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Ordenações presbiteral e diaconal:
sinais de vitalidade e esperança do Carmelo

1

CarmelitasA4.indd 1

18/09/2017 14:48:46

Seguir Jesus Cristo, na Contemplação, na
Fraternidade e na Missão Profética, inspirando-nos
em Elias e Maria, num mundo em transformação, a
serviço da Vida e da Esperança.
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Editorial
Este mês de setembro é muito especial não somente para
a nossa Província, mas também para toda a nossa Ordem.
A ordenação de três sacerdotes e um diácono enche nossos
corações de esperança e anima o nosso amanhã. É bom ter
diante dos olhos, que em nossos dias grande parte da vida
religiosa em diversas regiões do globo e também do nosso
país, se preocupa com o fechamento de casas ou com a união
de Províncias como forma de mitigar a redução do número
de membros. A nossa Ordem não foge à Regra e frequentemente recebemos noticias de conventos sendo fechados ou
de Províncias unindo-se a outras pela impossibilidade de
manter-se autônomas em face da redução do número de seus
membros ou pela faixa etária dos mesmos. No nosso caso,
felizmente a situação é inversa. O debate recente, nos nossos
encontros, contrariamente à tendência geral, tem sido exatamente o oposto. A nossa preocupação atual é precisamente
sobre a conveniência ou não da fundação de uma nova casa da
nossa Província.
Se por um lado esta situação é causa de alegria, por outro
é necessário que tenhamos muito empenho pela qualidade da
nossa formação em todas as suas etapas, desde a seleção e o
acolhimento dos candidatos, passando pela diversas fases do
processo formativo. Neste sentido, toda a nossa Província deve
ser de forma alargada, uma grande comunidade formativa.
A recente visita canônica do nosso Prior Geral à nossa
Província, merece também uma especial atenção de nossa
parte. O ofício exercido pelo Pe. Millan, é sinal de comunhão
e fraternidade de todo o Carmo. Nesta oportunidade, o nosso
Geral em companhia do Conselheiro Geral para as Américas,
pode conhecer o trabalho pastoral desenvolvido pelos nossos
frades em nosso vasto território de atuação.
Que no dia 9 de setembro, estejamos todos unidos em prece
e fraternidade, aos quatro confrades que serão ordenados em
Belo Horizonte.
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Visita do Prior Geral
O Prior Geral da Ordem do Carmo, Frei Fernando Millán Romeral, O. Carm, realizou no mês de agosto a Visita Canônica às
casas da Província Carmelitana de Santo Elias, juntamente com
o Conselheiro das Américas, Frei Raul Maravi. O. Carm. A Visita
Canônica e Fraterna é um dever do padre geral, dever de ofício,
que deve ser realizada ao menos uma vez durante o sexênio as
Províncias, Comissariados Gerais e outras entidades da Ordem
(Constituições, 279).
Frei Fernando visitou os Conventos ouvindo cada frade, conhecendo as realidades da missão onde moram e convivendo fraternalmente. O Prior Geral se reuniu também com os clérigos e postulantes de Belo Horizonte (MG) e expôs um pouco a realidade da
Ordem no mundo, com seus desafios e conquistas.
Na capital mineira, ele presidiu a Santa Missa na Paróquia Nossa Senhora do Carmo. Concelebraram Frei Evaldo Xavier Gomes
(Prior Provincial), Frei Gilvander Moreira, Frei Vicente de Paula
(formador dos postulantes de Belo Horizonte), Frei Miguel Guzzo
(pároco da Igreja Nossa Senhora do Carmo de Belo Horizonte),
Frei Rivaldave (Comissariado do Paraná) e Frei Tinus (formador dos Clérigos de Belo Horizonte).
Oremos pela nossa Ordem, pelo Padre Geral e seu Conselho, por todos os Provinciais e Conselhos e pela nossa Província de Santo Elias, para que cresça cada vez mais na espiritualidade carmelita e siga Jesus Cristo, com Maria e Elias, tendo um coração puro e reta consciência.
Fonte: Frei Paulo Ricardo Ferreira, O.Carm.
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Ordenações presbiteral e diaconal: sinais de
vitalidade e esperança do Carmelo
A Província Carmelitana da de Santo Elias ganhou no dia 9
de setembro três novos sacerdotes e um diácono transitório. Receberam o grau do presbiterato os freis Marlom Francis Moreira, Reinaldo Paraíso da Rocha e Thiago Borges Isidoro. Recebeu o grau do diaconato o Frei Renê Augusto Vilela da Silva. Os
frades foram ordenados na Igreja de Nossa Senhora do Carmo,
em Belo Horizonte (MG). A celebração contou com a presença
de muitos membros da Ordem e sacerdotes amigos, além dos
féis e de familiares dos ordinandos. O bispo ordenante foi Dom
João Bosco Oliver de Faria, arcebispo emérito de Diamantina.
“A ordenação de três sacerdotes e um diácono enche nossos corações de esperança e anima o nosso amanhã”, afirmou
o Prior Provincial Frei Evaldo Xavier, no editorial desta edição
da Revista Carmelitas.

Frei Renê recebeu o primeiro grau do Sacramento da Ordem: o diaconato
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A celebração do rito de ordenação foi precedido por um Tríduo Vocacional, realizado também na Igreja de Nossa Senhora
do Carmo, nos dias 6, 7 e 8 de setembro. No dia 6, a Santa Missa
foi presidida por Frei Jerry e foram abençoadas as casulas. No dia
7, o presidente da celebração foi Frei Adailson e foram abençoados os cálices. No dia 8, a Eucaristia teve como presidente o Prior
Provincial, Frei Evaldo Xavier e houve a profissão solene de fé e
juramento de fidelidade dos ordinandos.

Da esquerda para direita:
Frei Marlom, Frei Reinaldo
e Frei Thiago
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Comunidades celebram festa de Nossa Senhora
do Carmo
Julho é tradicionalmente o mês da Virgem do Carmo, celebrada no dia 16. Os frades carmelitas da Província de Santo Elias
celebraram a festa de Nossa Senhora do Carmo, “Flor do Carmelo”, nas igrejas por todo o Brasil. As comemorações foram
antecedidas por novenas, que movimentaram as comunidades
paroquiais e levaram a mensagem do Carmelo às famílias.
Nossa Senhora do Carmo, presenteou a Igreja com o Santo
Escapulário, entregue à ordem do Carmo em 1251, a São Simão
Stock. O Escapulário ganhou a devoção de santos, papas, reis,
homens cultos e analfabetos, religiosos e leigos. É um sinal de
devoção mariana, também trazido pela Mãe de Deus em suas
mãos em sua última aparição de Lourdes e de Fátima. O Escapulário de Nossa Senhora do Carmo representa o compromisso de
seguir Jesus como Maria, o modelo perfeito de todos os discípulos de Cristo.

Ao entregar o Escapulário a São Simão, Nossa Senhora fez
uma promessa aos carmelitas: “Recebe, filho amado, este escapulário. Todo o que com ele morrer, não padecerá a perdição
no fogo eterno. Ele é sinal de salvação, defesa nos perigos, aliança de paz e pacto sempiterno”.
Além de prometer especial assistência aos que trouxessem o
seu escapulário, a Virgem Maria prometeu que livraria do purgatório no primeiro sábado após sua morte todos os que tivessem
recebido a imposição do Escapulário e vivessem piedosamente
esta devoção até o dia da sua morte. Essa promessa é conhecida
como privilégio sabatino.

9

CarmelitasA4.indd 9

18/09/2017 14:48:55

Retiro anual é realizado em Belo Horizonte
A Província Carmelitana de Santo Elias teve seu retiro anual de 24 a 28 de julho, na Casa de Retiros São José, em Belo
Horizonte (MG). As reflexões tiveram a assessoria de Dom
Genival França de Miranda, bispo emérito de Palmares (PE) e
ex-administrador apostólico de João Pessoa (PB).
“Dom Genival conduziu o retiro com muita propriedade e as meditações nos levaram a aprofundar, em oração,
o sentido de nossa vida, vocação e missão enquanto religiosos na Igreja e no mundo de hoje. Somos chamados a
fazer sempre o que Cristo nos disser. Além das meditações dirigidas pelo ilustre assessor, o retiro nos possibilitou enaltecer Maria Santíssima, Mãe de Deus e nossa,
Patrona da Ordem do Carmo. Realizou-se um momento
Mariano com coroação da imagem de Nossa Senhora da
Conceição Aparecida, em sintonia com a Igreja no Brasil,

neste Ano Nacional Mariano”, contou Frei Jerry de Souza
Fonseca, O.Carm.
Durante o retiro também houve um momento penitencial,
conduzido por Dom Genival: uma procissão luminosa que recordou o itinerário de conversão constante que os religiosos
devem fazer para se configurarem a Cristo, luz do mundo.
O retiro foi encerrado após as comunicações do Governo
Provincial. À noite, a Província Carmelitana Fluminense teve
a alegria de participar da Santa Missa presidida pelo Prior
Provincial, Frei Evaldo Xavier Gomes, na qual os confrades
Renê Vilela e Paulo Ricardo professaram os Votos Solenes de
Pobreza, Obediência e Castidade na Ordem do Carmo. Deste
modo, tornam-se os referidos freis adscritos definitivamente
na Ordem dos Irmãos da Bem-Aventurada Virgem Maria do
Monte Carmelo (veja matéria nas páginas 14 e 15).
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Frades celebram 300 anos de Aparecida durante
FOCAL
O FOCAL 2017 reuniu representantes de diversas regiões do
Brasil e de países da América Latina no Conventão de São Paulo,
de 27 de junho a 7 de julho. No dia 6 de julho aconteceu uma
peregrinação ao Santuário Nacional de Nossa Senhora de Aparecida, onde os participantes celebraram o 300º aniversário da
aparição. Representaram a Província Carmelitana de Santo Elias
Frei Renê Vilela e Frei Paulo Ricardo.
De 27 a 30 de junho, o tema de reflexão foi “Carta Encíclica
Laudato Si’ e a espiritualidade carmelita”. As conferências foram
realizadas pelo Frei Eduardo Agosta, O.Carm. Houve também,
nesses dias, trabalhos e estudos em grupo.
No dia 1º de julho os participantes ouviram o Frei Benny
Phang, O.Carm., falar sobre “Teologia do Corpo, Casamento e
Celibato”. Também houve reunião em grupos de estudo e partilha.
A “Lectio Divina na espiritualidade carmelita” foi o tema que
norteou a reflexão, a leitura e os trabalhos no dia 2 de julho. O
tema foi apresentado pelo Frei Bruno Secondin, O. Carm., que
também proferiu as conferências dos dias 3, 4 e 5, respectivamente: “A Regra do Carmelo”, “Sta. María Magdalena de Pazzi”
e “O Profeta Elias e carisma hoje”.
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Testemunho
A VIDA CONTEMPLATIVA é um chamado ao
AMOR pelo AMOR em Si mesmo.

“No Coração de minha Mãe, a Igreja, eu serei o
AMOR”. (Santa Teresinha do Menino Jesus)
É exatamente isso que traduz a vida contemplativa: formamos o Coração da Igreja, e aqui nos tornamos como que o alicerce de todas as
demais vocações que o Espírito Santo suscita no Corpo Místico de
Cristo.
A contemplação não é um ato isolado, algo como uma experiência
de pico, atingida só em algumas ocasiões ou de forma momentânea.
Trata-se de um modo de vida. Como cristãs, temos nossas raízes espirituais na experiência religiosa de Israel, e a principal característica da experiência religiosa do povo de Israel era ter percebido Deus
como alguém presente em sua vida: em suas vitórias e em suas derrotas, suas alegrias e seus sofrimentos.

Chamadas por Deus ao Carmelo
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). Dedicamos e consumimos nossa existência na
comunidade contemplativa a serviço da Igreja e da humanidade. Somos constantemente impulsionadas à contemplação
e a posse total de Deus que nos chama e nos sustenta.
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Ideal da monja carmelita
O compromisso de viver em obséquio de Jesus Cristo é um
dom carismático da Ordem, e encontra nas monjas uma forma
própria de expressar na Igreja o ideal contemplativo com que
nasceu e do qual vive o Carmelo.
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.

Nossos inspiradores
Na constante busca do rosto de Deus, encontramos na Virgem Maria e no exemplo do Profeta Elias, a fonte de inspiração para abraçar o ideal carmelitano.
Em Nossa Senhora contemplamos o modelo perfeito de
adesão a Deus mediante o afastamento do pecado e a contemplação da realidade divina. É tendo uma familiaridade com
Ela que podemos compreender e viver profundamente a sua
atitude de escuta e de resposta à Palavra de Deus.
Com Profeta Elias aprendemos a ler os novos sinais da presença de Deus. Ele foi um contemplativo arrebatado de zelo
pelo absoluto de Deus, cuja palavra ardia como um facho. Foi
a força desta experiência que o fez comprometido com a vida
do povo.

Deserto, silêncio e solidão
Como carmelitas, somos chamadas a viver na solidão e no
silêncio, descobrindo no caminho do deserto, a experiência
libertadora de Deus que nos purifica e nos transfigura para
vivermos, em todas as dimensões de nossa existência, a fidelidade ao ideal monástico que abraçamos.

Nossa vida de trabalho
Como parte de nossa condição humana, o trabalho é para
nós um meio de aperfeiçoamento de nossa vida contemplativa, caminho de solidariedade com a humanidade e exigência
da pobreza evangélica.

Nosso Apostolado
Como monjas carmelitas, servimos a Deus e à humanidade
na Igreja e com a Igreja. Com nossas vidas dedicadas à oração, à fraternidade e ao serviço, traduzimos a contemplação
de forma muito simples: um elevar do próprio coração, recordando ao mundo de hoje a importância e a necessidade dos
verdadeiros valores da vida humana espiritual.
Minha vocação é o AMOR! – Santa Teresinha.
Ir. Silvana Cristina, O.Carm.
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“Somos jovens incomodados com as
superficialidades do mundo”
A juventude é uma fase da vida de
muitas descobertas e importantes decisões. Os jovens são os cidadãos do futuro,
que através das suas vidas construirão a
sociedade. Eles estão entre as prioridades
pastorais da Igreja.
A Província Carmelitana de Santo
Elias tem um olhar de cuidado e acolhimento à juventude. Nas paróquias sob sua
administração, os jovens são levados a ter
uma verdadeira experiência com Cristo e
assim descobrirem o verdadeiro tesouro
de suas vidas. A espiritualidade carmelitana é a base sólida desse caminho, que se
constrói a cada encontro através da amizade, do aprofundamento da fé e da vida
contemplativa.
O engenheiro civil Henrique Benassi Gestich, de 26 anos, coordena o Grupo Eliseu, da Paróquia Nossa Senhora
do Carmo, em Belo Horizonte (MG). Há
cinco anos participa das reuniões e conta
como isso mudou a sua vida:
“Aprendi que são as pequenas coisas
que fazem a diferença em nossa vida e
por elas também nós poderemos fazer a
diferença no mundo e conquistaremos a
nossa santidade, como nos ensina Santa

Teresinha. Através do zelo dos carmelitas,
percebi a importância de sermos vaidosos
e cuidadosos com as coisas de Deus, entre
muitos aprendizados doutrinais e espirituais. O Grupo Eliseu faz parte da minha
vida, tenho um grande carinho por tudo
que vivi e vivo ali, e todas as pessoas que
conheci, convivi e convivo hoje.”
O coordenador explica o que define um
jovem que vive a espiritualidade carmelitana: “é uma pessoa que busca verdadeiramente e profundamente viver em Deus.
Possui como fundamentos em sua vida a
oração, adoração, estudo e contemplação
do Evangelho. Somos jovens incomodados com as superficialidades do mundo.
Vejo ainda os jovens carmelitas como
apaixonados por Nossa Senhora”.
O Grupo Eliseu se reúne todos os domingos, às 18h. Segundo Henrique, nos
encontros as atividades mais frequentes
são louvores, orações, pregações, partilhas e dinâmicas. Com certa frequência
também fazem adorações ao Santíssimo
Sacramento. O grupo finaliza o encontro
com a missa das 19h30, cuja a liturgia fica
sob responsabilidade dos jovens.
O serviço da juventude na comunidade

paroquial é diversificado:
“Os jovens no nosso grupo são convidados a contribuírem com os seus dons
para o bem da paroquia e dos outros jovens. Aqueles que têm aptidão musical ingressam no ministério de música e aprendem com os jovens mais antigos; os que
leem bem fazem as leituras da missa, e os
que são mais comunicativos fazem o acolhimento. Nas nossas reuniões semanais,
alguns ajudam a partilhar sobre algum
assunto, outros a organizar eventos, outros na arrumação da sala antes do grupo
começar. Têm ainda os que são bons em
conduzir os momentos de oração, e assim
cada um ajuda com aquilo que pode.”
Aos jovens que ainda não participam de
um grupo, Henrique testemunha:
“Vejo como uma oportunidade única,
e de muita importância para um jovem a
participação em um grupo carmelita. Em
um mundo que tenta nos provar tudo ao
contrário sobre a nossa fé, a vivência carmelitana nos ajuda, através do silencio e da
contemplação, a voltarmos nossos olhos
ao Criador e ao mais profundo do nosso
ser, e assim descobrirmos as verdadeiras
riquezas da vida”, destacou.
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Encontros vocacionais: chamado a seguir
Cristo no Carmelo
A Promoção Vocacional Carmo (Provocarmo) tem
realizado encontros nas regiões de São Paulo, Rio de
Janeiro, Belo Horizonte e Brasília – em breve Bahia
e Belém. Este trabalho tem como objetivo ajudar e
acompanhar os jovens em seu discernimento vocacional. É importante que o jovem, neste momento
importante da vida, tenha um auxílio na busca de descobrir sua vocação. E é isso faz a Provocarmo.
No primeiro semestre deste ano foram acompanhados mais de 40 jovens divididos nas diversas regiões. Neste segundo semestre temos muitos jovens
que continuam o processo de discernimento na Ordem do Carmo.
Rezemos para que Deus nosso Pai chame muitos
jovens para consagrarem suas vidas POR CRISTO,
COM CRISTO E EM CRISTO.
Frei Paulo Ricardo Ferreira, O.Carm.

SERVIÇO DE ANIMAÇÃO
VOCACIONAL CARMELITANO
Convento do Carmo
Rua Martiniano de Carvalho, 114 – Bela Vista
Cep.: 01321-000 / São Paulo (SP)
Tel.: (11) 3146-4500
E-mail: vocacao@carmelitas.org.br
Monjas Carmelitas
Mosteiro “Flos Carmeli”
Rua Coronel Sodré, 652 – Cep.: 14870-970

No dia 9 de julho aconteceu o primeiro Encontro Vocacional
Carmelitano na cidade de Brasília, na Paróquia Nossa Senhora
do Carmo. Três jovens participaram do Encontro que teve como
tema: “Vocação chamado pessoal de Deus” (foto). Oremos pelas
vocações e pela perseverança das mesmas no bom propósito de
seguir Cristo no Carmelo.

Jaboticabal – SP
Tel.: (16) 3202-0626
E-mail: convento@netsite.com.br

Encontros vocacionais
no segundo semestre de 2017:

Mosteiro “Mater Carmeli”
Av. Guanabara, 887 – Morumbi
Cx. Postal 311 – CEP 87701-970
Paranavaí (PR)
Tel.: (44) 3422-4633

27 de agosto – Belo Horizonte
17 de setembro – Brasília
29 de outubro – Rio de Janeiro
15
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Profissão Solene de Frei Paulo Ricardo
e Frei Renê Augusto
Foi realizado no dia 28 de julho ,na Igreja do Carmo, em Belo
Horizonte (MG), a celebração Eucarística na qual o Prior Provincial Frei Evaldo Xavier Gomes, O.Carm., recebeu os votos
de Frei Renê Augusto Vilela da Silva, O.Carm., e Frei Paulo Ricardo Ferreira, O. Carm.
Com exclusividade para a Revista Carmelitas, os frades falaram um pouco da sua caminhada religiosa.

Frei Paulo Ricardo Ferreira: gratidão
Sou Frei Paulo Ricardo
Ferreira, e tenho 30 anos, nasci
em Andirá no Paraná, e minha
família reside em Sorocaba interior do Estado de São Paulo.
Entrei para a Ordem do
Carmo em fevereiro de 2012.
No primeiro ano de formação, morei em Belo Horizonte
(MG), no Convento Santa Teresa Benedita da Cruz, tendo
como formador Frei Adailson.
Concluindo este ano de
formação chamado Postulantado, ingressei no Noviciado
Carmelita no ano de 2013,
no Bairro Jaqueline, em Belo
Horizonte. Frei Felisberto, da
Província de Santo Elias, era o
Mestre de Noviços, auxiliado
por Frei Vagner, do Comissariado do Paraná, e Frei Genildo, da Província do Nordeste.
Após um ano de noviciado,
vivenciando o carisma da Ordem, professei os votos de Pobreza, Castidade e Obediência
no dia 19 de janeiro de 2014.
Fui, então, morar no Carmo
Sion por seis meses e fui transferido para o Convento do Carmo da Bela Vista – Conventão

– onde fiquei por um ano e
meio. Neste tempo, tive como
formador Frei Rothmans.
Terminado a Teologia no
Instituto de Teologia de São
Paulo (ITESP), no final de 2015
fui transferido para o Convento de Vicente de Carvalho, no
Rio de Janeiro, tendo como
formador Frei Silvio Ferrari.
Nesta comunidade permaneci
um ano, onde após o Capítulo
Provincial, em janeiro de 2017,
fui enviado para Belo Horizonte para compor a comunidade
do Postulantado São Nuno, no
Bairro Jaqueline.
Por graça de Deus, em 28
de julho de 2017, na Igreja do
Carmo, em Belo Horizonte,
junto com Frei Renê Augusto,
professamos definitivamente
os votos de Pobreza, Castidade e Obediência na Ordem
dos Irmãos da Bem Aventurada Virgem Maria do Monte
Carmelo. Frei Evaldo Xavier
Gomes, Prior Provincial, ao
final da celebração pediu que
falássemos o que estávamos
sentindo. Lembro que a única
coisa que brotava no coração é

que naquele momento estava
se cumprindo o sonho de Deus
para mim. Tudo o que foi pensado por nós, nada teria acontecido se antes não tivesse sido
desejo de Deus. Por isso só tenho que ser grato. A gratidão
é um sentimento que recorda
que o caminho não se faz sozinho, sem auxílio de pessoas do
bem e do próprio Deus. Obri-

gado por todos que estiveram
no dia e por aqueles que não
podendo estar, sei que rezaram
e estiveram unidos na amizade. Deus abençoe a todos!
Frei Paulo Ricardo Ferreira,
O.Carm.
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Frei Renê Augusto: desejo de seguimento a Cristo
Nasci em Barroso (MG),
filho de João Pereira e Dagmar Vilela, sendo o quarto
filho do casal. Ingressei na
Ordem do Carmo em 2011.
Tento feito os estudos de Filosofia na UFSJ, em São João
Del-Rei, ingressei no Noviciado em 2012, emitindo os
primeiros votos em janeiro
de 2013. Cursei Teologia em
São Paulo no ITESP.
Desde criança estive envolvido nas atividades de
minha paróquia. Na mesma
cresci e ajudei em diferentes
pastorais e movimentos. A
vocação, enquanto um desejo
mais profundo de seguimento a Cristo, surgiu da vida de
oração e participação na comunidade. Fui discernindo
até chegar ao conhecimento

da vida religiosa consagrada, tendo sido acompanhado
pelo então promotor vocacional da época, Frei Adailson, O. Carm.
Como carmelita, além da
espiritualidade, dedico-me
a um estudo mais profundo sobre a mariologia e em
especial o Escapulário do
Carmo. Dei início ao projeto
de mestrado na FAJE (MG),
com o título “Escapulário do
Carmo: entre fé e superstição”. Atualmente estou me
preparando para transferir os
estudos sobre o Escapulário
para a Faculdade Lateranense, em Roma.
Frei Renê Augusto Vilela da
Silva, O.Carm.
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269ª Festa
de Santo
Antônio do
Boqueirão
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Um espaço para celebrar a fé e a alegria
“Santo Antônio do Boqueirão é um espaço para celebrar a fé e
a alegria. Nesta romaria, a gente reúne cultura e fé, cuidando para
que a fé plenifique essa cultura”. Assim Frei Geraldo D’Abadia
definiu os festejos de Santo Antônio e Boqueirão, em entrevista
concedida à TV Rio Preto. Em 2017 este grande evento de religiosidade, devoção e piedade popular chegou à sua 269ª edição,
reunindo milhares de romeiros na cidade de Unaí, em Minas Gerais, de 9 a 14 de junho.
Um dos momentos mais esperados da festa aconteceu na tarde
de sexta-feira (9), quando chegaram à cidade os carreiros, candeeiros e seus carros de bois. Os romeiros foram recebidos por
Frei Atanael (Tato), que lhes proferiu uma bênção. Este é um momento muito importante para os fiéis, muitos dos quais realizaram
uma longa caminhada de fé pela estrada até chegarem ao local
da festa. Segundo informações do site da rádio 98,1 FM de Unaí
(MG), participaram do desfile deste ano 48 carros.
Com o tema: “Com Santo Antônio do Boqueirão, guardar e
cultivar a criação (Gn, 2,15)”, a abertura da festa aconteceu no
dia 10 de junho, às 19h, no santuário novo, com hasteamento
do Matro do Divino Espírito Santo. Nos dias anteriores houve a
Trezena de Santo Antônio, que foi realizada de 28 de maio a 9
de junho. Já durante os dias da festa houve missas, procissões,
batizados, entrega de comendas e muita música e comida típica
na quermesse.
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São Martinho é reeleita para o Conselho Estadual
de Defesa da Criança e do Adolescente
A Associação Beneficente São Martinho (RJ), da Província Carmelitana Santo
Elias, foi reeleita como representante do Fórum dos Direitos da Criança e Adolescente do Estado do Rio de Janeiro (DCAERJ) no Conselho Estadual de Defesa da
Criança e do Adolescente (CDCA/RJ) para os próximos dois anos. A instituição foi
a primeira colocada na eleição, realizada no início do mês de julho.
O processo eletivo escolhe os membros que representarão o Fórum no CDCA/
RJ, que é um órgão composto por 10 membros da sociedade civil e 10 membros do
governo. A eleição é realizada a cada dois anos, quando membros da sociedade civil
se reúnem para eleger seus nove representantes.
A Advogada do NAI/CEDECA, Priscila Pires, segue como conselheira titular e o
coordenador do eixo Abordagem, Valdinei Martins, fica como suplente.

Conﬁra as instituições eleitas:
1 - Associação Beneficente São Martinho
2 - Conselho Regional de Psicologia – CRP/RJ
3 - Centro de Direitos Humanos de Nova Iguaçu – CDHNI
4 - Conselho Regional de Serviço Social – CRESS/RJ
5 - Rede Rio Criança – RRC
6 - Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro – ACTERJ
7 - Movimento de Mulheres São Gonçalo
8 - Associação Pamen CHEIFA
9 - Movimento Moleque
10 - Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/RJ
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Embaixador da Suíça visita instalações da
Associação São Martinho
O embaixador e o cônsul da Suíça, respectivamente Andre Regli (foto) e Giancarlo Fenini, visitaram no dia 13 de julho a sede
da Associação Beneficente São Martinho, na Lapa (RJ). A visita teve
como objetivo apresentar o trabalho que está sendo desenvolvido
pela instituição com ajuda da
Caritas Suíça. O evento foi
acompanhado também pelo
representante dessa entidade
no Brasil, Hubert Eisele.
Com uma programação
de cunho informal, os visitantes puderam conhecer as
instalações da Associação,
ouvir e conversar com os jovens beneficiários e assistir
a apresentação do Centro de
Música Jim Capaldi e do grupo
de capoeira da instituição. Houve, também, uma degustação da
oficina de gastronomia educativa da
São Martinho.
Os visitantes foram acolhidos pelos
representantes da Província Carmelitana de
Santo Elias: o Prior Provincial Frei Everaldo
Xavier, O.Carm., e os Freis Reinaldo Paraíso, Donizetti Barbosa e Silvio Ferrari, O.Carm. Em seguida, coordenadores de projetos, voluntários e funcionários da São Martinho
apresentaram os diversos espaços e atividades da instituição.
“A São Martinho é uma instituição pioneira na atividade da fraternidade social, nesse sentimento de indignação diante da desigualdade e
do abandono em que vivem muitas pessoas em nossa cidade, às quais é
negado o direito à cidadania. Promovemos o resgate social e humano de
irmãos e irmãos nossos, brasileiros, que eram vistos pela sociedade como
um problema social e não como destinatários de assistência social e de
amor”, afirmou Frei Evaldo durante a apresentação dos trabalhos e dos
valores da São Martinho aos representantes do governo suíço.
Ao final da visita, Andre Regli e Giancarlo Fenini demonstraram sua admiração pelo trabalho desenvolvido e destacaram a importância de ações
como essa, desenvolvidas por instituições católicas, para o bem comum.
“O trabalho que a São Martinho faz é muito necessário no Brasil. Diante

da realidade do Rio de Janeiro, marcada pela
violência, a instituição é um exemplo de profissionalismo e eficiência na assistência social
em prol dos jovens”, afirmou o embaixador.
O cônsul complementou, afirmando que
percebeu nos voluntários e funcionários da
São Martinho o real desejo de superar as
problemáticas que atingem a população mais
necessitada de assistência social. Para ele, a
esperança que as atividades promovidas pela
Associação levam aos jovens é primordial.
“A esperança é a base de tudo. E criar as
oportunidades é também a nossa tarefa. Para
nós, é importante que a comunidade internacional perceba que o Brasil ainda precisa de
muita ajuda para dar esperança a esses jovens, que não teriam outra oportunidade de
construir o seu futuro se não fosse esse auxílio”, frisou.
Feliz com o resultado da visita, o representante da Caritas Suíça, Hubert Eisele, afirmou
que o investimento em projetos em favor da
infância e a juventude é uma das áreas escolhidas pela Caritas para atuação no Brasil.
“Tenho plena convicção que esse trabalho
de assistência social e promoção humana,
que lamentavelmente é negligenciado no país
pelos governantes, é onde precisamos atuar
para tentar melhorar as condições de vida das
crianças e jovens que vivem em estado pobreza e de vulnerabilidade social”, disse.
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Carmelitas ganham novos canais de
comunicação
“Seguir Jesus Cristo, na Contemplação, na Fraternidade e na
Missão Profética, inspirando-nos em Elias e Maria, num mundo em transformação, a serviço da Vida e da Esperança”. A Província Carmelitana de Santo Elias (PCSE) quer viver esse lema
também pelos meios de comunicação, porque reconhece que a
cultura midiática hoje marca as grandes transformações que o
mundo vive na contemporaneidade.
É preciso viver o obséquio de Cristo também pelos meios de
comunicação, para que mais pessoas recebam a mensagem do
Evangelho e os jovens sejam atingidos pela experiência do Carmelo. Pensando nisso, a PCSE reformulou os seus site e boletim,
que agora passam a se chamar “Carmelitas”, além de abrir novos
canais de comunicação: Facebook, Instagram e Twitter.
O design moderno, aliado à tradição das cores que marcam
a vocação carmelitana, dão testemunho ao mundo da beleza do
Cristo, que é sempre novo, sempre atual.

Se com os novos veículos melhoraremos e ampliaremos os
canais de comunicação com o público externo, também aprofundaremos os laços de fraternidade dentro da ordem, ao tornarmos
público nas mídias oficiais as diversas iniciativas realizadas pelas
nossas comunidades em todo o Brasil, bem como os principais
acontecimentos em nível internacional.
Queremos testemunhar pelos meios de comunicação a alegria
da vida consagrada no carisma carmelita, correspondendo assim
ao apelo do Papa Francisco: “colocarmo-nos com Jesus no meio
do seu povo, porque sentimos o desafio de descobrir e transmitir
a ‘mística’ de viver juntos, misturar-nos, encontrar-nos, dar o braço, apoiar-nos, participar nesta maré um pouco caótica que [com
o Senhor] pode transformar-se numa verdadeira experiência de fraternidade, numa caravana solidária, numa peregrinação sagrada”1.
Visite o nosso novo site: www.carmelitas.org.br, curta e siga nossas redes sociais: @somoscarmelitas.

Homilia do Papa Francisco no Dia da Vida Consagrada de 2017.

1
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Agenda
Setembro | Outubro
Dia 01 | 09: Santa Teresa Margarita Redi
Dia 12 | 09: Beata Maria de Jesus López Rivas
Dia 17 | 09: Santo Alberto de Jerusalém
Dia 01 | 10: Sta. Teresa do Menino Jesus
Dia 15 | 10: Sta. Teresa de Jesus

Novembro
Dia 05: Beata Francisca de Ambrósia
Dia 06: São Nuno de Santa Maria
Dia 06: Beata Josefa Naval Girbes
Dia 07: Beato Francisco Palau
Dia 08: Beata Elisabete da Trindade
Dia 13: Beata Maria Teresa de Jesus Scrilli
Dia 14: Todos os Santos Carmelitas
Dia 19: São Rafael Kalinowski
Dia 29: Beatos Dionísio da Natividade e
Redento da Cruz
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Seguir Jesus Cristo, na Contemplação, na
Fraternidade e na Missão Profética, inspirando-nos
em Elias e Maria, num mundo em transformação, a
serviço da Vida e da Esperança.
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