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Edith Stein  (1891-1942)
“Cada dia eu sinto esta paz como um magnífico presente da graça, que 
não pode ser dado só à pessoa que o recebe. E se alguém se aproxima 

de nós triste, e a sofrer leva daqui alguma paz e consolo, 
então sinto-me muito feliz”

 (Carta 399)

https://www.seculares.carmelitas.pt/
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Editorial

Oito dias após a celebração 
festiva do Natal, foi também 
com festa que fizemos a 
entrada no Novo Ano de 
2020. Avançámos para 
um tempo novo que será 
preenchido por inúmeros 
acontecimentos, de que 
a maior parte constituirá 
surpresa. Todos se vão 
inscrever numa sequência 
temporal que é medida a 
partir de um acontecimento 
transcendente e único: a 
Encarnação do Verbo de 
Deus. Vários calendários irão 
ritmar o nosso quotidiano, 
entre os quais se conta o 
pastoral e o litúrgico. 
Para a celebração do “Dia 
Mundial da Paz”, no primeiro 
dia do Ano, o papa Francisco 
dirigiu a toda a humanidade, 
não apenas aos cristãos, 
uma mensagem a que deu o 
título “A Paz como caminho 
de Esperança: diálogo, 
reconciliação e conversão 
ecológica”. Desenvolveu-a 
em quatro tópicos insistindo 
na necessidade de preservar 
a memória, que é “fruto da 
experiência”, relembrando, 

em especial, os horrores e as 
vítimas da II Guerra Mundial. 
Do passado recente rasgou 
os horizontes do futuro 
apelando à construção da 
paz que, afirma, assenta 
na esperança, dando 
desta virtude teologal uma 
definição em linguagem 
nova: “a esperança é a 
virtude que nos coloca a 
caminho, dá asas para 
continuar, mesmo quando 
os obstáculos parecem 
intransponíveis”. Relacionou 
a paz com a ecologia, 
com apelo à “conversão 
ecológica” evocando o 
recente Sínodo sobre a 
Amazónia.  
A mensagem é como que um 
farol a iluminar cada um dos 
membros da cidade terrena, 
da qual os cristãos fazem 
parte e por ela também são 
responsáveis.  

Palavra iluminadora do 
Papa Francisco para 2020 

Carlos Margaça Veiga
Ordem Secular dos    

Carmelitas Descalços



3Flor do Carmelo - Janeiro

Agenda Litúrgica

Atividades Complementares

Janeiro 2020
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) 

4 Beato Eugénio Maria do Menino Jesus (1894-1967)
Fevereiro 2020

- 17 a 19 janeiro de 2020: 2º Módulo da Escola de Oração
Domus Carmeli, Fátima

- 7 de fevereiro, na Domus Carmeli, Fátima, Encontro de Assistentes Espirituais 
da OCDS

- 8 e 9 de fevereiro, na Domus Carmeli - Encontro de Formação, para 
aprofundar o tema a “Liturgia das Horas”, com o P. Pedro Ferreira, Provincial

- 14 a 16 fevereiro de 2020: 3º Módulo da Escola de Oração
Domus Carmeli, Fátima

https://www.escoladeoracao.pt/
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As festas natalícias, tão vivas e vividas 
na tradição teresiana, como o próprio 
S. João da Cruz atesta com os seus 
escritos e contributos para as mesmas 
celebrações, são um património a 
defender e a promover no Carmelo 
teresiano. Neste Advento, o papa 
Francisco dirigiu-nos uma 
Carta apostólica sobre 
o significado e o valor 
do Presépio, a quem 
chamou Sinal admirável. 
Começa por nos dizer 
que «o presépio é como 
um Evangelho vivo que 
transvaza das páginas da 
Sagrada Escritura» (AS, 1).  
E, no final, resume: «Não é 
importante a forma como se 
arma o presépio; pode ser 
sempre igual ou modificá-
la cada ano. O que conta é 
que fale à nossa vida. Por 
todo o lado e na forma que 
for, o presépio narra o amor de Deus, o 
Deus que Se fez menino para nos dizer 
quão próximo está de cada ser humano, 
independentemente da condição em que 
este se encontre» (AS, 10). O importante 
do ícone do presépio, tão presente nos 
nossos adornos natalícios, é que fale à 
nossa vida.  Por causa da nossa vida, a 
Vida manifestou-Se na nossa carne. Os 
nossos sentidos, corporais e espirituais, 
já O podem experimentar. Estes sentidos 
colocam-nos em comunhão com o meio 
exterior e o mais interior do homem, 
que é Deus. Cantamos, nos louvores 
natalícios, um hino do nosso poetae 

místico arrábido, Frei Agostinho da 
Cruz, (1540-1619), contemporâneo do 
nosso Santo Padre e muito próximos no 
pensamento: « Comércio admirável | Que 
o amor descobriu | Mistério inefável, | Que 
o Céu nos abriu! ». Isto é o Natal cristão, 
que nos pede silêncio para podermos 

escutar em nós o divino 
cantor. Desejo a toda 
a família do Carmelo 
teresiano a cultura do 
Natal cristão: só ela 
nos conduzirá, pelos 
caminhos da quaresma 
desta vida, à Páscoa 
da vida eterna. Para 
isso Ele nasceu e nos 
chamou ao Carmelo. A 
nossa verdadeira vida 
é o Verbo feito carne.  
A Virgem Santa Maria 
do Monte Carmelo, o 
glorioso patriarca S. 
José, os santos pastores 

de Belém e os santos magos do oriente 
nos inspirem os cuidados natalícios e 
vitalícios, num mundo sem lugar para 
Deus nascer dignamente e sem tempo 
para O procurar e O visitar, nascido para 
nós.  Santas festas de Natal e Ano Novo 
2020.

P. Pedro Lourenço Ferreira, ocd
Provincial

Saudação de Natal e Ano Novo

Província 
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Pela manhã do dia 23 de Dezembro 
de 2019, o Senhor chamou a si Alice 
Montargil, a nossa querida Alice, 
carmelita secular de todos nós conhecida, 
pertencente à Comunidade Flos Carmeli 
de Lisboa. A Alice ia completar 85 anos 
no dia 5 de janeiro, mas o Deus Menino 
que estava para chegar 
ao mundo estendeu os 
seus braços e a acolheu 
no seio de Maria. Faleceu 
a Alice tal como passou 
grande parte da sua vida 
na terra, sob o manto de 
Maria, Mãe e Rainha do 
Carmelo. 
A  Alice deixa-nos um vasto 
testemunho de entrega à 
Igreja e à nossa Ordem 
Carmelita. Foi sempre 
uma cristã empenhada 
nas comunidades por 
onde passou e nos 
movimentos eclesiais a que pertenceu. 
Senhora de uma formação cristã muito 
sólida e atualizada, estava muito 
capacitada para animar as comunidades 
por onde passava. No Carmelo Secular, 
integrou a comunidade de Paço d’Arcos 
e a de Coimbra e ultimamente pertencia 
à comunidade de Lisboa que ajudou a 
fundar em Outubro de 2015. Integrou, 
como conselheira, vários Conselhos 
Nacionais do Carmelo Secular, nas 
presidências de Rosarinho Borges de 
Castro, Maria Emília André e José Manuel 
Couto. A espiritualidade dos santos 
carmelitas alimentava e dava um tom 
especial à sua vivência cristã. O carisma 
carmelita que iluminava todo o seu viver 
transparece nas numerosas notícias, 
como nos testemunhos, que escreveu na 
Flor do Carmelo, participando também 
activamente na coordenação do boletim. 
O actual Conselho Nacional agradece 
toda a dedicação, disponibilidade e 
trabalho desenvolvido em prol da OCDS 

ao longo de todos estes anos.
Jamais nos esqueceremos do exemplo 
fortíssimo que nos deixa de alegria, 
dinamismo e entrega generosa. Na 
comunidade Flos Carmeli de Lisboa, 
que nunca existiria sem ela, a Alice foi 
a criadora e impulsionadora do grupo, e 

mais que uma presidente, 
foi uma grande amiga 
que acolheu cada irmã 
e irmão como uma mãe. 
Foi um exemplo pelo seu 
testemunho, pela vivência 
da sua espiritualidade, 
pela sua fraternidade, 
e principalmente pelo 
compromisso sério, de 
que ela sempre falava, 
porque a origem e a 
eficácia e o fim da nossa 
missão está no Senhor 
Jesus. Dizia sempre: «O 
Carmelo dá-nos uma 

oração cada vez mais pura, cada vez 
mais transparente».
Foi uma mulher carmelita que também 
muito viveu para a sua família de quem 
estava sempre a falar: a Ana, a Guida, a 
Teresa, a Constança, os sobrinhos todos 
(sempre com preocupação), e para o 
Nuno, seu marido, um elo inquebrável até 
ao eterno (pulseira que ela nunca tirou 
até ao fim). Faleceu em paz, entregue 
à vontade do Senhor e isso foi visível 
pela forma despojada com que ela dizia 
nos últimos dias, quase sem forças: 
«Obrigado pela visita e desculpa...», 
«Eu estou à porta...», «Eu estou a ir 
embora...».
Ao seu Nuno, sobrinhos e restante 
família que tanto a amaram e estimaram 
deixamos a certeza da nossa oração, 
pedindo a consolação que só Deus 
nos pode dar. Que o Deus Menino que 
alegrou o mundo com o Seu Nascimento 
a receba no seu Reino de luz e de paz.

Entrada na Vida

Partida da Alice Montargil
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No passado dia 23 de dezembro de 
2019, a OCDS perdeu uma das suas fi 
-guras mais impactantes. A nossa queri-
da Alice Montargil partiu para o Pai.
 A Alice era uma mulher especial. 
Com certeza que o seu 
marido, o Nuno, e a sua 
família (de sangue e es-
piritual) concordarão com 
esta afirmação. Quem 
com ela privava, sentia 
nela um calor imenso, um 
acolhimento sem reservas 
e uma vontade enorme 
de transmitir a Palavra de 
Deus.
 Eu conheci a Alice 
nos encontros nacionais 
que a OCDS organizava 
e recordo com alegria e 
saudade uma Via Sacra 
rezada no calvário húnga-
ro, num lindo final de tar-
de, onde a acompanhei 
durante parte do trajeto, de braço dado. 
Foi um momento simples onde apenas 
caminhámos juntos e nos apoiámos, mas 
é uma memória que guardo com carinho 
no coração. Desde então que tive a hon-
ra e o privilégio de sentir a sua amizade, 
de receber os seus conselhos e de ouvir 
as suas histórias (e ela tinha muitas para 
contar). Tive ainda o privilégio de parti 
lhar com ela 3 anos de muito trabalho no 
Conselho Nacional, mais concretamente 
entre 2013 e 2016. A sua presença, os 
seus conhecimentos e conselhos foram 
sempre preciosos para mim, enquanto 
carmelita, cristão e homem.
 Por toda esta ligação e amizade, 

não podia deixar de estar presente, em 
representação da Comunidade OCDS 
do Menino Jesus de Praga, de Avessa-
das, mas também em meu nome pes-
soal, no funeral desta querida amiga. Foi 

um momento muito belo, 
na Capela de Nossa Sen-
hora do Carmo, na Basíli-
ca da Estrela, antigo Car-
melo de Irmãs Carmelitas 
Descalças. Não existia 
lugar mais apropriado 
que este para este mo-
mento. Numa eucaristia 
presidida pelo P. Provin-
cial, o P. Pedro Ferreira, 
concelebrada por mais 3 
Padres Carmelitas (o P. 
Joaquim Teixeira, o P. Al-
poim Portugal e o P. João 
Rego), um Padre Fran-
ciscano e um Diácono 
Carmelita Descalço (o 
Frei Renato Pereira), ro-

deada da família e amigos, embelezada 
pelos cânticos entoados pelas vozes dos 
seus sobrinhos, pudemos dar graças a 
Deus pelo dom da vida da Alice e des-
pedirmo-nos dela, até que o Senhor nos 
permita encontrá-la na outra Vida.
 Guardarei sempre com carinho a 
memória desta grande mulher no meu 
coração. Tenho a certeza que ela se en-
contra junto do Pai Celeste e de lá inter-
cede por nós. E se a Alice nos defende 
junto de Deus, Ele tem mesmo que a ou-
vir porque ela não desiste nunca!
Até sempre minha querida amiga.

Gustavo Borges

Entrada na Vida

Despedida da Alice Montargil
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No passado dia 15 de dezembro de 
2019, decorreu a Missa Nova do P. João 
Carlos Vieira, no Santuário do Menino 
Jesus de Praga, às 16h00.
 Num santuário repleto de fiéis, 
também estiveram presentes os membros 
da Comunidade OCDS do Menino Jesus 
de Praga, que se associaram a este 
momento de festa, alegria e Ação de 
Graças pelo dom do Sacerdócio que 
o Senhor concedeu ao P. João Carlos. 
Durante toda a celebração foi possível 
sentir a felicidade do novo Sacerdote, 
dos seus pais, familiares, amigos e de 
toda a Ordem dos Carmelita Descalços, 
Padres, Irmãs e Seculares.

 Foi uma grande alegria e uma honra 
para esta Comunidade OCDS ter podido 
associar-se a este momento marcante 
da vida do P. João Carlos e é nosso 
desejo que ele continue a receber as 
bênçãos de Deus e que Nossa Senhora 
do Carmo e o Menino Jesus de Praga 
o continuem a proteger e ensinar para 
desempenhar a sua vocação sacerdotal.
Parabéns P. João Carlos Vieira!

Gustavo e Márcia Borges

Comunidades

Missa Nova do Padre João Carlos Vieira



8 Flor do Carmelo - Janeiro

No passado dia 12 de janeiro de 2020, 
a Comunidade OCDS do Menino Jesus 
de Praga, de Avessadas, celebrou o seu 
Convívio de Natal. Esta festa não decor-
reu em dezembro pois coincidia com a 
Missa Nova do Padre João Carlos Viei-
ra, tendo a Comunidade optado por dar 
destaque primeiro a esse momento mar-
cante da vida do P. João Carlos e cele-
brar agora o Natal em conjunto.
 Todos os membros da Comuni-
dade, acompanhados de alguns dos 
seus filhos, reuniram-se para a Eucaris-
tia das 11h30 onde, na presença de to-
dos os fiéis, o mais recente casal da Co-
munidade OCDS de Avessadas, a Marta 
e o Augusto, formalizaram o pedido de 
admissão ao período de formação. Após 
este momento de alegria e bênção para 
esta Comunidade, seguiu-se o almoço 
com a Comunidade dos Padres Carmel-
itas Descalços de Avessadas, num am-
biente de comunhão e união fraterna. 
Durante a tarde deste dia festivo, real-

izou-se um momento de oração na Igre-
ja que contou com a presença e partici-
pação dos mais pequenos (alguns já não 
tão pequenos quanto isso). E, porque se 
celebrava o Natal do Menino Jesus, ain-
da houve tempo para a distribuição das 
prendinhas que o Menino enviou aos 
mais pequenos.
 Este dia teve, assim, uma alegria 
multiplicada. Primeiro celebrou-se, em 
família, o Nascimento do Menino Jesus 
e depois festejou-se a graça da presença 
de mais 2 membros quererem fazer esta 
caminhada connosco.
 Pedimos à família dos Carmelitas 
Descalços, Padres, Irmãs e Seculares, 
que continuem a rezar por esta Comu-
nidade OCDS, mas principalmente pela 
Marta e pelo Augusto, para que o Meni-
no Jesus e Nossa Senhora do Carmo os 
continuem a desafiar e encantar.
 Até breve.

Gustavo e Márcia Borges

Comunidades

Convívio de Natal
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Igreja no Mundo

Não se obtém a paz, se não a esperamos

A paz é um bem precioso, objeto da nos-
sa esperança; por ela aspira toda a hu-
manidade… A nossa comunidade huma-
na traz, na memória e na carne, os sinais 
das guerras e conflitos que têm vindo a 
suceder-se, com crescente capacidade 
destruidora, afetando especialmente os 
mais pobres e frágeis... Sabemos que, 
muitas vezes, a guerra começa pelo fac-
to de não se suportar a diversidade do 
outro… Desconfiança e medo aumentam 
a fragilidade das relações e o risco de vi-
olência, num círculo vicioso que nunca 
poderá levar a uma relação de paz…
Os sobreviventes 
aos bombardea-
mentos atómicos 
de Hiroxima e Na-
gasáqui contam-se 
entre aqueles que, 
hoje, mantêm viva a 
chama da consciên-
cia coletiva... Assim, 
o seu testemunho 
aviva e preserva a 
memória das víti-
mas... Como eles, 
há muitos, em todas as partes do mun-
do, que oferecem às ge rações futuras 
o serviço imprescindível da memória… 
O mundo não precisa de palavras vazi-
as, mas de testemunhas convictas, ar-
tesãos da paz abertos ao diálogo sem 
exclusões nem manipulações… O pro-
cesso de paz é um empenho que se pro-
longa no tempo. É um trabalho paciente 
de busca da verdade e da justiça, que 
honra a memória das vítimas e abre, 

passo a passo, para uma esperança co-
mum, mais forte que a vingança. Num 
Estado de direito, a democracia pode ser 
um paradigma significativo deste pro-
cesso, se estiver baseada na justiça e 
no compromisso de tutelar os direitos de 
cada um, especialmente se vulnerável 
ou marginalizado, na busca contínua da 
verdade.  Trata-se duma construção so-
cial em contínua elaboração, para a qual 
cada um presta responsavelmente a 
própria contribuição, a todos os níveis da 
comunidade local, nacional e mundial…
Na nossa experiência cristã, fazemos 

cons tan temen te 
memória de Cristo, 
que deu a sua vida 
pela nossa recon-
ciliação (cf. Rm 5, 
6-11). A Igreja par-
ticipa plenamente 
na busca duma or-
dem justa, contin-
uando a servir o 
bem comum e a ali-
mentar a esperança 
da paz, através da 

transmissão dos valores cristãos, do en-
sinamento moral e das obras sociais e 
educacionais…
Este caminho de reconciliação inclui tam-
bém escuta e contemplação do mundo 
que nos foi dado por Deus, para fazer-
mos dele a nossa casa comum. De fac-
to, os recursos naturais, as numerosas 
formas de vida e a própria Terra foram-
nos confiados para ser «cultivados e 
guardados» (cf. Gn 2, 15) também para 

Igreja no Mundo
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Igreja no Mundo

as gerações futuras, com a participação 
responsável e diligente de cada um… Por 
conseguinte a conversão ecológica, a que 
apelamos, leva-nos a uma nova perspeti-
va sobre a vida, considerando a genero-
sidade do Criador que nos deu a Terra e 
nos chama à jubilosa sobriedade da par-
tilha. Esta conversão deve ser entendida 
de maneira integral, como uma transfor-
mação das relações que mantemos com 
as nossas irmãs e irmãos, com os outros 
seres vivos, com a criação na sua riquís-
sima variedade, com o Criador que é ori-
gem de toda a vida. Para o cristão, uma 
tal conversão exige «deixar emergir, nas 
relações com o mundo que o rodeia, to-
das as consequências do encontro com 
Jesus» (Laudato si’, 217)…
O caminho da reconciliação requer 
paciência e confiança. Não se obtém a 
paz, se não a esperamos. Trata-se, an-
tes de mais nada, de acreditar na possi-
bilidade da paz, de crer que o outro tem 
a mesma necessidade de paz que nós. 
Nisto, pode-nos inspirar o amor de Deus 
por cada um de nós, amor libertador, ili 
mitado, gratuito, incansável…
A graça de Deus Pai oferece-se como 

amor sem condições. Recebido o seu 
perdão, em Cristo, podemos colocar-nos 
a caminho para ir oferecê-lo aos homens 
e mulheres do nosso tempo. Dia após 
dia, o Espírito Santo sugere-nos atitudes 
e palavras para nos tornarmos artesãos 
de justiça e de paz. 
Que o Deus da paz nos abençoe e venha 
em nossa ajuda. Que Maria, Mãe do Prín-
cipe da paz e Mãe de todos os povos da 
terra, nos acompanhe e apoie, passo a 
passo, no caminho da reconciliação. E 
que toda a pessoa que vem a este mundo 
possa conhecer uma existência de paz e 
desenvolver plenamente a promessa de 
amor e vida que traz em si.

Da Mensagem do Santo Padre Francisco 
para o Dia Mundial da Paz, 1º de janeiro 
de 2020
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/
messages/peace/documents/papa-fran-
cesco_20191208_messaggio-53giornat-
amondiale-pace2020.html

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/peace/documents/papa-francesco_20191208_messaggio-53giornatamondiale-pace2020.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/peace/documents/papa-francesco_20191208_messaggio-53giornatamondiale-pace2020.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/peace/documents/papa-francesco_20191208_messaggio-53giornatamondiale-pace2020.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/peace/documents/papa-francesco_20191208_messaggio-53giornatamondiale-pace2020.html
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«Olho para o Teu mundo no fundo dos olhos, meu Deus, não 
fujo da realidade para me refugiar em belos sonhos. Quero 

dizer que há lugar para belos sonhos ao lado da realidade mais 
cruel, e eu insisto em louvar a Tua criação, meu Deus, 

apesar de tudo! »

Etty Hillesum (1914-1943)
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