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Editorial

Expediente

O ano que se inicia traz muitas esperanças e expectativas. 
Para a Igreja no Brasil, 2019 será o ano da realização da As-
sembleia Especial do Sínodo dos Bispos, para refletir sobre a 
Amazônia. O tema escolhido para o “Sínodo da Amazônia”, a 
ser realizado em outubro deste ano, é: “Amazônia: novos ca-
minhos para a Igreja e para uma ecologia integral”. É sempre 
bom recordar que 60% desta imensa região está em território 
brasileiro. A Igreja no Brasil, e naturalmente também os car-
melitas, tem uma responsabilidade moral, social e religiosa 
com o bem estar do povo de Deus que ali vive em situação 
de frequente abandono e esquecimento. Os carmelitas do 
passado fizeram muito pela evangelização na Amazônia. Sua 
presença secular deixou raízes profundas na religiosidade dos 
povos amazônicos. Tudo o que temos de “carmelita” hoje no 
vasto território amazônico é fruto das sementes lançadas pelos 
nossos predecessores.

Em setembro do corrente ano, a Ordem do Carmo estará 
realizando o Capítulo Geral, no qual será eleito o novo gover-
no geral da nossa Ordem para os próximos seis anos. A Ordem 
do Carmo enfrenta muitos desafios. Algumas províncias da 
Ordem sofrem com a escassez de vocações e sentem pouca 
perspectiva de futuro. Em contraste, outras demonstram gran-
de vigor e enfrentam o desafio de acolher os tantos jovens 
que batem à porta dos conventos, buscando a realização da 
vocação como frade carmelita. Todos nós carmelitas: frades, 
monjas, freiras, membros da Ordem Terceira e leigos, em todo 
o mundo, somos chamados a nos unirmos por meio da oração 
fraterna pelo nossa Ordem e pelo novo Superior Geral.

No Brasil, diante do jubileu dos 300 anos da nossa Provín-
cia, é preciso ter diante dos olhos a responsabilidade transmi-
tida pela herança pastoral e espiritual de nossos antecessores. 
Por outro lado, é nosso dever olhar para o futuro, mirar o ama-
nhã, crendo que a Província de amanhã será fruto da semente 
que hoje plantamos. Que as gerações sucessivas possam cele-
brar o nosso legado para os próximos 300 anos. 

Frei Evaldo Xavier, O.Carm.
Prior Provincial
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De 4 a 8 de fevereiro aconteceu a Assembleia Anual Pro-
vincial, na Vila Dom Bosco, em Campos do Jordão, em São 
Paulo. Os frades reunidos refletiram sobre os 300 anos da Pro-
víncia Carmelitana de Santo Elias. Os trabalhos tiveram iní-
cio na segunda-feira (04/02) com a celebração da Santa Missa 
que foi presidida por Frei Felisberto Caldeira de Oliveira, que 
em janeiro celebrou 60 anos de Profissão Religiosa.

No segundo dia da Assembleia (05/02), a historiadora Tâ-
nia Maria Teixeira Melo Freitas apresentou o tema “Província 
Carmelitana de Santo Elias – 300 anos”. Também nesse dia 
os freis ouviram a conferência de Nelson Giovanelli Rosendo 
dos Santos, co-fundador da Fazenda da Esperança, membro 
da Comissão Pontifícia para a Tutela dos Menores (PCTM), 
que falou aos religiosos presentes sobre o trabalho da comis-
são e os desafios que Igreja enfrenta hoje. 

Outra importante atividade da terça-feira foi a eleição dos 
delegados que irão representar a Província, juntamente com o 

Prior Provincial, Frei Evaldo Xavier, O.Carm., 
no Capítulo Geral da Ordem, a ser 

realizado em setembro deste 
ano. Foram eleitos os freis 

Adailson Quintino dos 
Santos e João Paulo 

Pereira Moraes.

A quarta-feira (06/02) foi dedicada ao laicato e à apresen-
tação dos trabalhos da mais nova missão da Província, a de 
Eldorado do Sul, na Arquidiocese de Porto Alegre (RS). Frei 
Petrônio de Miranda, O.Carm., e equipe laical (Valcir, Carla e 
Davi) apresentaram o relatório das Ordens Terceira do Carmo 
e uma avaliação do Ano do Laicato Carmelitano. Frei Márcio 
Silvan, O.Carm., falou sobre a missão no Rio Grande do Sul.

A quinta-feira (07/02) foi dedicada à convivência e à fra-
ternidade. Neste dia, os freis fizeram um passeio turístico pela 
cidade de Campos do Jordão.

 A Assembleia foi encerrada na sexta-feira (08/01). O dia 
teve início com a celebração da Eucaristia, presidida por Frei 
Evaldo Xavier e concelebrada pelo Conselho Provincial. Em 
seguida foram feitas diversas comunicações e foi ouvida a pa-
lavra do Prior Provincial. 

Assembleia Provincial 
rumo aos 300 anos
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Frades Noviços professam Votos Simples

“Hoje o Carmelo terrestre e celeste estão em festa. Os san-
tos de nossa Ordem exultam no momento da Profissão dos 
frades que abraçam a vida religiosa na Ordem de Nossa Se-
nhora do Carmo.”

Com essa afirmação, o Prior Provincial, Frei Evaldo 
Xavier, O.Carm., iniciou a celebração em que nove frades 
noviços professaram pela primeira vez os Votos de Pobreza, 
Castidade e Obediência. A cerimônia foi realizada na Paró-
quia Nossa Senhora do Carmo, em Mogi das Cruzes (SP) e 
contou com a presença de frades da Província, familiares dos 
noviços e paroquianos. Também marcou presença o bispo de 
Mogi das Cruzes, Dom Pedro Luiz Stringhini.

Professaram os Votos, nas mãos do Prior Provincial:
Frei Antonio Herberg Rocha Neto, O.Carm.;
Frei Igor Marcelo Alves da Silva, O.Carm.;
Frei João Afonso Miranda Dias, O.Carm.;

Frei João Wanderson de Oliveira Ossola da Cruz, O.Carm.;
Frei José Lucas do Nascimento, O.Carm.;

Frei Luis Miguel dos Santos Lima, O.Carm.;
Frei Mário Vinícius Silveira Ferraz, O.Carm.;

Frei Moacir Rodrigo Aparecido Marcos Ribeiro, O.Carm.;
Frei Pablo Henrique Junior de Morais, O.Carm.

Dom Pedro dirigiu uma mensagem aos noviços, à Ordem 
do Carmo e à comunidade presente. Ele agradeceu a presença 
dos Freis Carmelitas na Diocese de Mogi das Cruzes. O bispo 
fez memória dos 400 anos de missão carmelitana na região 

e destacou os frutos da espiritualidade da Ordem do Carmo 
naquela Igreja particular. Aos noviços, manifestou sua alegria 
em acolhê-los em sua primeira Profissão de Votos.

“Vale a pena responder ao chamado de Deus, na inspi-
ração de Nossa Senhora do Monte Carmelo, especialmente 
hoje, na Solenidade da Epifania. Queridos noviços, rezo por 
vocês, me alegro com vocês e com toda a Ordem do Carmo. 
Deus lhes abençoe e à toda Província”, disse.

Após a chamada nominal dos noviços, houve a apresenta-
ção do pedido deles à Igreja e à Ordem do Carmo: “pela mise-
ricórdia de Deus, a pobreza da Ordem, o convívio dos irmãos e 
a graça de servir melhor a Deus na Ordem dos Irmãos da bem 
Aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo”. Em seguida, 
Frei Evaldo Xavier proferiu sua homilia. 

Aos se dirigir à comunidade, falando sobre os jovens no-
viços, destacou:

“Pelos Votos, nesse exato momento, eles dão aqui […] 
a sua vida, o dom mais precioso que possuem, todo o seu 
ser, a sua vontade, a sua liberdade. Colocam tudo aquilo que 
existe de mais caro dentro deles, como os mártires, aos pés do 
menino Jesus, de Nosso Senhor Jesus Cristo, professando na 
Ordem de Nossa Senhora do Carmo os Votos de Obediência, 
Pobreza e Castidade. Entregam-se totalmente a Deus, sem re-
servas, com dedicação, com transparência e seriedade.”

Após a homilia, seguiu-se o rito da Profissão de Votos. 
Foi um momento de muita alegria e emoção para toda a co-
munidade.

Parabenizamos os noviços e nos alegramos pelo sim que 
oferecem a Deus, à Igreja e ao povo fiel, ofertando toda a sua 
existência pelo Reino de Deus.
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Os nove jovens freis neoprofessos da Província Car-
melitana de Santo Elias receberam a capa branca do Car-
mo, dia 17 de março, no segundo domingo da Quaresma. 
Agora eles passam a usar o hábito completo. A entrega da 
capa aconteceu durante a missa da noite, que foi presidi-
da pelo Prior Provincial, Frei Evaldo Xavier, O.Carm., e 

Neoprofessos recebem capa branca 
do Carmo

concelebrada pelos padres presentes, entre eles os frades 
dos conventos da Ordem em Minas Gerais. Participaram 
da celebração também os postulantes que residem nessas 
casas, e religiosos dominicanos, camilianos, redentoristas, 
barnabitas e sacramentinos.
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Noviciado Provincial recebe freis venezuelanos

Na tarde do dia 10 de fevereiro, a comunidade do Novi-
ciado Provincial Santa Maria Madalena de Pazzi recebeu três 
noviços da Venezuela, que fazem parte da Província Bética 
da Espanha. Os noviços foram trazidos pelo Padre Comissá-
rio, Frei Santos Martinez, O.Carm., para estudarem no Brasil. 
São eles: Frei Horacio Antonio Vargas Caceres, Frei  Maicon 
José Cueto Chourio e Frei Ecson Gabriel Ramirez Alvarez.

Esta é a primeira vez que a Província Carmelitana de 
Santo Elias recebe em seu noviciado freis venezuelanos para 
formação. Segundo Frei Marcelo, já houve, entretanto, outra 
experiência de intercâmbio há dois anos, quando foram rece-
bidos dois freis colombianos no Convento São Nuno.

A Província Carmelitana de Santo Elias, da Ordem do Car-
mo, ganhou dia 20 de janeiro três novos noviços: José Agnaldo 
Sarmento, Lucas Bessa Aguiar e Marcelo de Assis Freitas.

A Missa que marcou o ingresso dos neonoviços aconteceu 
na Paróquia Nossa Senhora do Carmo, na Diocese de Mogi 
das Cruzes (SP), e foi presidida pelo Prior Provincial, Frei 
Evaldo Xavier, O.Carm., e concelebrada pelo Mestre de No-
viços, Frei Marcelo de Jesus, O.Carm. Também participou 
da Eucaristia Frei Petrônio de Miranda, O.Carm., que fez a 
cobertura para o site “Olhar Jornalístico”.

O ingresso no noviciado é um momento de graça, de com-
prometimento e de seguimento mais estreito de Jesus Salvador. 

Postulantes ingressam no noviciado
Os novos noviços receberam do Padre Provincial e do forma-
dor uma cruz sem o Cristo crucificado, que significa que os 
religiosos devem estar em seu lugar cada dia do noviciado.

Esse tempo de formação compreende o período de um ano, 
como estabelece as diretrizes do Código do Direito Canônico, 
e tem por objetivo conformar o vocacionado ao carisma, con-
forme afirma o Cânon 646: “O noviciado, com o qual se co-
meça a vida no instituto, destina-se a que os noviços conhe-
çam melhor a vocação divina, a vocação própria do instituto, 
façam experiência do modo de viver do instituto, conformem 
com o espírito dele a mente e o coração e comprovem sua 
intenção e idoneidade”.
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Teve início no dia 20 de fevereiro o ano formativo no 
Postulantado Provincial, no Convento São Nuno de Santa 
Maria, no bairro Jaqueline, em Belo Horizonte (MG). Uma 
Santa Missa presidida pelo Prior Provincial, Frei Evaldo Xa-
vier, O.Carm., marcou a abertura. A Eucaristia foi concele-
brada pelo 1º Conselheiro Provincial, Frei Adailson dos San-
tos, O.Carm.; pelo formador do Convento São Nuno, Frei 
Vicente Maciel, O.Carm.; pelo formador do Planalto, Frei 
Jerry Fonseca, O.Carm.; pelo formador do Carmo Sion, Frei 
Renê Augusto; e pelo promotor vocacional e vice-formador 
do Jaqueline, Frei João Paulo Moraes, O.Carm. Também 
participaram freis junioristas, que foram dar boas-vindas aos 
16 postulantes que iniciam sua caminhada vocacional no ca-
risma carmelitano.

Em sua homilia, Frei Evaldo destacou a importância do 
acolhimento dos postulantes e também do caminho de um 
ano que eles farão dentro do Carmelo, discernindo sua vo-
cação. “O Postulantado é algo magnífico, não é mais um pe-
ríodo de acompanhamento e sim de vivência. Vocês, postu-
lantes, já são parte desta vivência. Vocês são o cumprimento 
da promessa de Nossa Senhora a São Simão Stock, de que 
jamais a Ordem pereceria. Vocês já fazem parte desta família 
Carmelitana”, disse o Prior.

Segundo informação de Frei João Paulo, dos 16 postulan-
tes que ingressaram no Postulantado em 2019, quatro ficarão 
no Convento do Carmo em Mogi das Cruzes (SP), oito no 
Convento do bairro Jaqueline e quatro no do Carmo Sion.

Abertura do ano formativo no Postulantado
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 Nos dias 23 e 24 de fevereiro, o Prior Geral, Frei Fernan-
do Millán Romeral, O.Carm., orientou o retiro espiritual dos 
jovens frades do “Studentato San Pier Tommaso” (Roma). O 
retiro aconteceu no Centro de Espiritualidade dos Carmeli-
tas Descalços, em Monte Compatri, Região Metropolitana de 
Roma, e teve como tema de meditação a figura do Beato Tito 
Brandsma.

Os momentos de oração, silêncio e fraternidade foram 
iluminados por quatro reflexões onde o Padre Geral indicou 
aspectos do caminho espiritual do Beato Tito que servem de 
exemplo aos estudantes e aos que desejam viver o carisma 
carmelitano na concretude do dia a dia. O texto que segue 
apresenta de modo muito sintetizado alguns pontos das me-
ditações:

Beato Tito Brandsma, religioso carmelita

Os depoimentos do processo de beatificação do Beato Tito 
Brandsma revelam que sua vida pode ser lida e interpretada 
de diversos ângulos. Muitos são os testemunhos sobre o jor-
nalista, o professor universitário, o pioneiro no ecumenismo, 
mas, existe um aspecto que perpassa todas as suas outras ati-
vidades, o ser frade, a sua Consagração na Ordem do Carmo. 
“O Beato Tito – disse o Padre Geral – não era um professor 
que celebrava Missa”. Em tudo aquilo que fez, ele deixou a 
marca da sua vocação carmelitana como homem de oração, de 
profecia e de fraternidade. Nascido na Frísia, região norte da 

Retiro espiritual dos frades estudantes em Roma
“O espírito do Carmelo me fascinou”

Holanda com menos de 10% de católicos, o Beato Tito soube 
dirigir ao seu tempo e à sua gente um olhar contemplativo. O 
seu entusiasmo e alegria profunda encontraram na vida car-
melita um lugar perfeito para realizar a sua vocação, o próprio 
Beato disse: “o espírito do Carmelo me fascinou”.

Beato Tito Brandsma, homem de profundidade

Em uma era de tanta superficialidade, a vida do Beato Tito 
Bransdma pode ser um sinal de uma vida religiosa profunda e 
enraizada em terra fértil. Essas raízes, porém, não o imobiliza-
ram e isso pode ser observado na maneira como pensou além 
do seu tempo, dando passos importantes de abertura e inclu-
são sem deixar a sua identidade. Uma serenidade teológica 
que é própria de quem coloca em Deus toda a confiança. Isso 
explica o caráter ecumênico do Beato Tito que trabalhou para 
que cristãos de diversas confissões se unissem diante do so-
frimento e da dor principalmente no campo de concentração. 
Assim atesta um depoimento do processo de beatificação por 
um pastor protestante: “posso testemunhar que Tito Brands-
ma era um filho de Deus pela graça de Jesus Cristo. Espero 
voltar a vê-lo no céu…”.

Beato Tito Brandsma e a família

Anno Sjoerd Brandsma (Tito) nasceu um uma família ca-
tólica, seu pai era membro muito ativo na paróquia e muitos 
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outros parentes foram missionários e até bispos em diversas 
regiões. Dos seis irmãos Brandsma, cinco se tornaram religio-
sos, o que o assemelha a Santa Teresa de Lisieux, recordou o 
Padre Geral. A vida religiosa no Carmelo reforçou ainda mais 
o sentido de família, incentivado pelo Oikos da Regra, na ins-
trução sobre o governo, o lugar escolhido, o cuidado com o 
ambiente comum e a acolhida. O Padre Geral insistiu sobre a 
importância da vida fraterna em nossos conventos, lugar onde 
podemos mostrar nossas alegrias, tristezas e medos, discer-
nindo juntos como comunidade.

Beato Tito Brandsma, homem de bênção

No meio de tanto ódio e sofrimento somente uma alma 
totalmente entregue à graça de Deus pode emanar bênção e 
perdão. Foi assim com o Beato Tito no calvário vivido nos 
campos de concentração por onde passou. Certamente não 
foi um super-herói e nem viveu essa experiência de forma ro-
mantizada, mas, seus gestos de amor eram reconhecidos pelos 
seus companheiros de prisão. Um dos depoimentos mais im-

portantes nesse sentido é o da enfermeira que aplicou a inje-
ção letal que matou o nosso carmelita. “Tizia”, que preferiu 
manter a identidade em segredo, relatou que recebeu como 
presente um terço do próprio frade e que esse a olhou com 
compaixão.

A Providência Divina se ocupou em concluir o retiro es-
piritual com as palavras do próprio Jesus aos discípulos por 
meio do texto proposto pela liturgia da Igreja para o 7º Do-
mingo do Tempo Comum:

“A vós que me escutais, eu digo: Amai os vossos inimigos 
e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amal-
diçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam”. (Lc 6, 27-28)

Que a vida do Beato Tito Brandsma seja para nós Carme-
litas um exemplo de como podemos viver nosso carisma no 
mundo independente das circunstâncias.

Frei Juliano Luiz da Silva, O.Carm.
Roma, 25 de fevereiro de 2019
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Em tuas mãos, Senhor, entrego o 
meu espírito.

A contemplação foi o núcleo na vida 
de Tito Brandsma, [1] pois nela se con-
jugam o ser carmelita, catedrático, jor-
nalista e mártir. Ela, a contemplação, é o 
elemento dinâmico que integra todas as 
outras dimensões do ser-carmelita (RIVC 
28). A experiência carmelita é um cami-
nho duro e que exige muito. Observemos 
a própria experiência de Tito Brandsma 
e de outros tantos notáveis do Carmelo, 
como Madalena de Pazzi, Teresa de Ávi-
la, Edith Stein […], a fidelidade deles 
ao Carmelo os levou a uma autêntica e 
mais generosa experiência da cruz.

Esse foi o caminho de Tito, mas e 
quanto a nós? Ao refletirmos sobre o iti-
nerário de vida deste carmelita temos a 
oportunidade de refletir sobre nossa pró-
pria caminhada verso a Jesus Cristo. Se-
guir o caminho do calvário que culmina 
em Dachau (o calvário de Tito Brands-
ma). Vivenciar a solidão do Gólgota, 
mas também a revigorante companhia 
de Cirineu na via dolorosa.

O mundo contemporâneo pode apren-
der muito com Tito. Não somente de seu 
itinerário pessoal de vida, mas com tudo 
aquilo que ele escreve sobre a mística e 
que é perfeitamente aplicável a nós hoje. 
Como as pessoas percebem/entendem 
Deus? Algumas pistas: MISTICISMO, 
trata-se de uma particular união de Deus 
com o homem. Esse termo, entremeado 
de novos significados a partir da teologia 
teresiana, diz da relação humano-divina, 
em que, a presença de Deus onipotente 
se unifica ao homem que o pode perce-
ber na sua consciência. Em outras pala-
vras, a percepção de Deus se constitui 
em certa bilateralidade (two-side cha-

racter), pode ser chamada de “essência 
divina do misticismo”. Unificação pes-
soal que não é completamente humana 
nem mesmo completamente divina. O 
misticismo não está em qualquer lugar 
(panteísmo), mas somente na maravi-
lhosa satisfação da mente e no mais cla-

ro e evidente caminho até Deus. “That 
the divine is no longer hidden behind 
the human, but shines out”, ou seja, 
o que é divino não está escondido no 
humano, mas resplandece por através 
dele. Deus adora nos surpreender!

Outro ponto de extrema relevância 
é a ESPIRITUALIDADE SOCIAL. 
Tito Brandsma, padre e jornalista, vive 
os problemas econômicos, políticos do 
pós-guerra, dentre os quais a exclusão 
social, a escassez de recursos e as crises 
e se preocupa com eles e os faz permear 

pela sua oração. A presença de Deus é o 
centro das relações sociais. Misticismo 
cambiante.

Não se pode esquecer também o bi-
nômio fundamental ORAÇÃO E ES-
TUDOS, Tito sempre se pôs a compar-
tilhar seus conhecimentos, essa foi sua 
contribuição, tanto no universo eclesiás-
tico como acadêmico.

Em Dachau, um campo de concen-
tração próximo de Munique na Alema-
nha, estiveram juntos Titus Brandsma e 
Rafaël Tijhuis.[2] A partir do sofrimento 
há muita confrontação de ideias,  teorias, 
paradigmas […] Rafaël escrevia cartas a 
Deus de Dachau. Por ter boa saúde e ser 
jovem sofreu várias experiências médi-
cas. Certa vez, quando questionado so-
bre o porquê de não querer relatar suas 
experiências em Dachau, ele disse: “Por 
que falar sobre isso? As pessoas não po-
deriam entender”. Porém muda de ideia 
e afirma: “devemos falar por aqueles 
que não podem mais!” Nos acercarmos 
de Rafaël é importante, pois através dele 
(que entrou e saiu de Dachau) podemos 
também nós entrar, vivenciar e sair. Por 
meios dos olhos de Frei Tijhuis pode-
mos ver os horrores que lá aconteceram. 
Ele é a voz daqueles (de todos aqueles)  
que não puderam sair de Dachau. Uma 
testemunha ocular do martírio de Tito 
Brandsma.

Tito não morreu por motivos políti-
cos, se o fosse não poderia ser conside-
rado mártir, pois o martírio existe como 
tal apenas se in odium fidei. Tito Brands-
ma foi um mártir dos nossos dias, “de 
vossa terra”, nos disse PP João Paulo II 
em sua homilia[3] por ocasião da bea-
tificação de Tito Brandsma se dirigindo 
aos peregrinos provindos da Holanda. 

“In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.” (Lc 23, 46)

A dimensão 
principal do 
martírio é 

cristológica – 
os mártires o 
são no Mártir, 
Jesus Cristo. 

Mártir no Mártir, 
Testemunho no 

Testemunho.

Contemplação como o elemento dinâmico que 
unifica a todos
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A dimensão principal do martírio é cristológica – os már-
tires o são no Mártir, Jesus Cristo. Mártir no Mártir, Testemu-
nho no Testemunho. “Cristo caiu pele terceira vez, oh como 
nos escandaliza sua humanidade”. Mártir é mártir na fraque-
za. Ser mártir é ser testemunho, mas testemunho de quê? Tito 
Brandsma foi testemunho de humanidade; Tito Brandsma foi 
testemunho da reconciliação (do perdão); foi testemunho da 
presença de Deus em sua vida. “Onde estava Deus”?[4] Deus 
estava ali com os sofredores. Essa é a dimensão ecumênica 
do martírio,  como nos recorda PP João Paulo II em sua carta 
Tertio Millennio Adveniente[5], o martírio proclama o senho-
rio de Jesus Cristo.

Dachau é uma ferida incurável e para nós essa experiência 
nos pode ser uma graça de Deus. Nada pode deter o Senhor de 
alcançar-nos. Podemos tentar imaginar o que sentiram aque-
les que lá estiveram, a enorme escuridão que por lá pairava, os 
horrores. Pessoas excepcionais existem, há quem consiga ter 
em si encarnado o dom da fortaleza, Tito Brandsma foi uma 

dessas pessoas, caminhou lado a lado com o mal. “Era como 
se o próprio diabo reinasse”, testemunha R. Tijhuis sobre o 
campo de concentração. Frei Tito esteve a par das mais crude-
líssimas atrocidades que o mal pode fazer […] e se fez bem, 
se fez sinal de Deus porque o próprio Deus o acompanhava.

Por mais que leiamos livros, ouçamos relatos não podemos 
sequer ter a mais ínfima ideia do que representou Dachau para 
àqueles que ali estiveram. Os barracões ruíram, o ferro das cer-
cas enferrujou, a vegetação encontrou espaço entre as infinitas 
pedras ao chão. Dachau não é um passado, é presente. “Ele [o 
passado] refere-se a nós e indica-nos os caminhos que não de-
vem ser percorridos e os que o devem ser” (PP Bento XVII).

Frei Bruno Castro Schröder, O.Carm.
Curso Internacional no Beato Tito Brandsma: 

Carmelita, Acadêmico, Jornalista e Mártir
Tema: “Contemplação como o elemento dinâmico que unifica a 

todos” – Nijmegen/Holanda – Dachau/Alemanha
22 de Julho – 3 de Agosto de 2018

[1] Anno Sjoerd Brandsma nasceu em 23 de fevereiro de 1881 no seio 
de uma família de agricultores na região holandesa da Frísia.
[2] Nasceu em 1913 na Holanda e em 1932 entrou para os carmelitas. 
De Nijmegen muda-se para Mainz, na Alemanha. Em um sábado 
pela manhã, antes da missa, a Gestapo (a polícia secreta da Alemanha 
Nazista) invadiu a sacristia e o prendeu para interrogatório e lá ficou 
por várias semanas. Frei Rafaël escrevia cartas para amigos contando 
a situação da Alemanha e por isso foi interrogado e condenado a 15 

meses de cárcere, foi liberado, mas a polícia o prendeu novamente e o 
levou a Dachau.
[3] Cf.: https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1985/
documents/hf_jp-ii_hom_19851103_beato-tito-brandsma.html
[4] Cf.: http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/speeches/2006/
may/documents/hf_ben-xvi_spe_20060528_auschwitz-birkenau.html
[5] Cf.: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/apost_letters/1994/
documents/hf_jp-ii_apl_19941110_tertio-millennio-adveniente.html
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São Martinho abre ano jubilar com 
peregrinação à imagem de “Jesus sem-teto”
A Associação Beneficente São Martinho (SM) abriu ofi-

cialmente os trabalhos de 2019 no dia 15 de fevereiro, com 
a visita peregrina de colaboradores e beneficiários à imagem 
do “Jesus sem-teto”, na Catedral de São Sebastião (RJ). Este 
ano a instituição celebra 35 anos de fundação e esta primeira 
atividade teve um significado muito especial, conforme expli-
cou Frei Adailson Santos, O.Carm., diretor geral da SM: re-
assumir a missão para com os mais vulneráveis da sociedade.

“A São Martinho assume e reassume aqui a sua missão 
para com os mais vulneráveis da sociedade. Com esse en-
contro de oração e espiritualidade pedimos ao Senhor força 
e energia para continuar a nossa luta e a nossa missão. Aonde 
existir um grito, a São Martinho está lá através de seus colabo-
radores para ouvir, acolher e ser instrumento de transformação 
da vida daqueles que clamam. A São Martinho é o ouvido e a 
voz de Deus para responder a esses apelos. E só os poderemos 
responder se estivermos atentos a esses clamores”, frisou.

Diante da escultura de “Jesus sem-teto”, Frei Adailson fez 
um breve momento de reflexão e oração. Convidou as crian-

ças, adolescentes e jovens beneficiários a contemplarem a 
obra de arte e a rezarem por todos os que sofrem por não ter 
moradia na cidade do Rio de Janeiro e por todos os excluídos 
da sociedade.

“Nós fazemos essa caminhada, de peregrinos, pedindo 
a Deus para que Ele nos conceda a graça do discernimento, 
da sabedoria, de poder responder a esses gritos que ecoam 
diariamente”, afirmou o religioso carmelita, que também 
lembrou as vítimas de tragédias recentes no Rio de Janeiro 
e pediu a oração por todos os que sofrem. “Esta imagem do 
Cristo, pobre, sem-teto, representa Jesus que vem ao encontro 
dos nossos irmãos e irmãs que vivem em situação de rua. E é 
em comunhão com todas essas realidades que nós queremos 
rezar, pois somos solidários a todas elas também”, disse.

Ele finalizou sua reflexão com uma palavra de esperança:
“O senhor diz para nós: não desanimem. Não estamos 

aqui para contemplar a tristeza, mas sim contemplar a espe-
rança: esperança de dias melhores para os nossos jovens”.

Em seguida, os participantes fizeram uma visita guiada 
no interior da Catedral e no Museu de Arte Sacra. A manhã 
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São Martinho abre ano jubilar com 
peregrinação à imagem de “Jesus sem-teto”

foi encerrada com a celebração da Santa Missa, na Capela do 
Santíssimo. Estiveram presentes cerca de 100 pessoas.

Durante a homilia, o diretor da Associação Beneficente 
São Martinho conclamou todos os colaboradores que atuam 
na instituição a prosseguirem na missão:

“O Reino que Deus desejou para o ser humano é um reino 
de justiça, onde todos têm o seu lugar. E dentro da Associação 
Beneficente São Martinho todos têm o seu lugar, e o seu lu-
gar é de vida e vida em abundância. Queremos traduzir ainda 
mais o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo através de 
nossas ações. Que nós possamos aprender com Jesus a sermos 
cada vez mais homens e mulheres que abraçam as realidades 
do Reino que estão postas à nossa frente. Cabe a cada um de 
nós, como discípulos e discípulas, missionários e missionárias 
de Cristo, construir um mundo onde as crianças possam so-
nhar, onde elas possam viver com expectativas de felicidade e 
alegria. Que o senhor nos ajude”.

Andréia Gripp e Tatiana Galdino

“O senhor diz para nós: não 
desanimem. Não estamos aqui 

para contemplar a tristeza, mas sim 
contemplar a esperança: esperança de 
dias melhores para os nossos jovens.”
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O dia 19 de fevereiro iniciou radiante para nosso Mosteiro 
em São João del Rei (MG)! Após uma semana chuvosa, o sol 
brilhou cedo acompanhando nossos louvores matutinos, an-
tecipando a Celebração Eucarística diária em nossa pequena 
Capela. Anunciando o marco importante deste dia para nos-
sa nascente comunidade: a primeira visita de nosso Revmo. 
Padre Provincial, Frei Evaldo Xavier Gomes, O.Carm., que 
veio somar à grande alegria que tivemos no dia 2 de fevereiro,  
com a posse de nosso  caríssimo Sr. Bispo Dom José Eudes 
Campos (após um ano  de sede vacante em nossa diocese) e 
no dia 4 de fevereiro, sua primeira Celebração Eucarística e 
visita fraterna a nossa Comunidade.

Frei Evaldo veio acompanhado do Revmo. Frei Adailson 
e do Revmo. Frei Renê e concelebraram a Santa Missa co-
nosco. Realizando ao final da Celebração a bênção da casa, 
abençoando todas as celas e demais compartimentos que fo-
ram adaptados ao nosso estilo de vida monástica. Tivemos 
a presença de pessoas que participam diariamente da Santa 
Missa conosco, atraídas por este local silencioso, tranquilo e 
cheio de paz, agraciado pela natureza composta pelo bosque e 
o cantar dos pássaros.

Após a Santa Missa tivemos o café da manhã com nossos 
Irmãos que nos proporcionaram um momento de grande fra-
ternidade e alegria.

Nosso Revmo. Padre Provincial nos alentou a seguirmos 
firmes e fiéis em nosso carisma. Alegrou-se com nosso 1º en-
contro vocacional. Ele manifestou sua perspectiva de muita 
esperança e florescimento para o futuro de nosso Carmelo 
contemplativo, nesta querida Diocese de São João del-Rei, 
que também tem manifestado todo seu apreço, carinho e aco-
lhida por nossa comunidade, tanto da parte de nosso estima-
do clero, como de seu povo piedoso e devoto de nossa Mãe 
Santíssima do Carmo. Muitos deles já são amigos e nossos 
benfeitores, aos quais somos imensamente gratas.

Assim nos despedimos com as bênçãos e a fraterna estima 
de nossos Irmãos e nosso Revmo. Padre Provincial, ao qual 
manifestamos nossa profunda gratidão!

“Bendigamos ao Senhor, porque Ele é bom! Porque eterna 
é a Sua misericórdia!” – Sl 118

“Vive o Senhor, em cuja Presença estou!“ – 1Reis,1
O Mosteiro de Santa Maria do Monte Carmelo e São 

José, das Monjas Carmelitas Contemplativas, fica na Rua 
Santo Antônio, 900-A, em Colônia do Marçal – São João 
del-Rei (MG).

Texto de: Monjas Carmelitas de São João del-Rei

Frei Evaldo abençoa novas instalações do 
Mosteiro de São João del-Rei
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Aconteceu no dia 10 de março o primeiro encontro vo-
cacional do Mosteiro Santa Maria do Monte Carmelo e São 
José, das Monjas Carmelitas Contemplativas de São João del-
-Rei (MG).

A vida da monja carmelita se traduz em um desejo intenso 
de buscar o rosto de Deus, como “o único bem necessário” 
(Lc 10,42). Dedicam e consomem sua existência na comu-
nidade contemplativa a serviço da Igreja e da humanidade. 
O compromisso de viver em obséquio de Jesus Cristo é um 
dom da Ordem do Carmo e encontra nas monjas uma forma 
própria de expressar na Igreja o ideal contemplativo com que 
nasceu e do qual vive o Carmelo.

Como carmelitas, são chamadas a viver na solidão e no 
silêncio, descobrindo no caminho do deserto, a experiência 
libertadora de Deus que as purifica e as transfigura para vive-
rem, em todas as dimensões da existência, a fidelidade ao ide-

Monjas Carmelitas de São João del-Rei 
realizam primeiro encontro vocacional

al monástico que abraçaram. Porém, sentindo-se parte viva no 
coração da Igreja e do mundo, as monjas compartilham a sua 
experiência claustral, acolhendo com alegria e generosidade a 
todos os que dela se aproximam.
Quer saber como participar dos encontros vocacionais?
Mande um e-mail para as monjas: 

msmariadomcesjose@gmail.com.

O mosteiro fica na Rua Santo Antônio, 900-A, em Colônia do 
Marçal.

Você também pode encontrar as monjas de São João del-Rei 
no Facebook: @CarmelitasSaoJoaodelRei
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A comunidade do Mosteiro Flos Carmeli, em Jabuticabal 
(SP), realizará um encontro vocacional para moças no dia 5 
de maio, das 7h30 às 16h. Para participar do encontro a jovem 
vocacionada precisa ter idade a partir de 15 anos. A inscrição 
deve ser feita e confirmada até o dia 1º de maio.

"Será uma encontro com palestras, dinâmicas para mostrar 
um pouco da vida contemplativa, e convivência com a comu-
nidade das monjas. Partilharemos experiências sobre a vida 
religiosa. Teremos, também, momentos de oração e descon-
tração, para que as candidatas se sintam a vontade em dialo-
gar, esclarecer duvidas", disse Irmã Silvana Cristina, O.Carm.

As interessadas devem enviar um e-mail para: 
m.carmo17@hotmail.com ou entrar em contato pelo telefone 

Vocacional no Mosteiro Flos Carmeli

(16) 3202-0626, falar com Irmã Maria do Carmo. O Mos-
teiro Flos Carmeli fica na Rua Coronel Sodé, 652, Bairro 
Aparecida, em Jabuticabal (SP).

O Mosteiro celebrou 70 anos de fundação no dia 6 de de-
zembro, na igreja do Mosteiro, que é dedicada à Nossa Se-
nhora do Carmo, em Jaboticabal (SP).

Encontro de monjas carmelitas em Roma

As Monjas Carmelitas estarão reunidas em Roma, do dia 
21 a 29 de maio de 2019. Será um importante momento de 
atualização sobre as Constituições. O Brasil será representado 
por duas monjas de nossos mosteiros.
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A beleza do Carisma apresentada aos jovens

Itinerário Espiritual: História, Maria e os Santos foi o 
tema dos primeiros encontros vocacionais de 2019 em São 
Paulo (08 a 10/03), Belo Horizonte (15 a 17/03) e Rio de 
Janeiro (23 e 24/03). Os encontros reuniram rapazes que sen-
tem o chamado de Deus para consagrarem toda a sua vida a 
Deus no carisma carmelitano.

Este é o testemunho de Leilson Ademir Lara, natural de 
Guapé (MG):

“Durante esta experiência vocacional foi trabalhado o iti-
nerário espiritual divididos em três colocações: a história da 
Ordem, sobre nossa Mãe Maria e sobre os santos carmelitas. 
Confesso que neste encontro minhas expectativas foram su-
peradas quanto à participação em um encontro religioso, por 

não ter experiência ou influência na vida religiosa. Não pode-
ria imaginar que minha vocação poderia ser cultivada na Or-
dem dos Irmãos da Bem-Aventurada Virgem Maria do Monte 
Carmelo. Na minha chegada ao convento imaginava comigo 
‘será só mais uma experiência vocacional’, mas a partir do 
momento que fui conhecendo e aprendendo sobre os carmeli-
tas este pensamento ficou de lado. Por ânsia à santidade senti 
que nesta Ordem encontrei a esperança de poder corresponder 
meu chamado. Ao conviver com os postulantes senti que a 
fraternidade paira no ar do convento, a acolhida e a comunhão 
que eles têm uns com os outros me deu esperança para com 
minha vocação. O encontro foi mais que um discernimento 
vocacional foi para mim a contemplação do sagrado através 
dos pilares da fraternidade, oração e serviço.”
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Aconteceu na Província

Oração pelas vítimas da tragédia de 
Brumadinho

A Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Belo Horizonte (MG), es-
teve unida em oração no domingo, dia 27 de janeiro, pelas vítimas da 
tragédia de Brumadinho. Ao final da Santa Missa das 19h30, o presidente 
da celebração e Prior Provincial, Frei Evaldo Xavier, O.Carm., condu-
ziu os fiéis para a entrada da igreja, onde juntos rezaram por todos os 
que de alguma forma foram atingidos pelo rompimento das barragens do 
Complexo do Feijão, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo 
Horizonte.

Entoando um canto mariano, os paroquianos saíram do interior do 
templo e se concentraram nas escadarias em frente à entrada principal. 
No local, Frei Evaldo concedeu a bênção final da Santa Missa e rezou 
pelas vítimas.

“Unidos a todos aqueles que sofrem nesse momento, aqueles que têm 
medo, rezemos o Pai Nosso e, em seguida, façamos um minuto de silên-
cio”, conclamou o Prior Provincial.

Semana Teresiana no Itaim Bibi reflete 
sobre escritos de Santa Teresinha

A Semana Teresiana aconteceu na Paróquia Santa Teresa de Jesus, 
no bairro Itaim Bibi, em São Paulo (SP), de 11 a 15 de março. O tema 
dos encontros foram os escritos de Santa Teresinha do Menino Jesus. O 
conferencista foi o escritor Pedro Penna, autor do livro “Santa Teresa de 
Lisieux: uma jovem doutora”. 

No primeiro dia (11/03) o tema foi “A vida de Santa Teresinha”. Na 
ocasião, houve uma introdução e a apresentação de uma visão panorâ-
mica da vida da santa carmelita, destacando as principais experiências 
vividas em seu itinerário terreno que conduziram à formulação de sua 
espiritualidade e o acolhimento da Igreja à santa carmelita, após seu fa-
lecimento. Na terça-feira (12/03), os participantes ouviram sobre “A es-
piritualidade teresiana”. Pedro Penna falou sobre a misericórdia de Deus 
como fundamento da espiritualidade teresiana; a pequena via da confian-
ça e do amor conforme Teresa a descreve no Manuscrito C; a dinâmica e 
a prática da pequena via, um caminho de santidade para todos.

A quarta-feira (13/03) foi o dia de aprofundar a reflexão acerca da 
pequena via como uma via da confiança e do amor. Foi dado destaque 
para o núcleo da pequena via: a humildade; a confiança e o abandono nas 
mãos do Pai, a infância espiritual; o Ato de Oferecimento ao Amor Mi-
sericordioso de Deus. Na quinta-feira (14/03), o tema foi “O sentido de 
‘pequenez’ em Santa Teresinha”. O conferencista explicou o significado 
de “ser pequeno” na espiritualidade teresiana. Encerrando o estudo, na 
sexta-feira (15/03), foi feita uma conclusão e apresentada a contribuição 
de Santa Teresinha para a vida no mundo atual.
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Encontro com o Bom Pastor em Mogi das 
Cruzes (SP)

Nos dias 30 e 31 de março, aconteceu na Paróquia Nossa Se-
nhora do Carmo, em Mogi das Cruzes (SP), o 1° Encontro com o 
Bom Pastor. Este encontro é direcionado à casais que contraíram a 
segunda união e tem como objetivo apresentar a Igreja como uma 
mãe acolhedora.

“Foram dois dias de muita espiritualidade e reflexões acerca da 
evangelização e da acolhida. Tivemos a participação de 22 casais, 
além dos casais do Grupo Bom Pastor, da Região Sé, que contribu-
íram com seu trabalho para que encontro acontecesse”, informou 
Frei Marcelo de Jesus, O.Carm.

Frei Marcelo de Jesus, O.Carm.

Festa de Nossa Senhora de Lourdes em 
Eldorado do Sul

No dia 10 de fevereiro, na cidade de Eldorado do Sul, na região 
metropolitana de Porto Alegre, os devotos de Nossa Senhora de 
Lourdes festejaram a protetora dos enfermos e padroeira do Distrito 
Parque Eldorado. Houve procissão pelas ruas do entorno da igreja.

Após a procissão, foi celebrada a missa festiva em honra à Pa-
droeira, e no decorrer da celebração foi possível perceber a emoção 
no olhar dos fiéis. Para Frei Márcio, existe uma explicação para 
esse sentimento: “As lágrimas são sempre vindas quando nos emo-
cionamos e falar da mãe toca no coração, não tem jeito, falar da 
mãe santíssima toca no íntimo. Que Nossa Senhora possa enxugar 
nossas lágrimas sempre”.

Nelson Goulart/Pascom

Novo CD de Frei Petrônio de Miranda, O.Carm.
“Tempo do Carmelo” é o nome do segundo CD do Frei Petrônio de 

Miranda, O.Carm., que foi lançado em setembro, por ocasião do Ano do 
Laicato Carmelitano. Com 17 faixas, possui canções com a temática da 
espiritualidade carmelitana e tem como objetivo promover a evangelização 
e a missão. A obra conta com a participação de Thalita Sardinha, que inter-
preta a música “Tempo do Carmelo” em Inglês, Italiano e Espanhol. O CD 
foi gravado no CMK Estúdio, localizado no Rio de Janeiro.

O primeiro CD de Frei Petrônio foi o “Levanta Elias”, por ocasião do 
Ano Eliano Missionário, celebrado em 2016. O religioso é Delegado Pro-
vincial da Ordem Terceira do Carmo e no exercício de sua missão visita os 
Sodalícios espalhados pelo Brasil para o acompanhamento das atividades e 
a formação dos leigos carmelitas.

O CD Tempo do Carmelo pode ser adquirido na Karmell – Livraria Esplen-
dor do Carmelo. Ou envie um e-mail para: missaodomgabriel@bol.com.br .
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Frei Evaldo Xavier é indicado para 
elaboração do Regimento do Conic

O Prior Provincial, Frei Evaldo Xavier, O.Carm, foi indicado 
pela CNBB para atuar na elaboração do Regimento do Conselho 
Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (CONIC). Frei Evaldo é 
doutor em Direito Canônico, consultor canônico da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil e secretário de duas comissões: 
dos textos dos Estatutos da Conferência e para o Acordo Brasil 
Santa Sé.

Curso de Extensão Metodologia 
Montessoriana 2019

A Escola Maria Montessori, em Brasília (DF), está promovendo o Curso 
de Extensão Metodologia Montessoriana 2019. Dividido em 15 módulos, 
o curso tem como público alvo professores e coordenadores pedagógicos 
que desejem aprofundar seu conhecimento nesta metodologia de ensino.

Os alunos foram recebidos pelo Prior Provincial Frei Evaldo Xavier, 
O.Carm., e pelo diretor da unidade, Frei Eduardo Ferreira, O.Carm., no 
primeiro dia de aula, 30 de março. Houve uma palestra de abertura e um 
momento de oração, realizados pelos freis.

As aulas estão sendo ministradas aos sábados e domingos, por três das 
maiores especialistas no método no Brasil: Talita Almeida, Alice de Assis e 
Luciana Daflon. O conteúdo está dividido em três cursos: Curso A, de 2 a 
3,6 anos; Curso B, de 3,7 a 6 anos; e Curso C, de 6,1 a 10 anos.

Coroação Canônica de Nossa Senhora do 
Carmo em Pernambuco

A Província Carmelitana de Pernambuco está celebrando os 100 
anos da Coroação Canônica de Nossa Senhora do Carmo, padroeira 
secundária da cidade de Recife. As festividades do centenário co-
meçaram em setembro de 2018 e continuam até o final de setembro 
deste ano. Dentro das festividades, no dia 10 de março, teve iní-
cio uma peregrinação da imagem de Nossa Senhora do Carmo. Ela 
passará por todas as paróquias da Arquidiocese de Olinda e Recife. 
Também está prevista a realização de um congresso mariano, com 
palestras e workshops para os fiéis, no mês de maio.
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ABRIL

Dias 6 e 7 – Encontro Vocacional em Belém (PA)
Tema: Carmelo: itinerário espiritual 

(História, Maria e os Santos)

Dias 13 e 14 – Encontro Vocacional na Bahia 
Tema: Carmelo: itinerário espiritual 

(História, Maria e os Santos)

MAIO

Dias 4 e 5 – Encontro Vocacional em Porto Alegre (RS)
Tema: Carmelo: itinerário espiritual 

(História, Maria e os Santos)

Dias 18 e 19 – Encontro Vocacional em Brasília (DF)
Tema: Carmelo: itinerário espiritual 

(História, Maria e os Santos)

Dias 24 e 26 – Encontro Vocacional em São Paulo
Tema: Regra, ser-irmão e teologia dos votos

JUNHO

Dias 31/05 a 02/06 –  Encontro Vocacional 
Belo Horizonte (MG)

Tema: Regra, ser-irmão e teologia dos votos

AGOSTO

Dias 16, 17 e 18 – Encontro Vocacional São Paulo (SP)
Tema: Oração, fraternidade e serviço 

(Tríplice pilar da Ordem)

Dias 24 e 25 – Encontro Vocacional Bahia
Tema: Regra, ser-irmão e teologia dos votos

Dias 30/08 a 01/09 – Encontro vocacional 
Belo Horizonte (MG)

Tema: Oração, fraternidade e serviço 
(Tríplice pilar da Ordem)

AGENDA PROVOCARMO – 2019

SETEMBRO

Dias 14 e 15 – Encontro vocacional Rio de Janeiro (RJ)
Tema: Regra, ser-irmão e teologia dos votos

Dias 21 e 22 – Encontro Vocacional Porto Alegre (RS)
Tema: Regra, ser-irmão e teologia dos votos

Dias 28 e 29 – Encontro Vocacional Belém (PA)
Tema: Regra, ser-irmão e teologia dos votos

OUTUBRO

Dias 5 e 6 –  Encontro vocacional Distrito Federal (DF)
Tema: Regra, ser-irmão e teologia dos votos.

Dias 18 a 20 – Encontro vocacional São Paulo (SP)
Tema: As dimensões mendicante e 

contemplativa do Carmelo

Dias 25 a 27 – Encontro vocacional Belo Horizonte (MG)
Tema: As dimensões mendicante e 

contemplativa do Carmelo

NOVEMBRO

Visitas aos Vocacionados
Dias 28/11 a 01/12

Convivência Vocacional


