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Terminou o Ano da Misericórdia...!

Editorial

Quando esta Flor do Carmelo chegar às 
vossas mãos, já terá, certamente, ter-
minado o Ano Jubilar da Misericórdia.
Na verdade, a «Misericórdia de Deus» 
apareceu no meio de nós e não foi ape-
nas pela mão do Papa Francisco, que 
teve esta ideia extraordinária de con-
vocar um ano assim. Esta graça chegou 
e chega cada dia até nós pela mão de 
Deus, por pura inicativa Sua e por pura 
graça. Dizêmo-lo já desde o momento 
mesmo da Incarnação do Verbo, ou 
desde a Sua concepção no seio ima-
culado de Maria, Nossa Senhora; ou, 
se calhar, vamos ainda lá muito mais 
atrás, evidentemente e com toda a 
verdade, ao momento originário e pri-
meiro da criação de todas as coisas, do 
universo, e de cada um de nós. Aí está 
a Misericórdia infinita, sem limites, a 
manifestar-se, desde sempre e para 
sempre, e por isso é que dizemos que 
a misericórdia de Deus é desde sempre 
e para sempre.
No dia 20 de Novembro são encerradas 
as portas que se abriram no dia 8 de De-
zembro de 2015, para serem, simboli-
camente, «portas da misericórdia». Ao 
longo de todo esse ano jubilar tivemos, 
certamente, oportunidade, e mais do 
que uma vez, de atravessar essa por-
ta em muitos lugares que, mais uma 
vez, por iniciativa do Papa Francisco, 
foram abertas de modo que ninguém 
tivesse razões para ficar de fora. E, de 

facto, assim foi: em tantos lugares da 
terra, especialmente no mundo cristão, 
havia sempre uma porta aberta, porta 
disponível para atravessar, bastava 
tão somente uma atitude nova, uma 
disposição de mudança, um desejo de 
tornar-se «misericordioso como o Pai é 
misericordioso», um esforço e vontade 
de deixar-se transformar, converter, 
iluminar e guiar segundo a vontade do 
Pai, na linha do perdão, da reconcilia-
ção, da misericórdia, da compaixão , do 
amor.
É verdade! O Ano da Misericórdia ainda 
não acabou, nem acaba nunca! Podem 
ter sido fechadas as portas «fisicas», 
mas não fecharão nunca, nem a «por-
ta misericordiosa do coração de Deus 
Pai», nem as «portas dos corações 
‘pequeninos’, ávidos de misericórdia e 
abertos à misericórdia, dos seus filhos 
e filhas». A  «porta da misericórdia do 
nosso bom Deus» não se fechará nun-
ca. «Porque a misericórida e a ternura 
de Deus são eternas», como canta o 
Salmo 25. Ou ainda outro Salmo, o 22: 
«A vossa bondade e a vossa misericór-
dia nos acompanharão ao longo de to-
dos os dias da nossa vida».
Estamos, segundo o calendário que nós 
usamos, a aproximar-nos das celebra-
ções do Natal: mais um momento para 
celebrarmos com júbilo «as Misericór-
dias do Senhor»! Feliz Natal!

P. Alpoim
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O Carmelo na voz dos Papas

O Carmelo na voz dos Papas

“Olhando para estas montanhas, o 
meu pensamento corre hoje rumo ao 
Monte Carmelo, que na Bíblia é decan-
tado pela sua beleza. 
Com efeito, hoje celebramos a soleni-
dade da Bem-Aventurada Virgem do 
Monte Carmelo. Nesse monte, que se 
encontra perto de Haifa, em Israel, o 
santo profeta Elias defendeu extrema-
mente a integridade e a pureza da fé 
que o povo eleito depositava no Deus 
vivo. Sobre essa montanha, no século 
XII reuniram-se alguns eremitas, dedi-

cando-se à contemplação e à penitên-
cia. E foi da sua experiência espiritual 
que nasceu a Ordem dos Carmelitas.
Caminhando ao lado da Virgem, para-
digma da plena fidelidade ao Senhor, 
não temeremos os obstáculos nem as 
dificuldades. Sustentados pela sua ma-
terna intercessão, poderemos realizar 
plenamente, como Elias, a nossa voca-
ção de autênticos ‘profetas’ do Evange-
lho no nosso tempo”.

PP João Paulo II in 
Angelus de 16 de julho de 2000
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Para mais tarde recordar...

Para mais tarde recordar
Um sonho recente que vimos realizado!
Podemos dar este título à notícia que 
enviamos para a «Flor do Carmelo», re-
ferindo o convívio inter-comunidades: 
a de Nossa Senhora do Carmo, de Lis-
boa/Paço d’Arcos e a «ad experimen-
tum», a emergir em Lisboa, que se au-
todenomina «Flos Carmeli». 
Foi no dia 6 de maio, ao fim da tarde, 
quando se abatia o temporal sobre a 
grande cidade e periferia. Esperava-
nos um tal acolhimento, que nos fez 
esquecer o adiantado da hora!
E na Casa dos Nossos Padres na rua de 
Angola, em Paço d’Arcos, celebrámos 
a Eucaristia presidida pelo Frei Daniel 
(chegado de Avessadas), partilhando 
a Palavra e o Pão de Amor, tendo-nos 
reunido vinte e quatro membros em-
penhados nesta espiritualidade, depois 
da qual, e como corolário, rodeámos a 
mesa do jantar partilhado, enriquecidos 
pela presença do Padre Armindo, num 
clima de grande simplicidade e de espí-
rito de Família, o que permitiu a apre-
sentação pessoal, com a riqueza das se-
melhanças e diferenças, contribuindo, 
decerto, para dar a conhecer aos que 
chegam, a Ordem autêntica, bela, liber-
tadora e apaixonante que é a nossa.
O Samuel, de 8 anos, filho da Filipa, ao 
entrar no carro de regresso a casa, resu-
miu o clima deste Convívio ambiciona-
do: «Oh Mãe! Que noite espectacular!».

Alice Montargil

«Alberto, pela graça de Deus chamado 
a ser Patriarca da Igreja de Jerusalém, 
aos amados filhos em Cristo, B. e ou-
tros eremitas que, sob a sua obediên-
cia, vivem junto da Fonte, no Monte 
Carmelo, saudações no Senhor e a bên-
ção do Espírito Santo.
«Muitas vezes e de muito modos os San-
tos Padres estabeleceram como cada um 
- qualquer que seja o estado de vida a que 
pertença ou forma de vida religiosa que 
tiver escolhido - deve viver em obséquio 
de Jesus Cristo e servi-l’O fielmente de co-
ração puro e recta consciência» (nº 1-2).

O que diz a Regra ao
Secular
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Para mais tarde recordar...

XXIII Encontro Nacional Ocds
Este encontro anual (15 a 17 de abril 
de 2016) diz da força e dinamismo 
do laicado Carmelita que tem vindo 
a crescer cada vez mais. Sob o tema 
“Caminhar na misericórdia” dedicámos 
a manhã de sábado à formação e 
reflexão. Durante a tarde reuniu a 
Assembleia Geral, presidida pelo 
Provincial, Pe Joaquim Teixeira, uma 
vez que chegou ao fim o mandato 
de 3 anos do Conselho Nacional 
presidido pelo José Manuel Couto, 
com a colaboração dos conselheiros 
Alice Montargil, Gustavo Borges e 
Valentim Azevedo. Após a eleição, 
para os próximos 3 anos, o Conselho 

Nacional será formado pelo Presidente 
José Manuel Couto (reeleito) e pelos 
conselheiros: Maria Justina Leão, 
Isabela Alexandra Neves e Gustavo 
Tato Borges. O Conselho Fiscal será 
presidido pela Luciana Nogueira e dois 
vogais: Fernando Vieira e Nicole Vareta. 
O Conselho Nacional é acompanhado 
pelo Delegado Provincial, o Pe Alpoim 
Portugal. Pedimos as vossas orações 
para o novo Conselho, para que o 
Senhor se digne tornar-nos fiéis ao 
mandato de sermos “referência de 
unidade e amor, que estimula a missão 
da família carmelita no serviço à Igreja” 
(Estatutos 35)



6 

Para mais tarde recordar...

Na tarde do dia 25 de Junho, reuniu a 
Comunidade «ad experimentum» Flos 
Carmeli de Lisboa, com o seu Assisten-
te, Frei Daniel, que fez uma primorosa 
apresentação, simultaneamente proje-
tada e comentada sobre a identidade 
do carmelita secular, para que os de-
zasseis elementos presentes (três jus-
tificaram a sua falta) vão descobrindo 
acerca do seu chamamento.
Foi grande a partilha por parte de to-
dos, tanto sobre da P.D. como de casos 
pontuais, expostas dúvidas e pedidos 
de esclarecimento.
Esta reunião, que consideramos a últi-
ma do ano pastoral, abre um período de 
conhecimento sobre si próprio, para o 

Comunidade de Lisboa

qual foi fornecido material de suporte.
O encontro iniciou-se com o cântico 
Flos Carmeli, ainda de forma insipien-
te e terminou com a Salve Regina. O 
habitual e simples ‘lunch’ proporciona 
alegre convívio final.

Alice Montargil

A Comunidade de Santa Teresa de Je-
sus, de Tavira, concluído este triénio 
2013-2016, deu graças a Deus por tudo 
o que nele viveu.
Assim, no dia 24 de maio de 2016, com 
a presença do Sr. Padre Provincial, Frei 
Joaquim Teixeira, em visita pastoral à 
nossa Comunidade, presidiu à eleição 
do novo Conselho da Comunidade para 
o triénio 2016-2019 e aceitou o pedido 
de Admissão ao Período de Formação 
de dois elementos da Comunidade, 
Maria de Fátima Sousa e Nundina Gas-
par. 

Comunidade de Tavira
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Para mais tarde recordar...

Após a eleição, o novo Conselho ficou 
assim formado: como Presidente Maria 
Luísa Quintelas, como Conselheiras 
Maria Isabel Veríssimo, Ilda Martins, 
Maria da Encarnação dos Santos e 
Isabela Alexandra das Neves como 
Formadora.
Neste Ano Santo da Misericórdia em 
que somos chamados a contemplar 
especialmente esse mistério, a Comu-

nidade de Santa Teresa de Jesus orga-
nizou uma “Caminhada” para celebrar 
o Jubileu da Misericórdia e atravessar 
a Porta Santa da Igreja Jubilar de San-
ta Maria do Castelo de Tavira, que se 
realizou no dia 27 de junho de 2016. 
Para esta celebração convidámos a Ir-
mandade de Nossa Senhora do Carmo, 
existente na cidade. 

Isabel Veríssimo

Promessas – Fátima
No passado dia 16 de abril, estava a 
decorrer o Encontro Nacional de 2016 
em Fátima; durante a Eucaristia, seis 
elementos da Comunidade de Nossa 
Senhora do Monte Carmelo de Fátima 
(Mª Alice Pinheiro, Mª Benedita Oli-
veira, Mª Clara Oliveira, Mª do Rosário 

Frazão, Mª dos Santos Dias e Maria Te-
resa Sousa), fizeram Promessas tempo-
rárias. 
Foi um passo importantíssimo para 
cada uma de nós e para a Comunidade.

Benedita Oliveira
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Para mais tarde recordar...

Promessas – Avessadas
No passado dia 3 de 
julho, a Comunidade 
Ocds do Menino Je-
sus de Avessadas ficou 
mais enriquecida, o Va-
lentim e a Paula, o Car-
los e a Luciana, o Luís 
e a Célia fizeram a sua 
promessa definitiva e 
o Pedro e a Vera a sua 
promessa temporária.
Estiveram em retiro no 
Santuário do Menino 
Jesus de Praga durante 
o dia 2 e 3 e nesse do-
mingo, na eucaristia das 11:30 foi reali-
zada a respectiva cerimónia.
Presidiu à mesma o seu director espiri-
tual, Padre Joaquim Teixeira, assistido 
pelo delegado provincial, Padre Alpoim 
Portugal e pelo Padre João Costa; este-
ve também presente o representante 

do Conselho Nacional Ocds, José Ma-
nuel Couto.
De seguida houve um almoço convívio 
de todos os elementos do grupo, suas 
respectivas famílias e a comunidade 
dos padres carmelitas de Avessadas.

Carlos Pinto

No passado mês de Maio, o encontro 
mensal da nossa comunidade foi quase 
inteiramente consagrado à realização 
das eleições para o triénio 2016-2019, 
sob a presidência do Delegado provin-
cial, P. Alpoim. Foi eleita Nicole Vareta 
como presidente para um segundo man-
dato, seguindo-se a aprovação pela co-
munidade dos conselheiros Maria Gra-

ciete Pereira, Maria Teresa Cupertino, 
conselheira recém-chegada, e Cristina 
Pais. O António José Machado continua 
a desempenhar o serviço de mestre de 
formação, e também a Graciete como 
tesoureira. A Cristina substitui a Rosa 
Cunha nas tarefas do secretariado. Um 
grande obrigado para a Rosa que deixou 
o conselho após dois mandatos!

Comunidade Stella Maris do Porto
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Para mais tarde recordar...

Ainda antes das eleições, o conselho 
anterior tinha decidido que a Maria 
José Pedrosa podia avançar para a pri-
meira promessa, enquanto Maria Lúcia 
Tavares Ferreira ia, no mesmo dia, ser 
admitida na comunidade. A celebração 
ocorreu no dia 16 de Julho na Igreja Ste-

lla Maris da Foz, durante a missa da so-
lenidade da Ordem, Nossa Senhora do 
Carmo. Foi com grande alegria e emo-
ção que M. José e Lúcia pronunciaram 
o seu compromisso. Deus ajude a nossa 
comunidade a crescer na fé e no amor! 

Nicole Vareta

Comunidade Lisboa/Paço de Arcos
Festa de Nossa Senhora do Carmo

A comunidade fez festa no dia de Nossa 
Senhora do Carmo, titular da fraterni-
dade, com a celebração da missa pelo 
Padre Armindo, durante a qual a Joana 
Luís e o Pedro Tavares fizeram a sua ad-
missão à formação. Sendo dia grande, 
houve depois refeição partilhada, com 
muita alegria, em ambiente que revigo-
rou os elos familiares que nos unem.   

Viagem ao Buçaco

No dia 17 de Setembro, todos os mem-
bros da comunidade e um numeroso 

grupo de pessoas preencheram os lu-
gares de um autocarro que rumou ao 
Buçaco. Levava dois objetivos: festejar 
os 50 anos de ordenação sacerdotal 
do Padre Jeremias, que veio de Aveiro 
ao nosso encontro; e visitar o conven-
to eremítico de Santa Cruz, que forma 
um todo com a frondosa Mata do Bu-
çaco plantada pelos frades carmelitas. 
O Padre Jeremias celebrou a missa e 
depois confraternizámos com o lanche 
que cada um levava. Foi oportunidade 
para tomarmos contacto com o estilo 
de vida eremítico que aí levaram os re-
ligiosos carmelitas entre 1628 (ano da 
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Para mais tarde recordar...

fundação do “Santo Deserto”) e 1834, 
ano do seu encerramento, no contexto 
da extinção das Ordens Religiosas.

Visita a Cascais

No dia 30 de Setembro, os que da co-
munidade de Paço de Arcos puderam, 
juntaram-se aos Padres Carmelitas no 
Centro Cultural de Cascais, antigo Con-
vento Carmelita de Nossa Senhora da 
Piedade. O encontro punha ponto fi-
nal a uma semana de formação dos 
padres (entre 17 e 30), que consistiu 
essencialmente na visita aos principais 
monumentos históricos da presença 

do Carmelo Descalço na Capital. Na 
circunstância, e nesse dia 30, depois 
da celebração da missa, teve lugar um 
encontro de investigadores e partici-
pantes no Congresso sobre História da 
Reforma Teresiana em Portugal, em 
outubro de 2015, com uma conferên-
cia pelo recém doutorado do Porto, 
Doutor Nuno Falcão. Houve visita à 
igreja paroquial de Cascais, para admi-
rar os quadros teresianos de Josefa de 
Óbidos, ao Palácio Condes de Castro 
Guimarães e à igreja de Nossa Senhora 
dos Navegantes.  

Carlos Margaça Veiga

“Identidade e Missão do Carmelita Secular” 
V Congresso Ibérico ocds
Foi em Ávila entre os dias 29 de julho e 
01 de agosto na Universidade da Místi-
ca – CITeS que aconteceu este Congres-
so com o pertinente título “Identidade 
e Missão da Ocds”. A sua organização 
esteve a cargo da Junta Nacional da Or-
dem Secular dos Carmelitas Descalços 
de Espanha que convidou o Conselho 
Nacional OCDS de Portugal e os Presi-
dentes de todas as comunidades OCDS 
do nosso país a estarem presentes.
O Conselho Nacional esteve represen-
tado pelo seu Presidente José Manuel 
Couto e as Conselheiras Justina Leão e 
Isabela Neves.
A mensagem principal que este con-

gresso trabalhou, ao melhor estilo 
Teresiano, foi de que a humildade, a 
determinação e a perseverança são a 
maior necessidade para crescermos 
como pessoas e como Comunidade, e 
que o caminho se faz caminhando no 
amor integral ao Senhor, reflectido 
nos nossos irmãos. É fundamental não 
descurar a formação de modo que o 
Carmelita Secular tenha a consciência 
firme de que é aprofundando a expe-
riência da oração/amizade, da fraterni-
dade e da humildade que se pode olhar 
para as nossas Comunidades, à seme-
lhança das primeiras comunidades cris-
tãs, e exclamar: “olha como se amam” 
porque no centro da nossa espiritua-
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lidade está a relação de amizade com 
Jesus e entre nós. 
Neste Congresso Ibérico Ocds, que se 
realiza a cada 4 anos, foram numerosas 
as exposições mas podem-se destacar 
duas das que deram origem a traba-
lhos de grupo: a de Frei Alzinir Debas-
tiani Ocd, Delegado Geral para a Ocds 
– “Identidade do Carmelita Secular” e a 
de Myrna Torbay, Ocds de Ávila – “Dis-
cernimento Vocacional”.
Também foi muito enriquecedora uma 
mesa redonda ao redor da ideia “Ser 
Família” que contou com a presença, 
dos três ramos da Ordem, do Pe Pedro 
Tomás Navajas, Ocd de Burgos, da 
Irmã Alexandra, Ocd de Sanlucar la 
Mayor e da Macu Hernández, Ocds de 
Salamanca.

Podemos referir algumas conclusões 
apresentadas pelos grupos de trabalho: 
A nossa identidade necessita de ver 
aprofundada na Comunidade a forma-
ção teórica e vivencial por faixas etárias 
e necessita de cultivar a consciência de 
que pertencemos a uma grande família 
e vivemos dentro e fora dela. Quanto 
ao discernimento vocacional a necessi-
dade fundamental é a do conhecimen-
to próprio para podermos conhecer 
realmente a Comunidade Ocds em que 
vivemos bem como a procura constan-
te de qual o nosso lugar, para enten-
dermos o que Deus quer de cada um 
de nós e qual a missão a realizarmos ao 
serviço da Ordem, da Comunidade e do 
mundo. No sermos família destacou-
se a ideia de que vivemos tempos de 
mudança e de que precisamos uns dos 
outros, “juntos andemos Senhor”, mas 
que somos autónomos, não somos se-
guidores de caminhos criados por ou-
tros, mas criadores do próprio caminho 
aproveitando os dons que o Espírito 
concede a cada um.
À semelhança do que deve ser um 
encontro de Comunidade estes dias 
foram bem recheados de formação, 
oração e recreação, muito ao estilo te-
resiano, onde se partilharam os vários 
dons de modo a criar um ambiente de 
verdadeira fraternidade e irmandade. 
A Eucaristia de encerramento foi pre-
sidida pelo Pe. Miguel Márquez, Pro-
vincial da Província Ibérica que referiu 
o apreço e empenho sincero de todos 
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querermos viver em família a aventura 
de ser amigos de Deus.
Das várias questões que foram sendo 
discutidas e partilhadas nos trabalhos 
de grupo queremos deixar, para refle-
xão, uma que é deveras pertinente para 
os tempos atuais: Estamos suficiente-

mente formados para assumir o mesmo 
nível de responsabilidade na Ordem, que 
Teresa de Jesus conferiu aos leigos nos 
seus negócios de grande importância? 
Que Maria, que aprendeu com seu Fi-
lho a caminhar descalça, seja para nós 
modelo de escuta e audácia.

Para mais tarde recordar...

Eleições na Comunidade do Menino Jesus de Praga 
No passado dia 10 de setembro de 
2016, a Comunidade do Menino Jesus 
de Praga de Avessadas, reuniu na Igreja 
Stella Maris, na Foz, Porto, para iniciar 
o ano 2016-2017. 
Nesta reunião apenas não esteve pre-
sente um elemento, por motivos pro-
fissionais, e contou com a presença do 
nosso Assistente Espiritual, o P. Joa-
quim Teixeira. A reunião iniciou, como 

habitualmente, com um momento de 
oração, ao qual se seguiu uma pequena 
avaliação do ano anterior e do triénio 
2013-2016, visto que terminava o man-
dato do Conselho da Comunidade.
Após este momento, procedeu-se à 
eleição do novo Conselho da Comuni-
dade, seguindo as regras e indicações 
inscritas nos Estatutos e Constituições 
da Ordem dos Carmelitas Descalços 
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Seculares. Foi eleito como Presidente 
o Jorge Leal, que aceitou. Após reunir 
com o Assistente Espiritual, o novo 
Presidente sugeriu os nomes do Pedro 
Soares para Tesoureiro, da Luciana No-
gueira para Secretária, do Luís Correia 
para Vogal, da Ana Paula Azevedo para 
Mestre de Formação e da Márcia Bor-
ges para elo de ligação com a Flor do 
Carmelo. 
A proposta foi aplaudida por todos os 
presentes que manifestaram a sua sa-
tisfação com o novo Conselho da Co-

munidade. A reunião prosseguiu com 
a marcação da primeira reunião do 
Conselho da Comunidade 2016-2019 
e com a meditação de um tema, com 
a orientação do P. Joaquim Teixeira. 
No final da reunião, o grupo partilhou 
uma merenda, em ambiente de amiza-
de e alegria. A todas as Comunidades 
OCDS de Portugal pedimos que rezem 
pelo novo Conselho da Comunidade de 
Avessadas, para que Nossa Senhora do 
Carmo os abençoe e encha de graças. 

Márcia e Gustavo Borges

Oremus pro vobis
UM DOM DE DEUS …
“A minha vocação de carmelita lança-
me na adoração, em ação de graças” 
(Bem-aventurada Isabel da Trindade, 
Carta 219)
A Carmelita deixa-se amar por Deus; 
d’Ele recebe os dons das virtudes teo-
logais da Fé, da Esperança e do Amor; 
deseja o abandono nas Suas mãos com 
uma confiança infinita. 
Pelo recolhimento interior e vigilância 
do coração, proporcionados pelo silên-
cio,  solidão, clausura e uma pequena 
comunidade fraterna, faz da sua vida 
uma oração contínua, onde procu-
ra Cristo Esposo para viver em íntima 
união de Amor com a Santíssima Trin-
dade e assim, poder derramar-se, num 
esquecimento total de si mesma, em 
Alegria, Afabilidade e Amizade para 

com as suas Irmãs, para bem da Igre-
ja – particularmente dos sacerdotes – e 
da Humanidade.

Carmelo N. Srª Rainha do Mundo
Faro
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Oremus pro vobis

Dom de Deus para a Igreja
O Padre Antonino Gomes 
de Sousa foi ordenado, no 
domingo dia 10 de julho, 
na Sé do Porto, pelo senhor 
bispo da Diocese, Dom An-
tónio Francisco dos Santos. 
É filho do Carlos e da Amé-
linha da Comunidade de Pa-
ços de Ferreira. 
Celebrou Missa Nova na sua 
Paróquia de origem com 
um sol abrasador e calor 
imenso o que não demoveu 
a grande multidão que fez questão de 
participar nesse evento sempre tão 
significativo como é a celebração da 
primeira missa na Paróquia de onde é 
originário o novo sacerdote. 
A festa foi bonita! Tudo começou com 
o longo cortejo que levou o novo sacer-
dote da casa dos pais até à igreja paro-

quial onde foi acolhido calorosamente 
e presidiu à solene celebração.  
Muitos parabéns aos seus pais que pela 
força da fé, e do despojamento próprio 
dos filhos de Stª Teresa, ofereceram 
com docilidade este seu filho ao Senhor.

(adpt. Site dos Dehonianos) 

Parabéns Pe Jeremias pelas suas Bodas 
de Ouro sacerdotais!
É com esta alegria que o Carmelo Secu-
lar calorosamente o saúda pela dádiva 
que foi e continua a ser a sua vida. 
O atual Conselho Nacional está-lhe 
profundamente grato pela sua indis-
pensável contribuição na fundação do 
Carmelo Secular em Portugal, já que 

essa história passada foi fundamental 
para tornar a Ocds naquilo que ela é 
hoje. Mas não é só pelo passado que 
lhe endereçamos os nossos agradeci-
mentos. 
A sua dedicação ao Carmelo Secular 
mantem-se hoje, nomeadamente pelo 
seu trabalho como Assistente Espiri-
tual das Comunidades Ocds e os frutos 

Dom de Deus ao Carmelo
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desse trabalho estão visíveis também 
no atual Conselho Nacional Ocds. Em 
nome do Carmelo Secular do nosso 
país, queremos agradecer-lhe com 
toda a sinceridade a sua generosida-
de, quer em termos de dádiva do seu 
tempo, quer em relação à profundida-

de das suas palavras, nas incontáveis 
vezes em que partilhou connosco a sua 
experiência e conhecimentos. Que a 
paz e a bênção de Deus nunca lhe falte 
e que Nossa Senhora do Carmo o pro-
teja no seu regaço de Mãe. 

Conselho Nacional da Ocds

No passado dia 17 de Setembro, dez 
elementos da Comunidade «Flos Car-
meli» de Lisboa, em união com outras 
duas comunidades, foram ao Buçaco 
onde visitaram a mata e o antiquíssimo 
convento do Carmelo, onde o Padre 
Jeremias celebrou em clima de festa, 
já que foi aproveitada a ocasião para 
comemoração das suas Bodas de Ouro 

Sacerdotais entre nós.
Seguiu-se um pic-nic partilhado e foi 
muito importante a explicação históri-
ca sabiamente apresentada pelo Pro-
fessor Carlos Margaça, facto que valori-
zou e muito esta deslocação altamente 
elucidativa.

Alice Montargil

Bodas de Ouro
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A primeira página do Livro da Vida de 
Santa Teresa é um dos onze textos se-
leccionados para uma campanha que 
fomenta a leitura. 
O Metro, o comboio ou o autocarro 
pode ser um lugar para nos encontrar-
mos com a literatura, tomar contacto 
com autores, personagens e géneros 
desconhecidos ou voltar a recordar 

O Carmelo no mundo

O Carmelo no mundo

obras lidas há anos. Para os primeiros, 
a curiosidade está lançada e para os se-
gundos a sugestão está feita. A finalida-
de é criar inquietudes, oferecer novas 
perspetivas sobre autores e géneros 
pouco conhecidos e comemorar efe-
mérides e galardões literários que se 
celebrem ao longo do ano.

In Madrid Press (julho 2016)

O Livro da Vida nos transportes públicos de Madrid
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O Papa Francisco con-
cedeu à Diocese de Ávi-
la o Ano Jubilar Teresia-
no periódico, quando a 
festa de Santa Teresa 
(que se celebra cada 15 
de outubro) coincida 
com um domingo. 
Para o ano que vem, 
2017 já se celebrará 
essa primeira “graça”.
O bispo de Ávila expli-
cou que o pedido do 
Ano Jubilar Periódico se 
fundamenta no “gran-
de proveito espiritual 
que a grande multidão 
de fiéis” obteve o ano 
passado por motivo do 
V Centenário do nasci-
mento de Santa Teresa, 
quando a cidade rece-
beu cerca de um milhão 
de visitantes.
Para o prior do Con-
vento de La Santa (Casa 
Natal de Santa Teresa), 
David Jiménez, este re-
conhecimento por parte 
da Santa Sé contribuirá para “potenciar 
uma aproximação a Santa Teresa, para 
dar a conhecer a sua figura espiritual no 
caminho de encontro com Deus”.
O primeiro Ano Jubilar teresiano perió-

O Carmelo no mundo

Ano Jubilar

dico terá lugar em 2017, para continuar 
em 2023 e 2028, quando a festividade 
de Santa Teresa (15 de outubro) coinci-
da com o domingo. 

In Ocd Iberica (setembro de 2016)
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No passado dia 16 de Outubro vivemos 
um dia memorável para a nossa Sagra-
da Ordem, com a canonização da nossa 
querida irmã, Santa Isabel da Trindade, 
ou Santa Isabel de Dijon.
Se há alguém que merecia este reco-
nhecimento e ficar inscrita nos cânones 
do Martirológio Cristão é a Isabel da 
Trindade. Profeta da presença de Deus 
para o homem atual, Sabeth é a santa 

da interioridade, que nos testemunha, 
com a sua vida, o fogo do amor de Deus 
que habita a alma.
Os seus escritos, profundos e imbuí-
dos da Palavra de Deus, sobretudo dos 
escritos paulinos e joaninos, são uma 
pérola da mística cristã e um alimento 
seguro para a vida espiritual.
Tive a graça de poder estar presente 
em Roma, na cerimónia de canoniza-
ção da Isabelinha e o Zé Manel pediu-
me para escrever algo para a “Flor do 
Carmelo”. É pois, ao jeito de partilha, 
em família, entre irmãos, que o faço de 
coração grato e alma jubilosa, teste-
munhando, ao mesmo tempo, a minha 
devoção pela Santa Isabel da Trindade.
Quem me conhece, sabe que eu sou 
uma pessoa discreta e que gosto de 
permanecer oculto. Não me agrada 
nada ter que falar na primeira pessoa 
e, por isso, perdoem-me ter que o fa-
zer, mas é um mal necessário para se 
perceber o sentido desta peregrinação, 
que foi uma bênção para mim e que eu 
desejo que se estenda a cada um de 
vós. 
Conheço a Santa Isabel da Trindade 
desde 1984, ano da sua beatificação, 
tinha eu 13 anos (não é difícil saber 
agora a minha idade…). Desde o 
primeiro momento fiquei totalmente 
cativado pela jovem carmelita de 
Dijon e entre mim e ela surgiu uma 
bela amizade que se foi aprofundando 

O Carmelo no mundo

Canonização de Santa Isabel da Trindade



19 

O Carmelo no mundo

desde então. A sua canonização e o 
desejo de nela estar presente foi um 
sonho que acalentei durante estes 32 
anos. Por isso, em Junho, no dia em 
que o Papa Francisco marcou a data 
da canonização para 16 de Outubro, 
imediatamente, comprei o bilhete 
de avião e paguei o hotel. Estava 
tudo preparado, era só chegar o dia… 
Lá ia o carmelita secular português 
mais pecador, mas sem dúvida, o 
maior devoto português da Isabel da 
Trindade.
Participei em todos os actos comemo-
rativos da canonização, tendo-me jun-
tado aos peregrinos franceses.
Há 24 anos que mantenho uma corres-
pondência regular e fiel com as Irmãs 
do Carmelo de Dijon-Flavignerot, so-
bretudo com a Irmã Marie-Michelle de 
la Croix. E o programa das festas come-
çou, precisamente, no dia 15, sábado, 
com uma conferência proferida pela 
Irmã Marie-Michelle, na Basílica de 
Santa Teresa de Jesus, junto da Cúria 
Generalícia da Ordem, intitulada: “Isa-
bel da Trindade, filha de Santa Teresa”. 
E ao fim de 24 anos, pude conhecer 
pessoalmente e abraçar esta bondosa 
irmã. Foi um encontro efusivo de ale-
gria entre irmãos.
No sábado à noite, na Basílica do Sagra-
do Coração, dos Salesianos, teve lugar 
uma belíssima vigília de oração que 
uniu toda a Ordem, nos seus três ra-
mos, e os peregrinos que foram a Roma 
para a canonização. Com leituras, ora-
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ções, imagens e cânticos (dirigidos pelo 
Pe. Raoul Mutin, da diocese de Dijon, 
músico, compositor e cantor que gra-
vou um CD dedicado à Isabel), foram 
quase duas horas em que se sentiu 
uma presença muito forte da Sabeth. 
A Irmã Marie-Michelle, a Irmã Clai-
re-Marie (prioresa do Carmelo de 
Dijon-Flavignerot) e a Marie-Paul (a 
miraculada, cujo milagre levou Isabel 
à canonização), deram os seus belíssi-
mos testemunhos de vivência da espi-
ritualidade isabelina.
No domingo 16, o dia começou bem 

cedo: por volta das 5 horas. Às 6 horas 
eu já estava junto com uma multidão 
de peregrinos, sobretudo argentinos 
e mexicanos, à espera que abrissem a 
Praça de São Pedro.
Tive a sorte de ficar no lugar reserva-
do aos VIP’s, não por ser VIP, nem por 
vontade própria, mas porque as Irmãs 
de Dijon quiseram fazer-me essa sur-
presa e dar-me esse mimo, da parte da 
Isabelinha. 
Não é possível traduzir por palavras a 
alegria e a emoção do momento em 
que o Santo Padre leu a bula da canoni-
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zação e estar ali, presente, a celebrar, 
com a Igreja, o dom da santidade. Junto 
com a Isabel foram canonizados mais 
seis santos, todos varões: São José Ga-
briel Brochero (sacerdote argentino), 
São José Sánchez del Rio (mártir mexi-
cano, de 15 anos), São Salomão Lecler-
que (francês, Irmão das Escolas Cris-
tãs), São Ludovico Pavoni (fundador da 
Congregação dos Barnabitas, italiano), 
São Manuel González Garcia (bispo es-
panhol, conhecido como o bispo dos 
Sacrários abandonados) e Santo Afon-
so Maria Fusco (fundador, italiano, das 
Irmãs de São João Baptista).
No dia 17, teve lugar na Basílica de São 
Paulo fora de muros, a missa de ação 
de graças pela canonização de Santa 
Isabel da Trindade, presidida pelo Bispo 
de Dijon e concelebrada, entre outros, 
pelo nosso Postulador Geral. Animou a 
liturgia o Coro da Igreja de Saint-Michel 
de Dijon, a paróquia de Isabel e onde 
está a urna com as suas relíquias, bem 
como o coro formado pelas nossas ir-
mãs carmelitas de França, ali presen-
tes. O lugar escolhido para esta Euca-
ristia só podia ser ali, junto do túmulo 
de São Paulo, que Isabel da Trindade 
tanto amava e de quem foi uma fiel 
discípula. 
Uma celebração festiva, em que o co-
ração de cada um vibrava de emoção e 
alegria: «Santa Isabel, a terra está em 
festa; Santa Isabel, grande é a alegria 
no Céu», assim cantamos de forma litâ-
nica no final.

Aqui foi o momento de rever alguns 
irmãos e amigos: as Irmãs Marie-Mi-
chelle e Claire-Marie, o Pe. Didier-Ma-
rie (carmelita), O Pe. Patrick-Marie Fe-
votte, a Mónica (carmelita secular de 
Buenos Aires), a Marie-Paul Stevens (a 
miraculada e carmelita secular belga), 
o Théodore Chevignard (sobrinho-neto 
da Isabel),… E o momento das despedi-
das… Mas no amor e em Deus não há 
distâncias nem barreiras e todos per-
manecemos unidos na fé e sob o laço 
de amizade com Santa Isabel da Trin-
dade.
Regressei a Portugal na noite desse dia, 
de coração cheio de alegria e gratidão 
pela graça e bênção que Deus me con-
cedeu por me ter permitido realizar um 
sonho de adolescente.
Que Santa Isabel da Trindade nos aju-
de, a todos, a fazermos uma experiên-
cia forte da inabitação da Santíssima 
Trindade na nossa alma, vivendo, com 
fidelidade, a vocação carmelita a que 
fomos chamados.

António José de Jesus 
(Gomes Machado), OCDS

Celebra-se a  festa 
de Santa Isabel da 

Trindade no dia 8 de 
Novembro
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Na Casa do Pai

Unidos na dor!

Foi com este sentimento que o Zé Ma-
nel participou o falecimento da Mãe 
do Padre Joaquim Teixeira, nosso Pro-
vincial, que partiu no dia 10 de março, 
do seu convívio familiar e amigo no dia 
feliz do seu aniversário.

Somos uma Família, unida na dor, por 
vezes no sofrimento

Assim fragilizado, o Presidente Nacio-
nal, José Couto, comunicou o faleci-
mento inesperado de seu pai, em 26 de 
Agosto. O Padre Leal celebrou e, com 
ele, a Ordem esteve unida junto da 
mesa Eucarística, que nos alimenta em 
todas as circunstâncias.

Caminhamos para a Casa do Pai onde 
há muitas moradas

Entre estas duas notícias de final de 
caminhada terrena, acontece a do ve-
tusto Padre 
Cecílio, atual-
mente na Co-
munidade do 
Funchal onde 
completara 
100 anos em 
novembro de 
2015. 
C o n h e c i d o 
pela sua sen-
s i b i l i d a d e 
musical, deixou como legado inesque-
cível a despedida que fez dos seus Ir-

mãos de Comunidade, em dia de Santo 
António Maria Vianey.

Somos uma Família mais pobre 

Ainda havia poucos dias que dávamos 
os parabéns ao Pe. Jeremias pelas suas 
bodas sacer-
dotais, que 
celebrou no 
dia 11 do pas-
sado mês de 
setembro, e 
passado bem 
pouco tempo 
noticiámos a 
sua partida 
para a casa 
do Pai no dia 
08 de outu-
bro. Desaparece do meio de nós um 
homem com um imenso conhecimento 
dos nossos Santos e que foi um grande 
impulsionador do Carmelo Secular em 
Portugal, de uma imensa generosidade 
e empenhado no seu crescimento. Foi 
Delegado Nacional para o Carmelo Se-
cular assistindo a várias Comunidades 
de norte a sul do país e um incansável 
Cronista da Flor do Carmelo. É opinião 
geral que o Pe. Jeremias foi um sacerdo-
te pelo qual todos sempre sentimos admi-
ração e respeito. Que o Senhor o acolha 
na sua misericórdia infinita. 

Todos Eles serão nossos intercessores 
no Céu. Fica-nos essa certeza, tal como 
a nossa saudade!

Na Casa do Pai
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Notícias

Novo Conselho Nacional
Assim acontece cada três anos: vão-se 
renovando as caras, os nomes também, 
por vezes, e é bom que isso a conteça, 
as ideias, os objectivos, os métodos de 
trabalho... Foi já em Abril passado, mas 
é verdade que não tivemos oportuni-
dade ainda de partilhar com todos a 
importância deste momento.
A Ocds da nossa Província de Nossa 
Senhora do Carmo de Portugal, reuniu-
se, como habitualmente, em Fátima, e, 
de alguns anos a esta parte, na nossa 
belíssima casa «Domus Carmeli». 
Como sempre, sentimo-nos verda-
deiramente em casa, na nossa casa: o 
ambiente acolhedor, desde o primeiro 
momento em que nos é aberta a porta 
e dada uma chave, «para entrar e sair», 
os abraços de quem nos acolhe, as óp-
timas instalações que encontramos 
bem limpas  e perfumadas, a bem apre-
sentada, farta e saborosa mesa à volta 
da qual nos sentamos e sentimos bem, 
tudo contribui para o que se faz nos in-
tervalos. Evidentemente que o centro 
de tudo é a oração, mas este ambien-
te de fraternidade contribui para o seu 
aperfeiçoamento e a oração é a fonte 
de toda a fraternidade.
Já devidamente instalados, com a pre-
sença também amiga e fraterna do 
nosso Padre Provincial, P. Joaquim Tei-
xeira, e do Delegado Provincial para a 
OCDS, o P. Alpoim, começámos os nos-
sos trabalhos que se centraram, neste 
primeiro dia, na formação: nunca é 
demais o estudo e a reflexão na nossa 

vida; precisamos sempre mais de apro-
fundar no conhecimento de Deus, dos 
irmãos e de nós mesmos.
Estávamos a preparar-nos também 
para a eleição de um novo Conselho 
Nacional. O que estava a terminar ti-
nha realizado um trabalho memorável, 
que todos reconhecemos; o que iria ser 
eleito não poderia ficar atrás. Escolhe-
mos aqueles que encontrámos mais 
disponíveis no momento. Assim, para 
Presidente foi reeleito o José Manuel 
Couto (Porto) e para conselheiros a 
Maria Justina Leão (Carvalhosa), Isabe-
la Alexandra Neves (Tavira) e Gustavo 
Tato Borges (Avessadas). O Conselho 
Fiscal será presidido pela Luciana No-
gueira (Avessadas) e dois vogais: Fer-
nando Vieira (Braga) e Nicole Vareta 
(Porto). Felicidades para todos e a nos-
sa mais fervorosa oração.

A redacção
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SANTA ISABEL DA TRINDADE

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

JANEIRO
3 – B. Ciríaco Elias Chavara, presbítero – MF
8 – S. Pedro Tomás, bispo – MF

9 –  S. André Corsini, bispo – MF
27 –  S. Henrique de Ossó e Cervelló, presb– MF

ABRIL
17 – B. Baptista Mantuano, Fac.
18 – B. Maria da Encarnação, Fac.
23 – B. Teresa Maria da Cruz Manetti, Fac.

Quando leio no Evangelho «que Maria percorreu 
diligentemente as montanhas da Judeia» para 
ir cumprir o seu ofício de caridade junto da sua 
prima Isabel, vejo-a passar tão bela, tão calma, 
tão majestosa, tão recolhida interiormente, 
com o Verbo de Deus...!
 UR 40

Parece-me que a atitude da Virgem, 
durante os meses que decorreram entre 
a Anunciação e o Natal, é o modelo das 
almas interiores, dos seres que Deus 
escolheu para viverem desde dentro, 
no fundo do abismo sem fundo. Com 
que paz, em que recolhimento, Maria se 
entregava e se prestava a todas as coisas! 
Como é que mesmo as mais banais eram 
por ela divinizadas! Porque, em tudo, 
a Virgem permanecia a adoradora 
do dom de Deus! Isto, porém, não a 
impedia de se entregar ao que era 
exterior, sempre que se tratava de 
praticar a caridade.... 

CF 40


