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Congresso ALACAR e visita do Padre Geral à América Central
Com a presença dos Padres Saverio Cannistrà – Prepósito Geral OCD – e Fernando Millán – Superior Geral
OCarm – começou na terça-feira, 27 de outubro, em San Salvador, o IV Congresso ALACAR (Associação
Latino-americana de Carmelitas), com o tema: «Teresa de Jesus: uma janela de esperança para a América
Latina».
Dele participaram 130 pessoas, entre frades, religiosas de vida ativa e leigos associados procedentes de 17
países, como homenagem a Santa Teresa no encerramento do V Centenário de seu nascimento. Foram 9
conferências ao longo desses dias em que Santa Teresa foi apresentada sob uma tríplice perspectiva: Teresa
mulher, Teresa profetisa e Teresa mística.
Esse Congresso está no contexto do caminho que está sendo feito por toda a família carmelitana na América
Latina, com o objetivo de fomentar a integração e receber a riqueza mútua das duas Ordens que compõem a
família do Carmelo. Esses Congressos são celebrados a cada três anos, sendo este o quarto, de um caminho
iniciado no ano de 2006 em Lima (Peru); o segundo aconteceu em Villa de Leyva (Colômbia); o terceiro, em
São Paulo (Brasil).
Após o Congresso ALACAR (da segunda-feira, 26, no sábado, 31 de outubro), os Padres Saverio Cannistrà e
Javier Mena continuaram sua visita pela América Central:
- 01/11 – 02/11: Assembleia Geral da CICLA
- 03/11-05/11: visita fraterna à Guatemala
- 05/11-06/11: visita fraterna a Honduras
- 06/11-07/11: visita fraterna à Nicarágua
- 08/11-10/11: visita fraterna à Costa Rica
- 10/11-12/11: visita fraterna ao Panamá
- 13/11: retorno a Roma

1º Congresso do Carmelo Secular em Karnataka Goa (Índia)
De 30 de outubro a 01 de novembro membros das 8 comunidades e grupos do Carmelo Secular da
Província Karnataka-Goa (Índia) encontraram-se em Mysore para celebrar seu primeiro Congresso
do Carmelo Secular. O encontro aconteceu em torno do santuário dedicado ao Menino Jesus, lugar
onde os frades desenvolvem também outras atividades pastorais, como a formação dos jovens
aspirantes ao Carmelo ou outras atividades relacionadas à vida religiosa feminina.
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Com o tema «It is time to walk», o Congresso permitiu aprofundar temas específicos do Carmelo
Secular, das Constituições e da Santa Madre Teresa. Os cerca de 80 participantes pertencentes a 8
comunidades da Província foram ainda acompanhados pelos frades assistentes, o padre provincial Frei Charles Serrao, ocd -, alguns de seus conselheiros provinciais, assim como o delegado geral para
o Carmelo Secular -Frei Alzinir Debastiani-, que, depois do Congresso, continuou sua visita pelas
comunidades OCDS de Mangalore, Goa, Mumbai, etc.
Esse Congresso marcou também o encerramento, em nível provincial, de todas as celebrações em
torno do V Centenário do nascimento de Santa Teresa, cujo ponto alto foi a Eucaristia do dia 31 de
outubro, presidida pelo bispo diocesano de Mysore e concelebrada por numerosos frades
carmelitas descalços e membros de outras congregações. O evento contou também com a presença
de representantes de algumas congregações femininas da família teresiana presentes na região.
Depois da missa, houve várias apresentações religiosas e culturais, nas quais crianças, jovens e
religiosos, através das danças e músicas típicas do lugar, honraram a Santa Madre nesse dia de
festa.
Todos os assistentes apreciaram o interessante logotipo do Carmelo Secular da Província
desenhado para a ocasião, comemorando a canonização de Luís e Zélia Martin, além de muitos
outros frutos desse primeiro Congresso provincial OCDS, que serviu para trocar experiências e
consolidar os laços fraternos tanto entre as comunidades como também em relação aos frades, que
puderam perceber, por parte dos seculares, claros sinais de gratidão por essa iniciativa e pelo
interesse mostrado em relação ao crescimento da Ordem Secular na Província.

Após o encerramento do Centenário: Congressos e contribuições teresianas
Mais informações em: http://www.carmelitaniscalzi.com/ampliar-noticia/congresos-y-conferencias-de-tinte-teresiano#.VkIMXrcvfIU

O V Centenário do nascimento de Santa Teresa foi encerrado oficialmente em Ávila no dia 15 de outubro.
Contudo, durante o mês de outubro na Espanha -mas não só- continuaram a ser celebrados eventos com
matizes teresianos. Aqui acrescentamos alguns já celebrados ou prestes a celebrar-se:
- De 30 de setembro a 01 de outubro aconteceram as Jornadas Teresianas «Vivendo sem viver em mim.
Teresa de Jesus no Vº Centenário de seu nascimento (1515-2015)» no Palácio de la Colomina CEU em
Valencia, em cuja cerimônia de encerramento participou o Vigário Geral, Agustí Borrell.
- De 20 a 23 de outubro celebrou-se o Congresso «Santa Teresa ou a chama permanente», organizado pela
Universidade Complutense de Madri. Padre Emilio José Martínez participou no Congresso, proferindo
conferência intitulada «Santa Teresa, uma mística de olhos abertos».
- De 23 a 25 de outubro aconteceu em Lleida o V Congrés d'Espiritualitat, organizado pelos carmelitas
descalços da Catalunha, no qual participou Padre Agustí Borrell com a conferência conclusiva: «É tempo de
caminhar. Para além do V Centenário de Santa Teresa».
- De 27 a 29 de outubro celebrou-se em Madri o Congresso organizado pela Fundação Pontifícia Joseph
Ratzinger - Bento XVI e a Universidade Francisco de Vitoria, com o tema: «A oração, força que transforma o
mundo», que contou com as intervenções de Padre Agustí Borrell, com uma conferência sobre a oração em
Santa Teresa; e Padre Emilio Martínez, que falou sobre a oração e a evangelização segundo Santa Teresa e
Bento XVI. Também esteve presente o Padre Miguel Márquez como provincial da Província Ibérica e
presidente da Fundação do V Centenário.
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- Padre Agustí Borrell também se fez presente, no último dia 30 de outubro, à exposição bibliográfica sobre
Santa Teresa na Universidade de Barcelona, cujo tema foi: «Escrevo com liberdade», onde proferiu
conferência sobre «Santa Teresa, amiga de libros».
- Ultimamente, de 4 a 6 de novembro, aconteceu o Congresso Internacional na Pontifícia Faculdade
Teológica Teresianum o Congresso Internacional Teresiano, com o tema: «”Dentro de nós está um palácio de
grandíssima riqueza” (C 28,9). Teresa de Jesus e o humanum».

Bênção do primeiro convento carmelita em Zâmbia
Nós, carmelitas descalços, recebemos um novo presente de nossa Santa Madre, Santa Teresa de Jesus,
durante o 5º Centenário de seu nascimento, com a fundação dessa nova presença carmelitana. Após 17
meses de trabalho nessa missão, os primeiros missionários de Zâmbia finalmente conseguiram levantar o
primeiro convento na diocese de Chipata, com a ajuda da Casa Generalícia e da província de Manjummel.
Esse primeiro convento, dedicado a Santa Teresa de Ávila, foi abençoado no dia 9 de agosto – um domingo,
festa de Edith Stein – pelo bispo da diocese de Chipata (Camilala, a leste da província de Zâmbia). Assistiram
a esse momento memorável o Padre Prasad, provincial da província de Manjummel, e Padre George
Tambala, definidor geral para a África. Padre George Tambala abençoou a capela do mosteiro e nela
celebrou a primeira Santa Missa, no dia 8 de agosto. Quatro chefes da polícia local, o vice-ministro e outros
dignitários políticos também tomaram parte no evento. O mosteiro é a primeira presença religiosa em
Luwnagwa Valley, onde a população se encontra praticamente abandonada pelas autoridades e pelos
voluntários, por tratar-se de um peculiar contexto geográfico e sociológico. Os habitantes dessa região
pertencem às tribos Nyalugwe e Ansenga. Os nossos missionários foram os primeiros a começar uma
evangelização séria, acompanhada da melhoria das condições de vida. Ocupam nisso a maior parte de seu
tempo, bem como na formação dos fiéis na fé e na organização de pequenas comunidades cristãs. As
pessoas são muito abertas e simples, mas sua vida é uma constante luta contra a natureza e os animais
selvagens, o que lhes dá um caráter bastante particular. Nesse momento, moradores de 5 povoados vêm
buscar água no poço de nossos frades.

Congresso Internacional no Teresianum de Roma – «Teresa de Jesus e o humano»
Roma, 4-6 novembro - São muitas as propostas que brotaram do pensamento de Teresa de Ávila durante o V
Centenário do seu nascimento (1515-2015). Este foi o objetivo do Congresso Internacional organizado, de 4 a
6 de novembro, na Pontifícia Faculdade Teresianum de Roma: o de valorizar todos esses conteúdos à luz da
sensibilidade dos nossos contemporâneos, o facto de ver como Santa Teresa, atraiu outrora e atrai hoje aos
nossos contemporâneos, pelo modo em que abordou tantos registos do nosso universo humano, num
continuum entre vida quotidiana, Espiritualidade e mística.
Estudiosos provenientes dos mais diversos horizontes: desde Espanha a França, de Italia a Suíça, de Burundi
a Malta foram apresentando a Santa Teresa em três momentos (Experiência / doutrina / vivênciasexpressões) desde a linguística, a psicologia, a antropologia e a fenomenologia.
Partindo da categoria do humano, que é uma constante em toda a reflexão tanto filosófica como teológica
contemporânea, Teresa faz-se relato e rosto de Deus, por ser infatigável viajante pelos caminhos da nossa
história, mas também pelo seu desejo explícito de que a mística se converta numa experiência universal no
seio do povo de Deus. Por ser tão humana, e -ao mesmo tempo- capaz de iniciar-nos na experiência do
mistério, «capaz de engulosinar as almas de um bem tão alto» (V 18,8) é capaz de inspirar e de ser modelo
por excelência do cristão de hoje.
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