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Crônicas do Arquivo Geral

O óbolo de São Pedro

24 de junho de 2015 (Communicationes) – Pe. Óscar I. Aparicio. Como todos sabem, essa é
uma oferta que os fiéis católicos de todo o mundo dão ao Papa para suas necessidades
materiais. Essa doação teve origem ao final do século VIII, quando os anglo-saxões, depois de
converter-se, sentiram-se unidos ao bispo de Roma e decidiram enviar de maneira estável uma
ajuda anual ao Santo Padre. Assim nasceu o Denarius Sancti Petri (“Esmola a São Pedro”), que
depois se expandiu por todo o orbe cristão.
Ao longo do tempo, essa oferta passou por muitas vicissitudes até ser instaurada pelo Papa Pio
IX com a encíclica Saepe Venerabilis, de 5 de agosto de 1871, devida em grande parte à
unificação do Reino da Itália e à posterior espoliação dos bens da Igreja. O que poucos sabem é
que por trás dessa iniciativa encontra-se a mão e a ideia genial de um irmão carmelita
descalço. Estamos falando de Frei Carlos de Todos os Santos (Damaso Cesaroli [1802-1876]),
que passou grande parte de sua vida recolhendo esmolas pela Europa para, com o dinheiro
angariado, reconstruir o grande santuário e convento do Monte Carmelo e o Albergue para
peregrinos que se conservam na Terra Santa.
Regressa à Itália e habita primeiramente em Santa Maria della Vitoria e, posteriormente, em
Santa Maria della Scala. Vendo as necessidades do Papa e tendo passado metade da vida
pedindo esmolas para o Monte Carmelo, decide organizar dois concertos – um no Campo
Pretoriano e outro no Campidoglio –, e assim obter dinheiro para o sucessor de Pedro. Os
eventos contaram com a apresentação do grande pianista Franz Liszt, que Irmão Carlos
conhecera em Paris. Por isso, ele é considerado o precursor, na época moderna, do óbolo de
São Pedro.
No Arquivo conservamos, como material precioso, seus cadernos de viagem, nos quais – além
de anotar as esmolas recebidas para o Monte Carmelo – descreve sua viagem por metade da
Europa e as terras do Oriente próximo. Sua identificação é AGOCD, Seção A, arquivos 257 e
258, e neles guardamos seus livros de viagens, material precioso para conhecer a vida e
costumes do século XIX sob a perspectiva de um irmão carmelita descalço.

Publicação

Nova publicação teresiana

Ávila/Espanha, 24 de junho (Communicationes) – Acaba de aparecer na Editorial Monte
Carmelo de Burgos uma nova obra do Padre Daniel de Pablo Maroto: El teresianismo. Teología,
espiritualidad y moral.
É uma síntese da vida e da doutrina da Santa Madre Teresa, baseada principalmente nos
ensinamentos da mestra em suas obras e, ao mesmo tempo, nos estudos precedentes do
autor sobre a santa, a teologia espiritual e a história da espiritualidade.
Na primeira parte da obra expõem-se os grandes temas dogmáticos do cristianismo vividos por
Teresa: Deus, Cristo, o Espírito Santo, a Virgem Maria e São José, a Sagrada Escritura, a Igreja, a
graça que dignifica o homem e o feminismo cristão. São precedidos por dois capítulos, um dos
quais é uma síntese da vida e das obras e o outro discorre sobre a mística. Na segunda parte
expõe-se “o compromisso ético do cristão”, as “obras”: a humildade como viver na verdade, a
caridade, a vida ascética, a oração, os “estados de vida” na Igreja. A obra é concluída com uma
“reflexão final” sobre a mística hoje.

Encontros

Encontro Europeu de Jovens e Encontro Teresiano Internacional

24 de junho (Communicationes) – A Comissão de Pastoral do V Centenário reuniu-se em Ávila
nos dias 12 e 13 de junho para ultimar preparativos do Encontro Teresiano Internacional, a ser
celebrado em Ávila de 10 a 14 de agosto.
O Encontro congrega toda a família do Carmelo: frades, monjas, religiosas de diversas
congregações afiliadas à Ordem, Carmelo Secular e diversos movimentos e grupos do Carmelo,
assim como de espiritualidade carmelitana.
Cerca de 1000 pessoas procedentes dos cinco continentes se reunirão em Ávila para essas
jornadas, que serão acompanhadas pelo Vigário Geral da Ordem, Padre Agustí Borrell.
Visitarão os lugares teresianos de Ávila e Alba de Tormes e, através de diversas conferências e
oficinas, refletirão sobre os elementos essenciais da espiritualidade teresiana e sobre
caminhos e pautas de missão em nosso tempo. Momentos orantes e celebrativos completarão
essa proposta, que oferecerá aos participantes uma experiência da atualidade e universalidade

do carisma teresiano, espalhado pelos cinco continentes e encarnado em situações sociais e
realidades eclesiais muito distintas.
A página virtual do Encontro é www.avila2015.com. As inscrições estão abertas até 20 de
julho.
Também em Ávila reuniu-se, no dia 17 de junho, a Comissão Geral de preparação para o
Encontro Europeu de Jovens, que acontecerá em Ávila de 5 a 9 de agosto.
Organizado pela Conferência Episcopal Espanhola em parceria com o Carmelo, esse Encontro
congregará mais de cinco mil jovens procedentes de vários países da Europa. Jovens da
Austrália e da Argentina também marcarão presença. Através de catequeses e diversas
dinâmicas, poderão aproximar-se dos ensinamentos de Teresa, plasmados em suas obras
principais (Vida, Caminho de Perfeição, Castelo Interior), para descobrir a atualidade da
mensagem teresiana enquanto vivem jornadas festivas, orantes e de encontro eclesial.
Esse Encontro é uma das principais iniciativas da Igreja espanhola para o Centenário teresiano.
Sua página virtual (www.eej2015.com) inclui, entre outras seções, um conjunto de catequeses
teresianas para jovens.

