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Editorial

Expediente

Trazemos para você mais um número da Revista Carme-
litas, o primeiro de 2018. Este é um ano muito especial para 
a Província Carmelitana de Santo Elias e toda a Ordem do 
Carmo: Ano do Laicato Carmelitano, com o tema “Em obsé-
quio de Jesus Cristo”, e o lema “Uma família sem fronteiras”; 
ano em que será realizado em Roma, de 15 a 21 de setembro, 
o Congresso Internacional para os Leigos Carmelitas, com o 
tema “A Virgem do Carmo: Mãe da Família”. Nesta edição, 
temos preciosas informações sobre esses dois eventos para 
que todos se sintam envolvidos e possam estar unidos em 
oração pelo êxito dessas iniciativas que tanto bem nos pro-
porcionará.

Registramos nas páginas que se seguem também a vitali-
dade de nossas comunidades, o crescimento e a renovação de 
nossa Província e sua ação profética no mundo, tão marca-
do pelo sofrimento e a exclusão social. Diante de um quadro 
de desesperança, nossas instituições sociais são faróis que 
sinalizam que é possível mudar a realidade do mundo em 
que vivemos, com amor, trabalho e responsabilidade social. 
É possível transformar realidades marcadas pela morte em 
sinais de paz para a sociedade, pois a paz não é simplesmente 
a ausência de con� itos, mas é uma pessoa: Cristo é nossa paz 
(cf. Ef 2,14). É Ele a razão de nossas vidas ofertadas. É por seu 
obséquio que vivemos e existimos. É por Cristo, em Cristo e 
com Cristo que caminhamos a cada dia, sob a intercessão da 
Virgem Maria, Flor do Carmelo, mãe da Igreja e nossa mãe.

Ainda nesta edição trazemos um artigo especial de Frei 
Gabriel Haamberg, O. Carm., sobre Frei Tito Brandsma, um 
santo frade que sofreu uma morte heroica num campo de 
concentração nazista, tornando-se um mártir da fé. Que jun-
tamente com o Beato Tito possamos ao � nal dessa edição 
dizer: ‘Entrego-me de corpo e alma à causa de Deus’, porque 
‘sofrer não faz mal, desde que nos sintamos amados’.”
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O Ano do Laicato Carmelitano será celebrado em 
2018 com o tema “Em obséquio de Jesus Cristo”, e o 
lema “Uma família sem fronteiras”. A organização está 
a cargo da Comissão Provincial para a Ordem Terceira.

A programação desta atividade foi apresentada no dia 
31 de janeiro aos frades reunidos em Assembleia Provin-
cial, em Jundiaí (SP). 

Foram explicadas as ideias de atividades 
para esta celebração:

1º– Valorização da Missão e do papel do leigo na Or-
dem Terceira do Carmo, em nossas Paróquias/Conventos 
e Santuários.

Será confeccionada uma medalha/diploma para con-
templar os leigos que fi zeram e fazem história em 
nossas casas e sodalícios. Cada paróquia, convento 
ou sodalício, deve passar os nomes com antecedên-
cia dos leigos – no máximo três por comunidade. 
Sugerimos que a entrega seja na Festa de Nossa Se-
nhora do Carmo.

2º- Missão Carmelitana com frades e leigos
Sugestão de que a Província retome a dimensão mis-
sionária da sua história, missão esta que marcou a 
vida da Ordem Terceira. Seja nas paróquias da Pro-
víncia ou em paróquias/dioceses que a convidarem. 
Sugestão de período de missão: julho ou dezembro.

3º– Regionalizar no mês de agosto grandes encontros/
eventos dos Sodalícios nas regiões de São Paulo, Rio, 
Minas e Bahia.

4º– Formação sobre o Ano do Laicato Carmelitano para 
priores e formadores dos 37 sodalícios.

5º – Lançamento de um CD com cantos carmelitas para o 
Ano do Laicato.

6º – Publicação do Devocional do Leigo Carmelita.

7º– Publicação de um livreto com roteiros bíblicos para os 
sodalícios, a partir da regra e da nossa espiritualidade (Frei 
Victor Kruger, Frei Martinho, Frei Carlos Mesters e Frei 
Gilvander).

8º– Retomar a ideia de Dom Vital no Eremitério Fonte de 
Elias, enquanto lugar de unidade, fraternidade e contempla-
ção para a família carmelitana.

9º – Participação no Congresso Internacional para os Leigos 
Carmelitas 2018. Em Roma (Sassone) – Itália, a partir de 
15 de setembro (dia da chegada) até 21 de setembro (dia da 
partida). Há 20 vagas para a Província.

10º– Convivência fraterna, orante e contemplativa carmeli-
tana em Jacareí (SP) para os sodalícios e leigos carmelitas 
de nossas paróquias e conventos. 

Datas sugeridas: retiro 26, 27 e 28 de novembro; convi-
vência fraterna, orante e contemplativa carmelitana, no 
Eremitério Fonte de Elias – três dias.

Uma família sem fronteiras
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Santidade 
Frei Tito

Diante de Jesus, na dor.
(Escrito por Frei Tito na prisão)

Ó Jesus, quando Te contemplo,
eu redescubro a sós contigo

que Te amo e que teu coração
me ama como a um dileto amigo.

Ainda que a descoberta exija
coragem, faz-me bem a dor.
por ela me assemelho a Ti,

pois é esse o caminho redentor.
Na minha dor, me rejubilo:
já não a julgo sofrimento,

mas sim predestinada escolha
unido a Ti num mesmo sentimento.

Deixa-me, pois, nessa quietude,
malgrado o frio que me alcança.
presença humana não permitas,
que a solidão já não me cansa.

Pois de mim sinto-Te tão próximo
como jamais antes senti.
Doce Jesus, fica comigo,

que tudo é bom junto de Ti.
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Morreu no dia 27 de julho de 
1943, aos 61 anos. Foi beatificado 
pelo Papa João Paulo II, no dia 3 
de novembro de 1985.

Sua vida e vocação

Tito nasceu na Holanda, no dia 
23 de fevereiro de 1881. Era de 
família camponesa. No lar, havia 
seis filhos, quatro mulheres e dois 
homens. Todos tornaram-se reli-
giosos, menos uma. Esta casou-se 
e com o marido cuidaram dos pais 
e do sítio.

Tito era um menino franzino, 
muito atencioso e perspicaz. Aos 
11 anos, tomou o trem para chegar, 
por uma longa viagem, ao seminá-
rio franciscano. Era brilhante nos 
seus estudos. Chamou a atenção 
dos professores seu interesse em 
conhecer e aprofundar o sentido da 
vida. Um dia o reitor o chamou e lhe 
disse: “Sabe de uma coisa, Tito?”. 

“O que, se-
n h o r 

reitor?” – respondeu ele. Tito recebe 
como resposta: “Você deve tornar-se je-
suíta”.

Não é clara a razão pela qual ele final-
mente não ingressou na Ordem francis-
cana e não se tornou jesuíta. Há várias 
hipóteses a respeito. Uma delas é o teste-
munho vocacional de Frei Casemiro, car-
melita e parente dele. Esse lhe falou da 
beleza da vida de Nossa Senhora, a Mãe 
de Jesus e Mãe e Irmã dos carmelitas. 
No dia 17 de setembro de 1898, ingres-
sa no Carmelo. Como frei ainda noviço, 
apaixonou-se pela vida de Santa Teresa 
de Jesus. Elaborou um belo florislégio 
das obras dela. É ordenado sacerdote 
em 17 de junho de 1905. É enviado para 
Roma para doutorar-se em filosofia. Ao 
mesmo tempo, segue um curso de socio-
logia. Conquista o título de doutor, mas 
esse título não lhe tira a humildade. Mais 
tarde, já professor universitário, vê pela 
janela um pobre trabalhador empurrando 
com dificuldade sua carroça carregada 
de bananas morro acima. Tito lhe vem ao 
encontro, joga sua maleta de livros sobre 
a carroça e, juntos, empurram a carroça. 
Chegando em nível plano, os dois se des-
pedem com cumprimentos fraternos, um 

indo para a feira e outro para dar aula 
de espiritualidade e mística na Uni-

versidade. Esse gesto de ajuda do 
Frei Tito é muitíssimo significa-
tivo, porque havia entre o povo 
a nítida ideia que pobres e pro-
fessores não se misturam.

“Entrego-me de corpo
e alma à causa de Deus”

Ação evangelizadora

De volta de Roma para a 
Holanda, Tito foi nomeado pro-

fessor de Filosofia de alguns fra-
des carmelitas. Seu entusiasmo de 

trabalhar pela evangelização do povo 
não lhe permitiu limitar-se aos estudos 
de professor. Quer fazer parte de uma 
Igreja em saída. Envolve-se na pastoral 

da juventude, criando escolas, fundan-
do uma biblioteca pública e escrevendo 
artigos nos jornais da cidade. Ele não se 
limita apenas à pastoral da cidade, mas 
torna-se um pastor sem fronteiras. Fun-
da em conjunto com outros professores 
a primeira Universidade Católica do seu 
país. Torna-se professor titular de teolo-
gia e mística da mesma Universidade. 
Sua maior preocupação era a imagem 
de Deus mais apropriada para o mundo 
de hoje:

“Entre as muitas interrogações que 
me coloco, nenhuma me ocupa tanto 
como o enigma do homem que, blefan-
do do seu progresso, afasta-se de Deus. 
É decepcionante constatar como a pro-
fanação e a negação de Deus se alas-
tram como doença contagiosa. Como 
ficou obscurecida a imagem de Deus, a 
ponto de não significar mais nada para 
muita gente! A falha é destas pessoas 
ou cabe a nós, de melhor formação, ir-
radiar uma luz mais clara sobre a ima-
gem dEle, poder alimentar a esperança 
de uma nova imagem dEle e assim pelo 
menos amenizar o maior de todos os 
problemas? Não é minha intenção fa-
zer defesa do conceito sobre Deus que 
por muitos é refeitado, pois já existem 
apologias demais. Aliás, no decurso da 
história, costumamos seguir o caminho 
da defesa e da argumentação, enquan-
to que é muito mais nobre e proveitoso 
irradiar a verdade sobre Deus, de ma-
neira mais positiva, na sua própria luz, 
a qual encanta a mente humana. Creio 
que a nossa missão é a de olhar ao nosso 
redor e rever o conceito que temos de 
Deus. Nele há uma riqueza tão grande 
e tantas facetas que devemos precaver-
-nos de nos apegarmos demais a repre-
sentações tradicionais. Novos tempos 
exigem novas formulações. A imagem 
de Deus deve ser vivamente renovada 
e atualizada, indo ao encontro da cultu-
ra moderna e colocando em evidência 
aqueles aspectos da grandeza de nosso 
Deus, que mais fascinam a humanidade, 
hoje”, escreveu Frei Tito.

Tito Brandsma – um homem para o nosso tempo
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tamente visado pela polícia secreta. Após ser investigado 
em 1942, foi caracterizado por ela como “muito perigoso 
e cérebro de propaganda anti-nazista”. Pouco antes de ser 
preso no dia 19 de janeiro de 1942, compadeceu-se de um 
garoto que ficara órfão, procurando um casal de padrinhos 
para adotar o menino.

“Sofrer não faz mal, desde 
que nos sintamos amados.”

Na prisão

Tito, prisioneiro, foi interrogado pelo comandante Har-
degen. Ele não se deixa amedrontar pelo Movimento Na-
cional Socialista. O comandante lhe pergunta: “É certo que 
a Igreja quer sabotar as ordens das Forças de Ocupação ale-
mãs para desta maneira pôr em perigo a paz na Holanda 
e impedir que o Movimento Nacional Socialista encontre 
acesso ao povo holandês?” Tito, com risco da própria vida, 
responde:

“A Igreja Católica na Holanda atem-se às ordens da For-
ças de Ocupação, desde que estejam em consonância com 
o seu pensamento. Se houver razões fundamentais em con-
trário, a Igreja Católica recusa sua colaboração, com todas 
as consequências que disso possam provir. Caso aconte-
ça esta tomada de posição e a consequência seja colocar 
em perigo a unidade política do país, a Igreja o lamentará 
profundamente, mas não se sentirá responsável por isto. O 
mundo de ideias nacional-socialistas é combatido por ela 
por razões que estão ancoradas na sua visão do mundo e na 
sua convicção religiosa. Do meu ponto de vista, é lamen-
tável as Forças de Ocupação promoverem a ideologia do 

Jornalista perigoso

Em 1938, reuniu em 170 álbuns uma coleção de 16.000 
fotos de textos de espiritualidade e mística, tiradas de mais 
ou menos 60 manuscritos. Esta “coleção Tito Brandsma” 
é guardada até hoje com muito carinho na Universidade. 
Como jornalista, escreveu em mais de 20 jornais, 104 ar-
tigos sobre os mesmos temas. O jornalismo, em todas as 
suas facetas, foi a paixão da sua vida. Ele o viu como um 
caminho privilegiado de levar Deus aos homens. Pôs em 
relevo o lado positivo e construtivo da vida. O anúncio da 
verdade era uma questão de justiça para ele.

Em 1935, foi nomeado pelo arcebispo diretor espiri-
tual da união dos jornalistas católicos do seu país. Nesta 
função, entra cada vez mais em choque com a ideologia 
nazista, que tornou-se o assunto em suas aulas de 1938 a 
1939. Foi profeta da liberdade de expressão. Denunciou o 
sistema ateu. Tinha diante de si o profeta Elias, homem de 
fogo com sua espada chamejante na mão, conhecido por 
seu lema: “Entrego-me de corpo e alma à causa de Deus”. 
Tito viveu esse lema, defendendo a liberdade do ensino e 
da imprensa. Seu carisma carmelita e sua pastoral adqui-
riram força na oração e na renúncia.

Também não se calou diante do nazismo, que chamava 
de paganismo moderno. Defendia nas suas aulas na uni-
versidade uma civilização de amor contra a ideologia do 
nazismo opressor. Tito tornou-se logo conhecido pela po-
lícia nazista alemã, que elaborou de imediato um extenso 
relatório sobre a sua vida e atuação.

Ao aceitar, em 1942, a missão do arcebispo de Jong, 
convenceu os jornalistas católicos a não publicarem ar-
tigos ou propaganda nacional-socialista. Tito foi imedia-
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Tito, 
em ado-

ração, conseguiu 
guardar a hóstia no seu estojo de ócu-
los e escondê-la sob a axila esquerda. O 
guarda se levantou grosseiramente con-
tra ele insultando e espancando-o. Tito 
rolou pelo chão, mas conseguiu ainda 
arrastar o seu corpo por cima do de-
grau do dormitório. Frei Rafael o 
socorreu e o pôs sobre a cama 
e lhe perguntou se sentia 
fortes dores no que ele 
respondeu: “Ó irmão-
zinho, você não sabia 
quem eu carregava 
comigo?” Rafa-
el caiu num pro-
fundo silêncio e, 
juntos, adoraram 
o Senhor. Rafael 
quis ajoelhar-se, 
mas Tito advertiu: 
“Cuidado! Eles po-

pre-
sos, 
como por 
exemplo, en-
tregar uma folhinha 
de alface a um companheiro. 
Os prisioneiros percebiam como Tito 
bebia da Fonte de Água Viva que é o 
próprio Deus. Tito suporta o sofri-
mento e em plena comunhão com 
Cristo sofredor oferece sua vida em 
favor de mundo mais justo e fraterno.

Amor à Eucaristia

Só ao clero alemão era permitido 
celebrar a Eucaristia no bloco 26. Ou-
tros religiosos eram excluídos, mas, 
de maneira secreta, a santa comunhão 
chegava a eles. Certa noite o confra-
de de Tito, Rafael, levou a comunhão 
para ele. Tito a envolveu num papel-
zinho branco e a escondeu debaixo do 
cinto.

O guarda do dormitório, ao inspecio-
nar o local, via a cama dele vazia. Foi 
à procura dele. Antes de chegar perto, 

Movimento Nacional Socia-
lista, pois o povo holandês e, 
em particular, o clero, não 
quer saber nada dos líde-
res deste Movimento. A 
Igreja católica vê como 
sua missão fortalecer 
as atitudes de todas as 
personalidades católi-
cas, que têm função 
de liderança.”

Tito foi apontado 
oficialmente como 
um “homem de fir-
meza de caráter e 
perigoso para o siste-
ma”. É preso. Durante 
sua permanência na pri-
são, entrega-se à medita-
ção e à oração, seguindo 
uma disciplina conventu-
al. Começa a escrever uma 
nova biografia de Teresa d´Á-
vila nas entrelinhas de um livro. 
Os guardas, de todas as maneiras 
o humilhavam, mas ele não perdia a 
paz. Impressiona os demais presos 
por suas palavras de esperança. Seu 
lema é: “Sofrer não faz mal, desde 
que nos sintamos amados”.

Muitos dos presos lembraram-se 
mais tarde da sua meditação sobre 
a Paixão do Senhor, na Sexta-feira 
Santa. Tito não pregava teoria, mas 
falava de coração, de sua própria 
experiência, e fazia uma analogia 
entre o sofrimento de Cristo e o dele 
na prisão. Posteriormente, foi trans-
portado para o campo de extermí-
nio em Dachau. Quem fosse para lá, 
sabia que não haveria retorno. Suas 
roupas são trocadas por roupas lis-
tradas de prisioneiro. Raparam-lhe 
os cabelos e recebeu o número de 
preso – 30.492. Agora passa a ser 
apenas um número.

Dachau é um lugar conhecido 
pela violência brutal dos guardas. 
A partir de seu sentimento de supe-
rioridade, esses soldados alemães 
tinham profundo desprezo por to-
dos os que não eram alemães. Fre-
quentemente é punido por partilhar 
sua parca refeição com os outros 
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dem nos ver rezando”.
Baixinho, professaram a sua fé na Eucaristia: “Ó 

Deus, Vos adoramos com fé, escondido e realmente 
presente sob as aparências de pão. A Vós, nosso co-
ração todo se confia. Contemplando-Vos, tudo des-
falece”. Tito deu a bênção e os dois se deitaram 
sem terem sido incomodados pelos guardas.

“Quem quiser ganhar o mundo 
para Cristo, deve ter a 

coragem de entrar em conflito 
com esse mundo.”

Fraternidade carmelita

Todos os dias os prisioneiros deviam marchar 
por um caminho lamacento de uma distância de 

três quilômetros para trabalhar com sol ou chuva 
numa plantação de verduras. Tito não mais aguen-

tou. Estava totalmente esgotado e com os pés feridos 
pelos tamancos de madeira cobertas de couro duro. 

Ele foi carregado por dois carmelitas (OCD) Frei Hilá-
rio Tanuszewski e Alberto Urbanski novamente ao bar-

racão.

Perdão à enfermeira

Seu estado de saúde estava piorando visivelmente. Foi colo-
cado na enfermaria. Antes de a enfermeira lhe aplicar, obede-
cendo ordens, uma injeção letal, Tito lhe entregou o terço, mas 
ela lhe disse que não sabia rezar. Tito respondeu: “Reza pelo 
menos a última parte: rogai por nós, pecadores”. Ela deu risada. 
Mais tarde se converteu ao Cristianismo e no dia da beatifica-
ção de Tito deu o seu testemunho sobre ele.

Depois de terem sido feitas experiências médicas sobre o 
corpo dele, morreu no dia 26 de julho, na festa de Sant´Ana. 
Realizou-se o que ele afirmara em vida: “Quem quiser ganhar 

o mundo para Cristo, deve ter a coragem de 
entrar em conflito com esse mundo. É 

duro o conflito com o mundo: fez 
Cristo morrer na cruz”.

Depois seu corpo foi cre-
mado nos fornos existen-

tes no campo. Em sua 
cremação, uniu-se 

a milhões de ou-
tros que tiveram a 
mesma sorte. Seu 
espírito perdoou 
as crueldades da 
vingança nazista e 
a enfermeira. Em 
1955, começou o 
processo de beati-

ficação e, em 3 de novembro de 1985, foi beatificado 
por João Paulo II.

Nos periódicos e nas publicações internacionais, por 
ocasião de sua beatificação, foi ressaltado de modo par-
ticular seu trabalho de jornalista. Chamaram-no o pri-
meiro jornalista mártir e elogiaram sua força de ânimo, 
seu sofrimento, o seu perdão oferecido à enfermeira 
assassina. Frei Kylian Healey, antigo Prior Geral dos 
Carmelitas, chamou Tito de um novo Elias, porque ele, 
totalmente penetrado do espírito do Carmelo e inteira-
mente consagrado a Deus, ardia de amor pelo Deus Vivo 
e pela humanidade. Vida transformada, vida renovada.

Santo, mas ainda à espera da canonização

Que Frei Tito é santo, ninguém duvida. Frei Tito foi 
beatificado pelo Papa João Paulo II na presença de mui-
tos cardeais, bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, 
em Roma. Mais que 12.800 lotaram a Basílica de São 
Pedro.

Para Tito poder ser canonizado, exige-se um milagre. 
Agora aconteceu o seguinte: um confrade nos Estados 
Unidos estava com câncer bem avançado. O bispo local 
com o povo pediram a Deus sua cura pela intercessão 
do Beato Tito. O frade se recuperou de sua enfermidade. 
O bispo montou um processo para o Vaticano reconhe-
cer a cura como milagre. Se for reconhecido, Tito será 
canonizado.

Recentemente, o núncio apostólico na Holanda, Pe. 
Geral da Ordem do Carmo, Frei Fernando Romeral, e o 
ex-Padre Geral, Frei Falco Thuis, se encontraram para 
falar sobre o andamento do processo. Escreve Frei Fal-
co: “A conversa com o Núncio foi muito boa. Em bre-
ve, ele falará com o Papa Francisco sobre o andamento 
do processo de canonização. Naturalmente, devemos 
aguardar um pronunciamento oficial da Igreja, mas as 
chances são boas”.

Divulgação

O Papa João XXIII, certa feita, passou toda uma 
noite em claro, sem poder reconciliar o sono, não obs-
tante a sua proverbial facilidade para dormir. A causa? 
Ele próprio a explicou na manhã seguinte: “A vida de 
Frei Tito Brandsma, um carmelita holandês, escrita por 
Fausto Vallainc, não me deixou dormir a noite inteira, 
visto que a sua leitura é tão emocionante que eu não 
pude interrompê-la; só consegui parar depois de havê-la 
concluído”.

Na nossa língua, existe o livro: “O caminho de Tito 
Brandsma no tempo de Hitler”, de 104 páginas, que 
pode ser adquirido com o autor deste artigo, Frei Gabriel 
Haamberg O. Carm. (gabrielocarm@uol.com.br) .

Frei Gabriel Haamberg O. Carm



10

Abertos os documentos do milagre atribuído 
à intercessão de Frei Tito Brandsma

No dia 6 de fevereiro foram abertos os documen-
tos de investigação sobre o milagre atribuído à inter-
cessão do Beato Tito Brandsma, realizado na Diocese 
de Palm Beach (Flórida, EUA).

O ato, simples mas solene, foi realizado na Congre-
gação para as Causas dos Santos (“Congregatio Pro 
Causis Sanctorum”). Estavam presentes o Prior Geral 
da Ordem do Carmo, Frei Fernando Millán Romer-
al, O. Carm., o Postulador Geral, Professor Giovanna 
Brizi, os Conselheiros Gerais para a Europa e a Ásia 
(Frei John Keating, O.Carm., e Frei Benny Phang 
Khong Wing, O.Carm.) e o Frei Ton Van der Gulik, 
O.Carm.

Posteriormente, os presentes foram recebidos por 
Mons. Marcello Bartolucci, Arcebispo Secretário da 
Congregação, que convidou os carmelitas a imitar o 
exemplo de vida do abençoado Titus e a continuar 
orando por esta causa de canonização.

Fonte: citoc.info

Assembleia da Delegação Geral é realizada 
na Colômbia

No início do mês de janeiro, dos dias 6 a 8, aconte-
ceu na Colômbia a Assembleia Capitular da Delegação 
Geral Tito Brandsma (DTB). Realizada na “Casa de 
Maria”, a assembleia foi presidida pelo Prior Geral da 
Ordem do Carmo, Frei Fernando Millán Romeral, 
O.Carm., pelo Conselheiro Geral para as Américas, 
Frei Raúl Maraví Cabrera, O.Carm., e pelo Delegado 
Geral, Luis Javier Villegas Posada, O.Carm.

Na ocasião foram revisados os diferentes projetos 
da DTB e foram de� nidas algumas estratégias para 
o próximo triênio. Durante a assembleia aconteceu 
a ordenação diaconal de Frei Jhonatan Castañeda, O.
Carm. Houve também a visita canônica do Prior Geral 
e do Conselheiro Geral às três casas da Província itali-
ana na Colômbia (Arjona, Aguachica e Bogotá), quan-
do houve a oportunidade de se ver a evolução dos vári-
os projetos realizados para nossos irmãos neste país.
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O Serviço de Animação Vocacional realizou encon-
tros para rapazes no primeiro trimestre de 2018 em Belo 
Horizonte (MG), Salvador (BA), Mogi das Cruzes (SP) 
e Belém (PA). Respectivamente as reuniões aconteceram 
nos dias 23 a 25 de fevereiro, 3 e 4 de março, 16 a 18 de 
março, e 24 a 25 de março. 

Os encontros deste trimestre tiveram como temáticas a 
“História do Carmelo”, os “Santos do Carmelo” e “Maria: 
a discípula de Jesus”. Durante a programação há também 
momentos para que o jovem vivencie a rotina da vida de 
um frade carmelita: orações, missas, limpeza da casa co-
mum e recreação.  

Nomeado para ser o Promotor Vocacional em 2018, Frei 
João Paulo Pereira Moraes, O.Carm., explica qual é a sua 
missão: “o Promotor vocacional é aquele que ajuda o jovem 
a descobrir seu chamado e a compreender os sinais de Deus 
em sua vida, para que possa dar uma resposta consciente a 
Deus.”

Ele defi ne o que é ser um frade carmelita: “ser carmelita 
é ser um homem de oração, de escuta da Palavra de Deus. É 
aquele que comunica ao outro o doce sabor de uma espiri-
tualidade vivida intensamente”.

Encontros vocacionais levam a beleza e a alegria 
do Carmelo aos jovens

Testemunho

Para o vocacionado Emerson, que participou do vo-
cacional em Salvador, o encontro permitiu aos jovens 
terem uma verdadeira experiência com a espiritualida-

de e a forma de vida do Carmelo, 
o que ajuda muito nesse cami-

nho de discernimento.
“Foi enriquecedor, 

pois por meio da for-
mação preparada 
pelo Frei João Paulo 
aprendi muito sobre 
a Ordem do Carmo, 
desde sua origem 
até hoje, os santos 
e Nossa Senhora, 

observando pontos 
que não percebi antes 

durante minha cami-
nhada. Passou um fi lme 

na minha cabeça em relação 
à minha trajetória vocacional, 

marcada por resistências e medos, e 

a busca por responder ao chamado de Deus de maneira au-
têntica e sincera. Senti-me acolhido e no lugar que Deus ha-
via preparado pra mim. A chama dentro do meu coração e o 
desejo de atender ao chamado vocacional cresceu. Agradeço 
a Deus e à Nossa Senhora do Carmo por ter me mostrado o 
caminho, e ao Frei João Paulo pelo acompanhamento e doa-
ção à missão.”

Dias 14 e 15 de abril

1º Encontro da Região 
Alagoas. Tema: Carme-
lo: itinerário espiritual 
(História, Maria e os 
Santos).

Dias 27 a 29 de abril

2º Encontro da Região Belo 
Horizonte (MG). Tema: 
Regra, ser irmão e fraterni-
dade.

Dias 11 a 13 de maio

2º Encontro da Região São 
Paulo. Tema: Regra, ser 
irmão e fraternidade.

Dias 22 a 24 de Junho

Pré-convivência – Região 
São Paulo.

Dias 29 de junho a 01 
de julho

Pré-convivência – Região Belo 
Horizonte (MG).    

Próximos Encontros Vocacionais
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Assembleia
Provincial

REFORMA TRABALHISTA FOI O TEMA DE 2018
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Os frades da Província Carmelitana de Santo Elias es-
tiveram reunidos em Assembleia Provincial em Jundiaí 
(SP), de 29 de janeiro a 2 de fevereiro, no centro de even-
tos São Carlos. Este ano a temática principal da assem-
bleia foi a dimensão da administração. Também foram 
contemplados os temas da espiritua-
lidade e da missão.

Entre os assuntos da pauta desta 
assembleia estiveram a reforma tra-
balhista, os estatutos da Província, 
o projeto do Ano do Laicato Car-
melitano, a reabertura do museu de 
Salvador, os 300 anos da Província, 
que será celebrado em 2020 e o pla-
nejamento de 2018, além de um mo-
mento especial de celebração com os 
frades aniversariantes jubilares.

“A assembleia é um momento es-
pecial de união, congraçamento, re-
encontro e avaliação de nossa vida e dos pontos positivos 
e negativos do que se passou. Também é um momento 
em que nós projetamos o nosso futuro. Por outro lado, em 
termos de fraternidade, é um sinal de vigor, de vida, de 
união de toda a Província. Vemos aqui nesta assembleia 
uma Província unida, que caminha e que olha unida para 
o futuro. Pedimos a oração de todos para que possamos 
crescer cada vez mais na Igreja no Brasil e na Ordem do 
Carmo”, afirmou o Prior Provincial, Frei Evaldo Xavier, 
O.Carm.

 

Reforma trabalhista

A assembleia contou com a presença de colaboradores das di-
versas casas de missão da Província na terça-feira, dia 30 de ja-
neiro, quando foi realizado um estudo sobre a reforma trabalhista 

e as mudanças que ocasiona nas rotinas de 
contratação e administração de pessoal. As 
palestras foram ministradas pelo doutor Pau-
lo Jacob, da IOB Educação.

“Este treinamento é de fundamental im-
portância porque neste momento a reforma 
trabalhista está em um processo de conhe-
cimento e de interpretação. Há diversos en-
tendimentos e interpretações sobre o mesmo 
texto ou artigo de lei, por exemplo. É neces-
sário, por isso, que se tome conhecimento de 
tudo para que se possa ter segurança jurídica 
na aplicabilidade da reforma, para que não 

haja prejuízo às instituições futuramente”, frisou o consultor da 
IOB.

Para Frei Evaldo, a reforma trabalhista é um grande desafio 
para a sociedade brasileira e por isso precisa ser bem compreen-
dida pelos frades. “Este tema tem gerado um debate enorme na 
sociedade e a Província não pode ficar alheia à conjuntura do país. 
Por isso decidimos dedicar esse dia inteiro para aprofundarmos o 
estudo dos temas ligados à relação de trabalho no Brasil”, pontuou 
o Prior.

O colaborador Paulo Mario Nogueira Leite, advogado da Pro-
víncia há 23 anos, classificou a formação como de extrema impor-
tância para o crescimento e a melhoria das relações de trabalho 
dentro da instituição.

“Com uma formação como essa, reunindo os colaboradores e 
os frades, a Província promove um adequado conhecimento da 
legislação trabalhista como um todo. Esse evento concorre para 
o aprimoramento do trabalho, podendo detectar procedimentos 
inadequados que por ventura tenham sido adotados e assim se 
torna possível melhor adequar as rotinas administrativas”, disse 
o advogado.

Antônio Francisco Brás, gerente administrativo da casa de 
Mogi das Cruzes, concorda com o advogado: “Esse treinamento 
nos retira da nossa correria do dia a dia e nos deixa mais esclare-
cidos, para que quando gerenciarmos as questões de pessoal não 
prejudiquemos, por ignorância, nem os funcionários nem a ins-
tituição”.

Frei Renê Vilela, O.Carm., complementa: “Além de propiciar 
um conhecimento entre as casas e o que acontece em cada si-
tuação e convento com relação à atividade dos colaboradores e 
voluntários, é uma forma de nos ajudar a estarmos de acordo com 
o que determinam as leis civis, para que como instituição religio-
sa, como Igreja, nós possamos gerar o Reino de Deus em todas as 
realidades do mundo em que estejamos inseridos”.

A Província Carmelitana de Santo Elias (PCSE) possui con-
ventos, casas de missão e de formação nos estados do Rio de Ja-
neiro, Minas Gerais, Bahia, Tocantins, e no Distrito Federal.

“Vemos aqui nesta 
assembleia uma 

Província unida, que 
caminha e que olha 
unida para o futuro.”

Frei Evaldo Xavier, Prior Provincial



14

São 
Martinho

preside Conselho 
Municipal

A Associação Bene� cente São Martinho, da Província 
Carmelitana de Santo Elias, foi eleita para o Conselho 
Municipal da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro 
(CMDCA-Rio) para um período de dois anos. A eleição 
aconteceu dia 26 de fevereiro, no Centro de Pós-graduação 
da Faculdade Mackenzie, no Centro (RJ). A instituição é 
representada neste conselho pela assistente social e coorde-
nadora do Núcleo de Acompanhamento Institucional da São 
Martinho, Lucimar Corrêa, e pelo psicólogo Faustino Costa.

Uma cerimônia realizada na Câmara dos Ve-
readores no dia 12 de março marcou a 

posse da nova diretoria do CM-
DCA-Rio. A sessão foi presi-

dida pelo vereador Célio 
César Lupparelli Faria 

(DEM). Representan-
tes da equipe técnica 
da São Martinho e 
das crianças e ado-
lescentes assistidos 
pela Associação, 
juntamente com 
o seu diretor, Frei 
Adailson Santos, 

O.Carm., estiveram 
presentes à solenidade.
Recebendo o maior 

número de votos (68), a São Martinho preside um 
conselho formado por mais nove instituições civis: 
CEDECA RJ, Cruzada do Menor, Lar Fabiano Cristo, 
Mudes, Rede da Maré, Educar para o Amanhã, Conta-
to, FIB e Maria Imaculada.

Para Lucimar, a vitória da São Martinho é um claro 
sinal de que há necessidade de uma nova forma de ges-
tão no Conselho. “Hoje é um dia especial para mim, 
para a São Martinho e para a Província Carmelitana 
de Santo Elias. Hoje tomamos posse no CMDCA, um 
momento muito importante, pois são 10 novas ins-
tituições da sociedade civil, junto com 10 secretarias 
de Governo, para fazer o diferente, trabalhar em uma 
nova perspectiva, para fazer com que a realidade que a 
gente vive nessa cidade melhore. Temos desa� os, mas 
a gente pode pensar junto e buscar alternativas. Então, 
o Conselho vem para fazer o seu papel: elaborar polí-
ticas públicas, de forma que elas sejam possíveis de ser 
executadas, fazer � scalizações, atuar junto com o po-
der público e a sociedade para que crianças e jovens da 
nossa cidade tenham uma perspectiva diferente de vida, 
com mais dignidade, principalmente em momentos tão 
difíceis quanto esse, que é, inclusive, de intervenção mi-
litar”, concluiu a nova Presidente do CMDCA.

Frei Adailson agradeceu a todos pela con� ança depo-
sitada na São Martinho: “É uma grande alegria para a 
gente nessa tarde, quando a São Martinho é empossa-



15

da Criança e do 
Adolescente do 
Rio de Janeiro

da no CMDCA, porque a vitória não é da instituição, a 
vitória é das crianças. É justamente querendo alcançar 
o maior número de crianças que a São Martinho as-
sume a presidência, juntamente com outras organiza-
ções. Nós acreditamos muito na força das instituições 
quando se reúnem para lutar pela causa da criança e 
do adolescente”.

A cerimônia de posse foi simples e rápida. Inicial-
mente foi realizada a leitura e aprovação da ata de fe-
vereiro do Conselho, seguida da prestação de contas 
da gestão anterior, de 2015 a março de 2018. Foram 
dados alguns informes importantes às instituições que 
compõem o Conselho e por � m foi realizada a posse 
dos eleitos. 

Após a cerimônia, houve uma confraternização na 
sede da São Martinho, na Lapa.

Experiência comprovada

Em julho de 2017 a São Martinho foi reeleita para o 
Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Ado-
lescente (CDCA/RJ), que é um órgão composto por 
10 membros da sociedade civil e 10 membros do go-
verno. Também nesse processo eletivo a Associação 
Bene� cente São Martinho foi a mais votada, o que 
demonstra a liderança e o protagonismo desta institui-

ção da Província Carmelitana de Santo Elias na defesa e na 
promoção dos direitos das Crianças, adolescentes e jovens 
na cidade do Rio de Janeiro.
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