» Adosinda (aspirante da OCDS 
Braga)
«Esta viagem a Israel foi, para mim 
um sonho vivido e realizado.... 
sem dúvida que aprendi muito e 
vivi um quinto Evangelho». Estrela 
Teixeira (OCDS Braga)
«Gostei muito de toda a viagem, 
foi para mim, muito enriquecedo-
ra e sinónimo de muita aprendi-
zagem». Fernando Estrela (OCDS 
Braga)
«O Senhor concedeu-me o que há 
muitos anos eu desejava: ir à Ter-
ra Santa. Fui visitar muitas mara-
vilhas reais que só conhecia pela 
escuta da Palavra e na Eucaristia. 
Não há palavras para descrever 

tais sentimentos. Senti uma alegria tão 
grande que não cabe no coração.» Elvi-
ra Pacheco (OCDS Carvalhosa – Paços 
de Ferreira)
«Não tenho palavras para descrever o 
que ouvi, senti, contemplei e interiori-
zei. Aconselho a fazerem esta peregri-

Da Peregrinação de que tendes conhecimento, tão anunciada ela foi, até porque surgiu 
como iniciativa da OCDS, o Presidente Nacional recolheu comentários de peregrinos:
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nação tão emocionante e enriquece-
dora.» Maria Albertina Pacheco (OCDS 
Carvalhosa – Paços de Ferreira)
«Nesta última etapa da vida, procura-
mos na Terra Santa, vivências mais pró-
ximas de nós de Fé, Oração e Amor. E 
creio que nós ficamos mais próximos 
do Senhor, até pela estupenda prática 
de sentido dos outros.» Alice Montargil 
(OCDS Coimbra)
«Viagem magnífica às nossas raízes e 
que nos levam a olhar a Bíblia de outra 
forma!» Maria Emília (OCDS Coimbra)
«No fervilhar das multidões e estímu-
los de toda a natureza que envolvem a 
Terra Santa, vivi nestes dias de peregri-
nação muitos desafios que desperta-
ram em mim diversas emoções / mo-
mentos, de entre eles: 1- Momentos de 
uma maior intimidade espiritual com a 
vida de Jesus e Maria. 2- Momentos de 
alguma tristeza/angústia pelo divisio-
nismo entre os seus habitantes e paí-
ses em redor. 3- Momentos de alegria 
partilhada em comunidade. Agradeço 
a Deus todos estes momentos.» Maria 
Virgínia Micaelo (OCDS Coimbra) 
«Senhor, daquilo que já conhecia de Ti, 
despertou-me vontade de Te conhecer 
melhor na Tua terra. Foi grande a emo-
ção ao sentir que em toda a viagem 
nos fizeste companhia, nos abençoas-
te e nos enches-te de alegria. Obrigado 
bom Jesus. Jesus, quanto mais Te co-
nheço, mais quero fazer a Tua vontade: 
ser amiga de todos, ajudar e dar-me 
inteiramente aos outros. Obrigado.» 

Maria Fátima Bento (OCDS Coimbra)
«Para mim a peregrinação à Terra San-
ta foi um encontro profundo com Jesus 
e Maria.» Ana Cristina Carvalho (OCDS 
Coimbra)
«Fomos à tua terra, Senhor, e andamos 
por onde andaste. Como no Teu tem-
po, com um imenso calor e no meio 
de multidões. Estavas à nossa espera e 
voltaste connosco. Obrigada, Senhor!» 
Nicole Vareta (OCDS Porto)
«Foi uma semana com muitas emoções 
de toda a ordem e com um especial 
destaque a nível espiritual, quer como 
discípulo de Jesus, quer como carme-
lita secular. Foi verdadeiramente pro-
veitosa! Sinto pena que esta magnífica 
oportunidade não tenha sido aprovei-
tada por mais membros da nossa or-
dem.» José Manuel Couto (OCDS Porto) 
«Só posso dizer que foi mais uma expe-
riência extraordinária... Foi importante 
encontrar-nos com as origens da nos-
sa Ordem (Monte Carmelo, Stella Ma-
ris, Muhraqa, gruta de Elias, fonte de 
Elias, convento primitivo...)... Também 
o encontrarmos os dois mosteiros das 
nossas irmãs carmelitas, o de Jerusa-
lém (Igreja do Pai nosso) e o de Belém 
(com toda a memória da nossa Santa 
Maria de Jesus Crucificado, bem como 
o lugar de Emaús por ela descoberto). 
Todos os outros lugares marianos, bí-
blicos e da tradição, ajudam a consoli-
dar a mesma fé... Não esqueceremos 
facilmente esta peregrinação que fize-
mos.» P. Alpoim OCD
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Notícia Testemunhal

Encontro Teresiano Internacional

De 10 a 14 de Agosto decorreu em 
Ávila o Encontro Teresiano Internacio-
nal. Tive imenso gosto em participar. 
Seríamos umas 700 pessoas de vários 
países. Foi uma surpresa para mim ver 
tantas congregações diferentes dentro 
da mesma família. Eram muitos os di-
ferentes hábitos carmelitas e imensos 
leigos. O ambiente entre todos foi sem-
pre alegre e fraterno.
Estivemos divididos em várias zonas de 
alojamento e os trabalhos decorreram 
em vários grupos em diferentes idio-
mas mas sempre nos juntávamos ao 
final do dia para jantar e termos um 
momento de convívio.
Num dos dias visitámos os lugares 
mais importantes: a casa onde nasceu 

Teresa, o convento da Encarnação, o 
Convento de S. José e Alba de Tormes; 
noutro reflectimos sobre os elementos 
essenciais da espiritualidade Teresiana 
e por fim dedicámos um dia à partilha 
das respectivas pistas de missão.
Os serões foram bem passados tanto 
numa vigília de oração, como num mu-
sical sobre Teresa, como num festival 
de cantos e danças internacionais.
Foi uma experiência memorável pela 
oportunidade de conhecer rostos e vi-
vências de irmãos que acolhem o dom de 
Deus e são fermento de Evangelho em 
lugares tão diferentes deste nosso mun-
do. Fico grata a Deus por me ter propor-
cionado este lindo encontro de família.

Isabel Carreira/ Teresa Sousa

De 9 a 16 de Setembro, um grupo de 
45 pessoas de várias idades e situação 
familiar fomos à Terra Santa em pere-
grinação primorosamente planeada, 
tendo cada um de nós estado, a toda a 
hora, informado, diria que ao milímetro. 
Carmelitas Seculares éramos 16 e to-
dos os desconhecidos, para uns ou  
para outros, se entrosaram no grupo 
de iniciativa OCDS, à frente do qual 
esteve o Senhor Padre Alpoim, nosso 
Delegado Provincial que, com o Seu 
saber e experiência, foi concretizando, 
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de verdade, espírito de família  que nos 
deixou unidos na simplicidade, na ora-
ção, no interesse.
Numa palavra: peregrinámos de cora-
ção aberto, transparentemente, com 
a pessoa de Jesus que nos convidava a 
fazermo-nos humildes para nos deixar-
mos «apanhar» e apaixonar pela men-
sagem que conduz ao Pai.
Direi agora, tentando lembrar a rota 
tão abrangente, que fiz a experiência  
do cireneu, ao vivo.
Cada um, na sua qualidade de peregri-
no, nunca se terá sentido só, nem houve 
quaisquer dissonâncias ou percalços.
Na minha óptica, fez-se presente o 
factor comum de desejo de entrega, 
de recomeçar, sempre recomeçar, o 
que nos leva a fazer nossa a máxima 
de «não tanto acrescentar anos à vida, 
como vida aos anos».
Jerusalém caracterizo-a como Polo do 
Mundo.
Os episódios, todos eles, particular-
mente os acontecidos na Galileia são, 
na evidência do quotidiano, um desafio 
à fidelidade alimentada pela Graça e 
pela certeza da Misericórdia.
Porque não devo alongar-me (muitos 
outros quererão partilhar), fecho a mi-
nha tentativa de ponderação, com as 
palavras finais deste pisar os caminhos 
de Jesus:
«Dai graças ao Senhor, porque é eter-
na  a Sua Bondade!».

Alice Montargil

Lisboa/Paço de Arcos
O acontecimento mais marcante da vida 
da comunidade de Nossa Senhora do 
Carmo de Lisboa/Paço de Arcos, foi a ce-
lebração da festa de Nossa Senhora do 
Carmo, que este ano teve a particulari-
dade de contar com a presença do Padre 
Armindo Vaz no seu dia próprio: 16 de 
Julho. Acedendo ao nosso pedido, des-
marcou compromisso já assumido para 
connosco estar. Festa significa alegria. 
E foi com este sentimento contagiante 
que se verificou a congregação da fra-
ternidade, participando na celebração 
da missa e depois no convívio em volta 
da mesa, que estava posta com a gene-
rosa partilha de todos. Alegria e Partilha 
dominaram o ambiente da principal fes-
tividade da Nossa Mãe, que é Patrona 
da Ordem e da nossa comunidade. 

Padre Armindo dos Santos Vaz  eleito 
pela Academia Portuguesa da História

O Padre Armindo Vaz foi eleito Acadé-
mico de Mérito da Academia Portugue-
sa da História no passado dia 6 de Ju-

lho. Professor 
catedrático da 
Universidade 
Católica Portu-
guesa, foi re-
conhecido que 
o notável curri-
culum científi-
co lhe conferia 
o estatuto de 
personalidade 
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com projecção nacional e internacional 
digna de ser elevada àquela categoria 
académica. É o primeiro Padre carme-
lita descalço a ser admitido nesta pres-
tigiada instituição científica, motivo de 
alegria para a Ordem, que se junta às 
muitas deste ano da celebração do V 
Centenário do nascimento de Santa Te-
resa de Jesus. 
Embora seja acontecimento de alcance 
geral, ela tem significado especial para 
a comunidade de Lisboa, que mais de 
perto com ele convive e recebe o seu 
apoio de acordo com a sua disponibili-
dade. Parabéns Padre Armindo.

Carlos Margaça Veiga 

Aveiro
Esta Comunidade ficou mais pobre pois 
um dos seus elementos partiu para o 
Pai. Foi com profunda tristeza que no 
dia 27 de Julho a nossa irmã Isaura par-
tiu. A comunidade sentiu a partida de 
um dos elementos presente desde a 
sua fundação. Mulher simples, amiga 
de ajudar, de estar presente sempre 
que solicitada. Partiu muito suavemen-
te encostada ao Manuel Augusto. «Se-
nhor, sabemos que esta nossa irmã já 
está a cantar matinas no Céu. Obrigado 
por tudo: pela vida de quem procurou 
estar sempre de bem Contigo».
No dia 19 de Setembro a Fernanda Lobo 
celebrou 50 anos de casada. A Eucaristia 
foi presidida pelo P. Jeremias, e conce-
lebrada pelos padres Fernando e Carlos.

Estiveram presentes alguns elementos 
do Carmelo Secular que quiseram as-
sociar-se a esta celebração. A Comuni-
dade deseja ao casal Lobo toda a felici-
dade e que o seu testemunho sirva de 
exemplo a outros. Que Nossa Senhora 
do Carmo vos ajude nas vossas vidas.

Rita Páscoa

Coimbra
No dia 29 de setembro reuniu o Con-
selho da Comunidade de Santa Tere-
sinha, tendo como principal objectivo 
a elaboração do plano para 2015/16, 
para ser aprovado no Encontro do 
dia 1 de Outubro, festa de Santa Te-
resinha. Contou com a preciosa aju-
da do nosso Assistente, P. Jeremias.  
Constará de dois encontros por mês, 
com formação, oração e convívio. Estas 
actividades terão como tema de fun-
do «o rosto da misericórdia». Dar-se-á 
continuidade às temáticas dos Guiões 
de Formação da OCDS. Terminámos 
com uma oração de acção de graças.

Maria Emilia



 Santos Carmelitas

Boletim Informativo da Ordem Secular dos Carmelitas Descalços
Coordenação:  Alice Montargil – alicemontargil@gmail.com
 Maria Emília André – m.emilia.andre@gmail.com

O ROSTO DA MISERICÓRDIA

«Neste  Ano Jubilar, que a Igreja se faça eco da Palavra de 
Deus que ressoa, forte e convincente, como uma palavra 
e um gesto de perdão, apoio, ajuda, amor. Que ela nunca 
se canse de oferecer misericórdia e seja sempre paciente a 
confortar e consolar»

OUTUBRO
1 – S. Teresinha do Menino Jesus e da S. Face
15 – Solenidade da S. Madre Teresa de Jesus

NOVEmBRO
6 – São Nuno
7 – Beato Francisco Palau
8 – Beata Isabel da Trindade
14 – Todos os Santos Carmelitas
15 – Comemoração de todos 
  os defuntos da Ordem do Carmo

19 – São Rafael
28 – Comemoração da Fundação 
  da Ordem OCD
29 – BB. Dionísio e Redento

DEZEmBRO
11 – S. Maravilhas de Jesus
14 – Solenidade de São João da Cruz
16 – Beata Maria dos Anjos


