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S. João da Cruz (1542-1591)
“Uma palavra falou o Pai, que foi seu Filho, e di-la sempre em 

eterno silêncio, e em silêncio a há-de ouvir a alma.”
 (Ditos de Luz e Amor, 99)
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Editorial

Esta brevíssima reflexão 
começou na viagem de 
comboio que fiz desde 
o Marco até à Régua. 
Reparei, a dada altura, 
que uma senhora puxou 
de um pequeno estojo 
e aproximou o rosto do 
espelho para ver melhor 
umas pequenas manchas 
que a incomodavam.
Metidos já no combóio do 
Advento em direcção ao 
Natal, olhemos com os 
olhos da alma para um 
outro quadro em que uma 
Senhora Mãe, com o seu 
Filho ao colo, só tem olhos 
para o “bendito fruto do 
Seu ventre”. Naquela troca 
de olhares, entre a Mãe e 
o Filho, parecia-me ouvir 
São João da Cruz, no seu 
Romance In Principium, nº 2: 
“A quem amar-te, meu Filho, 
a Mim mesmo me daria, 
e o amor que Eu te tenho 
nesse mesmo Eu o poria, só 
por Ele ter amado a quem 
Eu tanto queria”. A luz da 
graça que reflecte no rosto 
da Mãe e do Filho é de uma 
beleza incomparável. A Mãe 

abaixa-se amorosamente 
sobre o Filho. Jesus é 
o abaixamento do Amor 
de Deus à humanidade, 
libertando-a do pecado e 
enchendo-a de alegria. Com 
Santa Teresinha sou capaz 
de dizer: “Não posso temer 
um Deus que se fez tão 
pequeno por mim… Amo-o, 
porque Ele é só amor e 
misericórdia” (Ct 266). 
Este Menino é “o Filho do 
Homem que não veio para 
ser servido, mas para servir 
e dar a sua vida em resgate 
de muitos” (Mc 10,45). 
Deus revela-nos o seu 
rosto em Jesus e atrai-nos 
para si. Neste Advento, 
aproximemo-nos mais do 
Espelho (Jesus) que nos 
faz ver melhor as manchas 
que nos incomodam. 
Busquemos o seu rosto e a 
sua imagem e, com a Mãe 
assombrada, assombremo-
nos “da troca que ali se via: 
em Deus o pranto do homem 
e no homem a alegria” (In 
Principium, nº 9). Um santo 
e feliz Natal.

Busquemos o seu rosto…

Pe Agostinho Leal
Ordem dos Padres  

Carmelitas Descalços
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Agenda Litúrgica

Atividades Complementares

Dezembro 2019

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)

3 a 5 de Janeiro, Fátima (Domus Carmeli) – XVI Rumos: Encontro para jovens. 
Realiza-se mais um encontro para jovens que queriam fazer o seu caminho de 
descoberta vocacional a fim de darem passos seguros em ordem a uma opção 
de vida, matrimonial, sacerdotal ou consagrada.

Busquemos o seu rosto…

3 São Círiaco Elias (1805-1871)  
8 São Pedro Tomás, bispo (1305-1366) 
9 Santo André Corsini (1302-1374)
27 Santo Henrique de Ossó (1840-1896) 

Janeiro 2020
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Perguntou o Senhor a cada um dos 
participantes do Retiro anual que o 
Carmelo Secular organiza como forma 
de preparação para a chegada de Deus 
Menino. Nos dias 22 a 24 de novembro, 
na Domus Carmeli, cada um de nós foi 
assim interpelado e foi recebendo pistas 
por parte do pregador, Pe. Vasco Nuno, 
para que facilitássemos o romper a tela 
deste doce encontro.
O Senhor desafia-nos, Ele que trocou 
o céu pela terra, não desceu para ficar 
no presépio de Belém. Veio para dali 
conquistar outros presépios em que 
quer repousar, o presépio dos nossos 
corações. Estamos nós dispostos a 
oferecer-Lho?
Como refere o PP Francisco, na recente 
Carta Apostólica sobre o Presépio, 
«somos convidados a colocar-nos 
espiritualmente a caminho, atraídos pela 
humildade d’Aquele que Se fez homem a 
fim de Se encontrar com todo o homem, 

e a descobrir que nos ama tanto, que Se 
uniu a nós para podermos, também nós, 
unir-nos a Ele».  

Viajemos  pois, até  Belém  e  encontraremos 
um Deus que nos procura. Percorramos, 
este ano, mais uma vez este caminho 
para descobrirmos qual será a graça 
íntima que do presépio Ele nos quer 
ofertar. Boa caminhada de 
Advento são os votos do 
Conselho Nacional. 

Aonde te escondeste?

Retiro de Advento 

https://www.seculares.carmelitas.pt/post/retiro-de-advento-aonde-te-escondeste
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No dia 8 de novembro de 2019, 
comemorou-se Santa Isabel da Trindade 
na Igreja Stella Maris do Porto. Dias 
antes, a comunidade secular do Porto 
tinha montado um painel no átrio, com 
a biografia, frases emblemáticas e 
fotografias de Isabel Catez, desde a 
infância até ao seu falecimento. 
 Esta dia 8 acabou com uma eucaristia 
vivida com muita fé e amor por toda 
a assembleia, frente a um relicário 
contendo uma pequena relíquia da 
santa. Na presença da assembleia, da 
comunidade dos padres e estudantes 
carmelitas, e da nossa comunidade de 

carmelitas seculares, oito membros 
renovaram durante a missa as suas 
promessas: António José Machado, 
Cristina Pais, José Manuel Couto, 
Maria Graciete Pereira, Nicole Vareta 
e Rosa Cunha, as suas promessas 
definitivas; Maria José Pedrosa e Maria 
da Conceição Rodrigues, as suas 
promessas temporárias. 
Foi um dia de alegria e paz, que nos 
levaram a oferecer a Deus este novo 
compromisso para O servirmos «em 
santidade e justiça, na sua 
presença, todos os dias da 
nossa vida.» 

Comunidades

Renovação de promessas na comunidade 
Stella Maris do Porto

https://www.seculares.carmelitas.pt/post/renova%C3%A7%C3%A3o-de-promessas-na-comunidade-do-porto
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Pequenos encontros com S Teresa de 
Jesus, mais vezes e mais marcantes no 
último ano. Também com outros santos 
carmelitas. Aqui e ali, distraidamente, o 
meu olhar detinha-se quando cruzava os 
seus olhares. Espiritualidade Carmelita 
Descalça… 
No reboliço dos dias, na vida que se vai 
fazendo e refazendo, que escuta o meu 
coração daquilo que Jesus quer de mim? 
“Confia em Mim!”- dizia-me Ele. Eu con-
tinuava: “Mais ainda?”. Ouvia a sua voz: 
“Sim, ainda mais. A confiança em Mim 
vai crescendo com os desafios da vida.” 
Eu a tentar convencê-Lo 
que agora já me apetecia 
o sossego, o silêncio, não 
usar relógio…enfim, pan-
tufas e sofá. E não é que 
Jesus tem mesmo respos-
ta para tudo? Disse-me: “É 
mesmo isso, tens é que faz-
er caminho. Abre os olhos, 
tenho-te mostrado onde é 
a tua casa, para Me encon-
trares mais dentro de ti!” Ah, 
os tais encontros, era Jesus a falar comi-
go. Pontos luminosos para atrair o meu 
coração. Fui ao Carmelo de S José falar 
com a Ir. Ana de Santa Maria, dar-lhe 
conta das minhas conversas com Jesus. 
Ela falou-me da OCDS, encaminhou-me 
para o Pe. Joaquim Teixeira. 
O meu coração estava certo deste camin-
ho, no entanto, a fraternidade de Fátima 
tem os encontros à 3ª feira... como iria 
ser se trabalho toda a semana, longe de 
Fátima? “Confia, confia, este caminho é 

para aprender o desapego à lógica do 
mundo.”, diz-me Jesus. O Pe. Joaquim 
Teixeira falou-me, então, da fraternidade 
Flos Carmeli de Lisboa.
 Fui muito bem acolhida por todos, sin-
to-me em casa! Agradeço a Deus, na 
Santíssima Trindade, com o Seu Amor 
imenso, que me faz Sua amiga, e me 
abraça em cada retorno. Agradeço, por 
juntar a minha vida à vida destes outros 
seus amigos: P João Rego, Graça, Isa-
bel, Alda, Zita, Miguel, Armando e Maria 
Emília, Alice. E a toda a família Carmel-
ita. 

Apesar das diferenças entre 
as pessoas, há unidade na 
comunidade, que certamente 
se aprofundou no tempo de 
formação, em momentos de 
encontro espiritual na oração, 
e também na partilha em ativ-
idades lúdicas. Todos são es-
senciais para o crescimento 
das comunidades. É preciso 
tratar da Amizade! Assim, no 
encontro de Novembro, após 

a formação, o Pe. João Rego teve que 
rumar a Fátima.  Mas rezamos todos 
juntos, ele em viagem, nós na Capela. E 
sentimos a presença de Deus. Tão sim-
ples. Pertencer a Deus. Deixar que seja 
Ele a guiar o nosso caminho, porque Ele, 
Jesus, é o Caminho. Como fizeram Ma-
ria e José, confiaram! Por isso podemos 
hoje celebrar o Natal do Senhor, e a Sua 
Morte e Ressurreição. Ámen. 

Georgina Simões, Lisboa-/Flos Carmeli 

Testemunho

“Pouco a pouco, suavemente” 
Assim foi o meu caminho para a OCDS
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A família Carmelita está em festa com a 
ordenação de dois dos jovens carmelitas 
da nossa província. No dia 1 de dezem-
bro, o frei Renato recebeu a 
ordenação diaconal na Sé 
de Angra do Heroísmo, nos 
Açores, de onde é natural. 
A celebração foi presidida 
por Dom João Lavrador 
que na homilia salientava 
que os novos diáconos são 
um motivo de alegria e es-
perança, destacando que 
este ministério “não é uma 
função individual, já que to-
dos os ministérios na Igreja 
são vividos e realizados na 
comunidade cristã”. O Diácono Renato foi 
revestido com a dalmática pelo superior 
da sua comunidade, Frei Joaquim Teix-
eira. Dom João, no fim da celebração, 
dirigiu ainda à nossa família carmelita 
palavras de saudação e apreço. No dia 
anterior, na paróquia da Vila Nova, onde 
cresceu o frei Renato, as crianças da 
catequese foram convidadas a participar 
num momento de adoração eucarística, 
com os textos dos nossos santos o que 
permitiu ficarem a conhecer a família 
carmelita. 
E no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada 
Conceição, a Sé do Porto encheu-se 
para a ordenação presbiteral do frei 
Carlos. Dom Manuel Linda, que presidiu 
à celebração, depois de meditar sobre 
a obra de Deus na Virgem Maria, dirigiu 
aos ordinandos estas palavras: “este é 
o vosso desafio, numa dupla vertente: 
corresponderdes, a partir do centro do 
vosso ser, a este plano de Deus para 
a vossa existência e sensibilizardes 

os vossos irmãos para semelhante 
correspondência”. O rito de ordenação 
teve o seu momento alto na imposição 

das mãos, na qual 
participaram o nosso 
provincial, Pe. Pedro 
Ferreira, e os sacerdotes 
carmelitas presentes. 
No final da celebração, 
o bispo diocesano 
saudou a renovação 
da nossa província, de 
que são sinal os nossos 
jovens frades em 
formação, ali presentes. 
A ordenação presbiteral 
foi preparada com uma 

vigília de oração, no dia 6 de Dezembro, 
no Convento de Avessadas, atual 
comunidade do Padre Carlos, lugar onde 
começou o seu caminho vocacional 
(bem perto da sua terra natal, Rosém) e 
onde celebrará a sua Missa Nova, no dia 
15 de Dezembro.   
As celebrações foram marcadas pela 
presença de frades e seculares carmel-
itas de várias comunidades. Quem teve 
a oportunidade de participar experimen-
tou a beleza destes momentos em que 
Deus, mediante a Sua Igreja, confiou a 
estes nossos irmãos o sacramento da 
Ordem, em grau diverso, para serviço 
da nossa família, da Igreja e do mundo.  
Demos graças a Deus pela consagração 
destes dois irmãos carmelitas ao serviço 
do Seu Reino e continuemos a pedir-lhe 
que chame mais jovens a esta vinha flor-
ida do Carmelo. 

Família carmelita em festa 

Ordenação de dois jovens carmelitas da 
nossa província
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Igreja no Mundo

O Presépio, Sinal Admirável

O Sinal Admirável do Presépio, muito 
amado pelo povo cristão, não cessa de 
suscitar maravilha e enlevo. Representar 
o acontecimento da natividade de Jesus 
equivale a anunciar, com simplicidade e 
alegria, o mistério da encarnação do Fil-
ho de Deus. De facto, o Presépio é como 
um Evangelho vivo 
que transvaza das 
páginas da Sagrada 
Escritura….
Por que motivo 
suscita o Presépio 
tanto enlevo e nos 
comove? Antes de 
mais nada, porque 
manifesta a ternu-
ra de Deus. Ele, o 
Criador do univer-
so, abaixa-Se até à 
nossa pequenez. O 
dom da vida, sem-
pre misterioso para 
nós, fascina-nos 
ainda mais ao ver-
mos que Aquele que 
nasceu de Maria é a 
fonte e o sustento 
de toda a vida. Em 
Jesus, o Pai deu-nos um irmão, que vem 
procurar-nos quando estamos desori-
entados e perdemos o rumo, e um ami-
go fiel, que está sempre ao nosso lado; 
deu-nos o seu Filho, que nos perdoa e 
levanta do pecado.
Armar o Presépio em nossas casas aju-
da-nos a reviver a história sucedida em 

Belém. Naturalmente os Evangelhos 
continuam a ser a fonte, que nos per-
mite conhecer e meditar aquele Acon-
tecimento; mas, a sua representação 
no Presépio ajuda a imaginar as várias 
cenas, estimula os afectos, convida a 
sentir-nos envolvidos na história da sal-

vação, contemporâ-
neos daquele even-
to que se torna vivo 
e actual nos mais 
variados contex-
tos históricos e cul-
turais.
De modo partic-
ular, desde a sua 
origem franciscana, 
o Presépio é um 
convite a «sentir», 
a «tocar» a pobre-
za que escolheu, 
para Si mesmo, o 
Filho de Deus na 
sua encarnação, 
tornando-se assim, 
implicitamente, um 
apelo para O se-
guirmos pelo camin-
ho da humildade, da 

pobreza, do despojamento, que parte da 
manjedoura de Belém e leva até à Cruz, 
e um apelo ainda a encontrá-Lo e ser-
vi-Lo, com misericórdia, nos irmãos e 
irmãs mais necessitados (cf. Mt 25, 31-
46)…..
O coração do Presépio começa a pal-
pitar, quando colocamos lá, no Natal, a 
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Igreja no Mundo

figura do Menino Jesus. Assim Se nos 
apresenta Deus, num menino, para faz-
er-Se acolher nos nossos braços. Naque-
la fraqueza e fragilidade, esconde o seu 
poder que tudo cria e transforma. Parece 
impossível, mas é assim: em Jesus, Deus 
foi criança e, nesta condição, quis revelar 
a grandeza do seu amor, que se manifes-
ta num sorriso e nas suas mãos estendi-
das para quem quer que seja….
O modo de agir de Deus quase cria verti-
gens, pois parece impossível que Ele re-
nuncie à sua glória para Se fazer homem 
como nós. Que surpresa ver Deus adoptar 
os nossos próprios comportamentos: 
dorme, mama ao peito da mãe, chora e 
brinca, como todas as crianças. Como 
sempre, Deus gera perplexidade, é im-
previsível, aparece continuamente fora 
dos nossos esquemas. Assim o Presépio, 
ao mesmo tempo que nos mostra Deus 
tal como entrou no mundo, desafia-nos 
a imaginar a nossa vida inserida na de 
Deus; convida a tornar-nos seus discípu-
los, se quisermos alcançar o sentido últi-

mo da vida…
Queridos irmãos e irmãs, o Presépio faz 
parte do suave e exigente processo de 
transmissão da fé. A partir da infância e, 
depois, em cada idade da vida, educa-nos 
para contemplar Jesus, sentir o amor de 
Deus por nós, sentir e acreditar que Deus 
está connosco e nós estamos com Ele, to-
dos filhos e irmãos graças àquele Menino 
Filho de Deus e da Virgem Maria. E edu-
ca para sentir que nisto está a felicidade. 
Na escola de São Francisco, abramos o 
coração a esta graça simples, deixemos 
que do encanto nasça uma prece humil-
de: o nosso «obrigado» a Deus, que tudo 
quis partilhar connosco para nunca nos 
deixar sozinhos.

Carta Apostólica sobre o Presépio Admi-
rabile Signum do Papa Francisco, 1-12-
2019
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/
apost_letters/documents/papa-frances-
co-lettera-ap_20191201_admirabile-sig-
num.html

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html
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Oração

Igreja do Senhor Bom Jesus de Matosinhos

Coordenação:
Colaboração:

Morada:
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Nicole Vareta - flordocarmelo@carmelitas.pt
Gustavo Borges
OCDS - Domus Carmeli 
R. do Imaculado Coração de Maria 17, 2495-441 Fátima
www.seculares.carmelitas.pt

Sairá um ramo do tronco de Jessé, um rebento brotará das suas raízes. Sobre Ele 
repousará o Espírito do Senhor: Espírito de sabedoria e inteligência, Espírito de 

conselho e Fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor de Deus.
Isaías 11, 1-2a
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