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Editorial

Expediente

Está em voga nos nossos dias, a definição da atualidade como 
“modernidade líquida” (Bauman) ou “sociedade líquida”. A palavra 
líquida aplicada à modernidade ou à sociedade, indica que no tem-
po em que vivemos tudo é momentâneo, fluido, ambíguo e precário. 
Rapidamente a expressão ganhou autoridade e sucesso tornando-se 
referência nos meios acadêmicos, sobretudo para a sociologia. Diante 
da crise do Estado, das incertezas da política, as pessoas se tornaram 
mais inseguras, retraídas. Em face da falta de segurança, crescem os 
medos, a fraternidade cede espaço para a competição desenfreada. 
Segundo este conceito, à modernidade líquida se contrapõe o estado 
anterior da “modernidade sólida”, caracterizada como o ideal de esta-
belecimento de uma sociedade ordenada e racional.

Contrariamente ao ideal anterior, no mundo atual a estabilidade 
cede lugar à instabilidade, a certeza à constante mudança, o bem 
estar social à exaltação do lucro. Sob o pálio da liberdade se instaura 
a desregulamentação das forças econômicas e a falta de controle 
político. É uma sociedade vitimada pela constante transformação. 
Tudo se torna tão “líquido”, que as pessoas vivem em incerteza e 
insegurança. O provisório desagrega e corrompe. Como resposta a 
este momento do nosso tempo, é preciso redescobrir os valores da 
fraternidade, da convivência como irmãos e irmãs, e da absoluta 
dignidade da pessoa humana.

Tudo isto afeta também a vida da Igreja. Talvez em um contexto 
de “modernidade líquida” também aos religiosos falte o sentido da 
certeza e corram o risco de perder o sentido autêntico de seu minis-
tério. Diante dos desafios da modernidade incerta, nossa vocação de 
carmelitas deve ser sinal de certeza e segurança. Muitos duvidam 
das verdades da fé, tantos se sentem perdidos por uma religiosidade 
difusa e confusa, existem aqueles que buscam e nada encontram, 
os que batem à porta sem resposta... é por tudo isso que hoje mais 
do que nunca, o carmelita é chamado a viver sua vocação. Nossa 
resposta à líquida modernidade deve ser a fortaleza da espirituali-
dade eliana e a fidelidade mariana do carisma carmelitano. Fomos, 
somos e seremos sempre “sinal de contradição”: “Eu vim para lan-
çar fogo sobre a terra: e como gostaria que já estivesse aceso! Devo 
ser batizado com um batismo, e como estou ansioso até que isso se 
cumpra! Vocês pensam que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo 
contrário, eu lhes digo, vim trazer divisão.”

Frei Evaldo Xavier, O.Carmo
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Ordenações sacerdotal e diaconal: uma 
manifestação de vigor da Província de Santo Elias

A Província Carmelitana de San-
to Elias se alegrou com a Ordenação 
Presbiteral e Diaconal que aconteceu 
no sábado, dia 4 de agosto, às 10h, na 
Igreja Nossa Senhora do Carmo, em 
Belo Horizonte.

Foi ordenado presbítero o Frei 
Renê Augusto Vilela da Silva, O.Car-
mo, natural de Barroso, Minas Gerais. 
Foram ordenados diáconos os freis 
João Paulo Pereira Moraes, O.Carmo, 
baiano, de Salvador; e Paulo Ricardo 
Ferreira, O.Carmo, paulista, da cidade 
de Sorocaba. O bispo ordenante foi 
Dom José Aparecido Gonçalves de Al-
meida, bispo auxiliar de Brasília (DF).

“Essas Ordenações, neste ano de 
2018, são para nós, Carmelitas, uma 
manifestação de vigor da Província; 
de que a Província continua a ser 
receptora de boas vocações e, sobre-
tudo, terreno fértil para que floresça 
aqueles que recebem o chamado de 

Jesus: ‘vem e segue-me’”, pontuou 
Frei Evaldo Xavier, O.Carmo, Prior 
Provincial.

Ele descreveu a beleza e o teste-
munho desses três jovens freis, que 
entregaram suas vidas a Deus no 
Carmelo, buscando corresponder ao 
chamado que o Senhor lhes fez. Des-
tacou, como exemplo, a emoção dos 
ordinandos, que choraram de alegria 
ao receberem o diaconato.

“Não existe nada mais bonito na 
vida do que o Cristão responder à sua 
vocação e ao seu chamado. E nada 
mais triste do que alguém que recebe 
o chamado ‘vem e segue-me’ ser in-
capaz de deixar tudo e seguir a nosso 
a Senhor Jesus Cristo. Sob o impulso 
dessa cerimônia belíssima, desse mo-
mento de Igreja, de Ordem do Carmo 
lindíssimo, eu rogo à Virgem do Car-

mo que continue a enviar santas e boas 
vocações à nossa Província. Foi um 
momento de grande alegria, de gran-
de felicidade, de festa, de júbilo, para 
todos nós Carmelitas, para toda nossa 
Ordem e para toda nossa Igreja”, afir-
mou o Prior.

Para Frei Evaldo, as ordenações 
demonstram o quanto a Província Car-
melitana de Santo Elias mantém o seu 
vigor e o quanto o carisma carmelitano 
continua a inspirar os jovens a consa-
grarem suas vidas a Deus, constituindo 
uma via segura de santidade.

“Nesses três jovens nós vemos a 
luz do futuro que continua a brilhar; 
a luz de um chamado vocacional e de 
uma resposta a este chamado; mas, 
sobretudo, da vocação que cresce, 
germina e dá frutos. Que Nossa Se-
nhora do Carmo, mãe dos Carmelitas, 
abençoe a cada um deles: Frei René, 
como sacerdote; Frei Paulo Ricardo e 
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Frei João Paulo, no exercício do dia-
conato, como ministros de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo”, disse.

Servos de Jesus e dos irmãos

Frei Renê, em seu nome e dos 
Freis Paulo Ricardo e João Paulo, 
manifestou sua gratidão a Deus e a 
todos os que nesses anos de formação 
os acompanharam com sua oração e 
cuidado pastoral:

“No anúncio e na celebração dos 
santos mistérios, que possamos honrar 
o compromisso assumido. Peço a to-

dos que possam nos ajudar e orar por 
nós. Agradeço à Ordem do Carmo, que 
nos acolheu e nos ajuda na caminha-
da. O nosso muito obrigado a todos 
os confrades e irmãos de caminhada. 
Nossos agradecimentos aos nossos 
familiares e amigos, padres, diáconos, 
religiosos e religiosas, monjas, aos ir-
mãos e às irmãs terceiros, e de forma 
especial à todas as comunidades pelas 
quais passamos e que ajudamos de for-
ma profunda, que também muito nos 
ensinaram na vida pastoral e que pos-
suem um carinho especial por nós, nos 
colocando em vossas orações”.

Frei Paulo Ricardo falou sobre o seu 
lema e pediu oração de todos para que 
possa ser fiel à sua vocação:

“O lema que escolhi para conduzir o 
meu ministério é ‘Servo de Jesus Cristo’ 
(Rm1,1). A essência do ministério dia-
conal é o serviço. Servir a Deus e aos ir-
mãos. Servir e dar a Vida. Configurar-se 
a Cristo servo. Desde já peço que rezem 
para que este lema seja de fato vida em 
minha vida e que assim possa eu ser o ser-
vo que Cristo quer e que a Igreja precisa. 
Que Nossa Senhora do Carmo, a serva do 
Senhor, me ajude com sua intercessão a 
seguir Jesus e permanecer com Ele”.
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I. “Antes de formar-te no ven-
tre materno, eu te conheci; an-
tes de saíres do seio de tua mãe 
eu te consagrei” (Jer. 1, 4).

Quão insondáveis os desígnios do 
Deus de Misericórdia na vocação da-
queles que Deus engendra e conhece, 
consagra e separa para Si. Sim, irmãos, 
toda a vocação, mas de um modo todo 
peculiar a vocação ao sagrado minis-
tério, manifesta o segredo do coração 
misericordioso de Deus. A bondade de  
Deus se comove ao ouvir as súplicas ar-
dentes do seu povo, que clama, que su-
plica por servidores segundo o coração 
de Cristo. Deus Se comove com o Seu 
povo de eleição, povo que tem fome e 
sede de pão e de vida, de perdão e de 
paz, de reconciliação e de amor. Quan-
do as súplicas dos inermes chegam aos 
céus, Deus chama e separa para Si, con-
sagra e envia os servidores da sua mise-
ricórdia para cuidar das feridas dos mais 
pobres e dar-lhes de comer e de beber 
no tempo oportuno.

Hoje também o Senhor continua a 
enviar sobre a terra fome e sede, não 
só de pão, não só de água, mas de ou-
vir a Sua Santa Palavra. Vagueiam de 

um canto a outro procurando quem os 
apascente com a Palavra que é luz para 
o caminho e com o Pão dá a vida. Hoje 
também Deus continua a engendrar no-
vos filhos, a escolher para o serviço. Ele 
conhece a nossa pobreza e nos consagra 
para manifestar a Sua glória tornando-
nos aptos para o serviço do Seu Reino 
mediante a efusão do Espírito Santo.

Hoje a Santa Igreja rejubila; hoje 
o Carmelo exulta de alegria. Dois de 
seus filhos, Frei João Paulo e Frei Paulo 
Ricardo, já escolhidos e separados por 
Deus mediante a profissão solene nes-
ta venerável Ordem de Nossa Senhora 
do Carmo, são ulteriormente consagra-
dos para o serviço da mesa dos pobres, 
para o serviço da mesa da Palavra, para 
o serviço da comunhão e do altar. Hoje 
a Santa Igreja rejubila e Carmelo exulta 
de alegria porque outro filho seu, Frei 
Renê Augusto, mediante a imposição de 
minhas mãos, recebe uma nova efusão 
do Espírito Santo que o torna partici-
pante do único Sacerdócio de Cristo na 
ordem do Presbiterado.

Como são insondáveis as misericór-
dias do Senhor. Antes mesmo de nos for-
mar nas entranhas maternas, o Senhor 

nos conheceu, nos santificou e nos pre-
parou para sermos profetas entre as na-
ções. Jesus vai dizer ainda mais: “Já não 
vos chamo servos, mas amigos”. Sim, o 
Senhor nos chamou amigos. A amizade 
do Senhor nos coloca no coração da es-
piritualidade do Carmelo, da união com 
Deus, da intimidade divina. Não é difí-
cil notar como as sagradas ordens que 
hoje são conferidas a estes três irmãos 
se revestem muito bem do escapulário 
do Carmo. O que seria do ministério sa-
grado sem a intimidade com o Senhor, 
sem a amizade do Senhor, sem a nossa 
entrega? Ao acolher com misericórdia o 
arrependimento de Pedro, o Senhor lhe 
pergunta: “Pedro, és meu amigo?” À 
humilde resposta de Pedro arrependido 
o Senhor acresce: “Apascenta as minhas 
ovelhas”. É precisamente da intimidade 
divina, que vem a máxima autoridade 
do diácono e do sacerdote para partilhar 
com o povo santo de Deus os tesouros da 
Palavra, as riquezas inefáveis do Misté-
rio Pascal e a fúlgida beleza dos laços da 
comunhão.

Sem a intimidade divina o ministério 
da Palavra se tornaria mera doutrina-
ção, os sacramentos se assemelhariam 
a simples ritos mágicos e o serviço da 
comunhão degeneraria em sede de poder 

Homilia de Dom José Aparecido
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sobre a comunidade de irmãos. Sem a 
amizade sincera e profunda com Cris-
to, o ministro facilmente deixaria de 
servir o povo para servir-se do povo. 

Nessa intimidade encontramos o 
sentido de nossa entrega, já pela solene 
profissão sob a regra do Carmelo, mas 
também pela imposição das mãos para 
o ministério e para o sacerdócio. 

O Espírito do Senhor, pela pena do 
Apóstolo das gentes, nos convida a par-
ticipar da sua autoridade: “Fazei-vos 
servos uns dos outros pela caridade” 
(Gal. 5, 13). Frei João Paulo, inspira-
do nessa palavra há de conduzir sua 
vida pelo serviço da caridade, que nos 
faz servos uns dos outros, para sermos 
amigos de Cristo.

Frei Paulo Ricardo ouve em seu 
coração que sua vocação é a de ser 
para sempre “Servo de Jesus Cristo” 
(Rom. 1,1). Mas que paradoxo! A 
servidão ao Senhor é precedida e im-
pregnada pela alegria Sua amizade. 
De fato, é o mesmo Senhor quem se 
ajoelha diante de nossa pobre huma-
nidade para nos lavar os pés, como o 
fez com os Apóstolos na Quinta-feira 
Santa.  E Ele, fazendo-se nosso Servo, 
nos eleva à condição de amigos.

Com temor e com tremor Frei Renê 
Augusto se aproxima conosco do San-
tos dos santos, unindo-se pela vida e 
pela imposição das mãos ao Sumo e 
eterno sacerdote. Hoje ele é ungido pela 
força do Espírito Santo para oferecer o 
sacrifício de louvor por nós homens e 
pela nossa salvação. A beleza do único 
sacerdócio de Cristo incute nele e em 
nós o santo temor. Já não diz como Pe-
dro cheio de temor:  “Afasta-te de mim 
que sou pecador”. Frei Renê, com te-
mor e sabedoria, confia no Senhor e lhe 
pede: “Guardai-me, ó Deus, porque em 
vós me refugio” (Sl 15, 1). E o Senhor 
nos guarda com amor eterno.

II. “Como o Pai me amou, as-
sim também eu vos amei. Per-
manecei em mim”.

 
Queridos irmãos e irmãs, hoje o 

Senhor toma uma vez mais para Si os 
freis João Paulo e Paulo Ricardo. Hoje 
o Senhor os dá aos Bispos, Sucessores 
dos Apóstolos, e aos seus cooperado-

res, os padres, como preciosa dádiva 
dentre os filhos do novo Israel. Hoje, 
ao serem ordenados diáconos, eles 
morrem uma vez mais para uma vida 
velha, tornam-se grão de trigo caído na 
terra. Morrem para os muitos projetos 
que poderiam legitimamente cultivar 
na sociedade humana, entregam-se de 
corpo e alma à caridade de Cristo que 
os impele a servir os pobres, a anun-
ciar o Evangelho, a prestar um culto 
agradável a Deus, tanto no altar como 
nos demais serviços que a Igreja lhes 
confiar. Prosseguem no caminho do 
Senhor servindo a Igreja como a Igre-
ja quer ser servida. Anunciarão a Pala-

vra, servirão à Mesa Eucarística com 
os presbíteros e o bispo. Enriquecidos 
pela multiforme graça de Deus, servi-
rão a todos os irmãos, com o mesmo 
amor e ardor apostólico, sem fazer 
acepção de pessoas ou de carismas. 

Diletos filhos João Paulo e Paulo 
Ricardo – permiti-me assim chamar-
vos – são tantos os dons do Senhor 
com que Igreja hoje vos enriquece. 
Mas o que vos pede, a vós, eleitos e 
consagrados ao serviço do Senhor?  A 
Igreja, nossa Mãe, hoje vos pede um 
amor com coração indiviso, expresso 
na renovada entrega à fecundidade do 
Celibato. Pede-vos a obediência à se-
melhança de Jesus, Servo de Iahweh, 
que se fez obediente até à morte, e mor-
te de cruz. E vós, como Jesus, tendo por 
único alimento cumprir a vontade do 
Pai, oferecei-vos como oblação viva, 
unindo-vos ao Seu Coração para amar-
des com coração puro e corpo casto a 
Santa Igreja.

Resplandeçam em vós as virtudes 

evangélicas, brilhe em vós o rosto de 
Cristo servidor, “o amor sincero, a 
solicitude para com os enfermos e os 
pobres, a autoridade discreta, a simpli-
cidade de coração e uma vida segun-
do o Espírito” (da Prex ordinationis). 
Sede homens eucarísticos, adoradores 
em espírito e verdade. Tratai com re-
verência as coisas santas. Não vos es-
queçais de que a Igreja hoje reza por 
vós suplicando que, “imitando na terra 
o Filho, que não veio para ser servido, 
mas para servir, possais reinar com ele 
no céu”. O caminho da fidelidade exi-
ge de vós entrega total a Cristo e filial 
confiança na Santíssima Virgem, por 
cuja fidelidade o Verbo se fez carne e 
habitou entre nós. 

III. “Já não vos chamo ser-
vos, mas amigos” (Jo 15, 15)

Quanto a ti, caro Frei Renê, esco-
lheste refugiar-te sempre no Senhor. 
Ouve com confiança as palavras que 
Ele te dirige agora: “Non iam servos, 
sed amicos” – “Já não vos chamo ser-
vos, mas amigos” (Jo 15, 15). Estas 
palavras tocam as fibras mais íntimas 
da nossa alma: são dirigidas a mim e 
a ti pessoalmente. Não são palavras 
meramente rituais, uma mera citação 
da Sagrada Escritura escolhida para 
dar beleza ao momento solene em que 
o Senhor te faz sacerdote. Bento XVI 
nos ensina a olhar em profundidade 
para o significado atual da amizade do 
Senhor. O Senhor, hoje, te acolhe no 
círculo daqueles que receberam a sua 
palavra no Cenáculo; no círculo da-
queles que Ele conhece de um modo 
todo especial e que por isso chegam a 
conhecê-Lo de modo particular. Hoje 
o Senhor te concede aquela faculdade 
que quase amedronta, de fazer aquilo 
que só Ele, o Filho de Deus, pode legi-
timamente dizer e fazer: Eu te perdoo 
os teus pecados. Ele quer que tu – por 
Seu mandato – possas pronunciar com 
o seu “Eu” uma palavra que não é me-
ramente palavra mas ação que produz 
uma mudança no mais íntimo do ser. 
Tu sabes bem que, por detrás de tais 
palavras, está a sua Paixão por nossa 
causa e em nosso favor. Sabes bem que 
o perdão que ainda hoje poderás conce-
der tem o seu preço. Fomos resgatados 

“A servidão ao 
Senhor é precedida 

e impregnada 
pela alegria Sua 

amizade.”
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a caro preço: o seu sangue, a sua Pai-
xão. Por ela, nosso Senhor desceu até 
ao fundo tenebroso e sórdido do nosso 
pecado. Ele por nós se fez pecado, des-
ceu até à noite escura da nossa culpa. 
E somente por isso essa noite pode ser 
transformada em luz meridiana. Através 
do mandato de perdoar, Ele te permite 
lançar um olhar ao abismo do homem 
e à grandeza do seu padecer por nós, 
grandeza esta que nos consente intuir a 
imensidão do Seu amor. Por isso não te 
canses de ser generoso no perdão ofere-
cido, não te canses de dedicar tempo ao 
ministério da misericórdia.

O Senhor, aqui e agora, te confiden-
cia o Seu desígnio de amor: “Já não és 
servo, mas amigo”. Neste Cenáculo 
Carmelitano, Ele te confia as palavras 
da Consagração na Eucaristia, o manda-
to de oferecer por Ele, com Ele e nEle o 
mesmo sacrifício do Calvário. Efetiva-
mente, hoje a Igreja te configura a Cris-
to, Sumo e Eterno Sacerdote, ou seja, te 
consagra pelas minhas mãos como ver-
dadeiro sacerdote do Novo Testamen-
to. Com este título, que no sacerdócio 
te faz cooperador da ordem episcopal, 
serás pregador intrépido do Evangelho, 
Pastor do Povo de Deus; presidirás aos 
atos de culto, de maneira especial na ce-
lebração do sacrifício do Senhor. 

Não te esqueças de que, exercendo 
o ministério da sagrada Doutrina tomas 
parte na missão de Cristo, único Mestre 
que te diz: “Eis que ponho as minhas pa-
lavras na tua boca”. Foge das ideologias 
e do erro: dispensa a todos a Palavra de 
Deus, que tu mesmo recebeste com ale-
gria. Lê e medita assiduamente a Pala-
vra do Senhor, para acreditares naquilo 
que já leste, ensinares o que aprendeste 
na fé e viveres o que ensinaste. E este 
seja o alimento do Povo de Deus; que 
as tuas homilias cheguem ao coração 
das pessoas, porque saem do teu cora-
ção. Deste modo a tua pregação será 
alegria e ajuda para os fiéis de Cristo; o 
perfume da tua vida será o testemunho! 
Santo Antônio, santo doutor e exímio 
pregador da Ordem dos Frades Meno-
res já dizia: “Cessem, eu vos suplico, as 
palavras; falem as obras”!

Darás continuidade à obra santifi-
cadora de Cristo. Mediante o teu mi-
nistério, o sacrifício espiritual dos fiéis 
se aperfeiçoa, porque fica vinculado 

ao sacrifício de Cristo, que através das 
tuas mãos, em nome da Igreja inteira, 
é oferecido de modo incruento no altar, 
durante a celebração dos Santos Misté-
rios. Quando celebrares a Missa – diz o 
Papa Francisco – reconhece aquilo que 
fazes. Não o faças de modo apressado! 
Imita o que celebras – não se trata de um 
rito artificial – pois assim, participando 
no mistério da morte e ressurreição do 
Senhor, trazes a morte de Cristo nos teus 
membros e caminhas juntamente com 
Ele numa vida nova. “O cálice por nós 
abençoado é a nossa comunhão com o 
sangue de Cristo”.

Mediante o Batismo agregarás novos 

fiéis ao povo de Deus. Não negues o Ba-
tismo a quem te pedir! Através do óleo 
santo, darás alívio aos enfermos. Cele-
brando os ritos sagrados e elevando nas 
várias horas do dia a oração de louvor e 
de súplica, serás a voz do Povo de Deus 
e da humanidade inteira.

Consciente de teres sido escolhido 
entre os homens e constituído a seu favor 
para atender as coisas de Deus, cumpre 
com alegria e caridade sincera a obra sa-
cerdotal de Cristo, com a única intenção 
de agradar a Deus, e não a ti mesmo. 

Procura ter sempre diante dos olhos 
o exemplo do bom Pastor, que não veio 
para ser servido, mas para servir; não 
para permanecer nas suas comodidades, 
mas para sair, procurar e salvar o que es-
tava perdido.

IV. “Se guardardes meus man-
damentos permanecereis no 
meu amor”.

Amados filhos: não vos esqueçais 

que o sagrado ministério que recebeis 
reforça a vossa comunhão com a Igre-
ja e os vossos vínculos de consagração 
no Carmelo. É um vínculo fundado na 
nossa amizade com o Senhor, na intimi-
dade divina.

Mas em que consiste a amizade com o 
Senhor? Talvez um autor pagão nos ajude 
a vislumbrar o significado dessa amiza-
de. É de Salustio a feliz expressão latina: 
“Idem velle atque idem nolle, ea demum 
firma amicitia est”. “Querer as mesmas 
coisas, rejeitar as mesmas coisas, eis o 
que constitui uma amizade sólida”.

Neste dia solene da vossa ordenação, 
é preciso fazer próprio o propósito de ser 
amigos de Cristo. De abraçar tudo o que 
Ele abraça, de querer somente o que ele 
quer; de rejeitar tudo o que Ele rejeita. 
Tende em vós os mesmo sentimentos 
que há em Cristo. 

Irmãos sacerdotes, renovemos com 
estes sagrados ritos o frescor do dom 
inestimável recebido pela imposição 
das mãos. Renovemos a docilidade aos 
desígnios do Senhor. Que a herança de 
Santo Elias e da Regina decor Carmeli 
nos ajude a viver a vida escondida com 
Cristo em Deus, e a sermos servos de to-
dos como o é o Senhor.

Mãe e Senhora nossa, Rainha do 
Carmelo, Senhora do céu e da terra, vol-
vei hoje o vosso olhar sobre estes vossos 
filhos. Venha sobre eles a graça de estar 
junto convosco como discípulos ama-
dos, ao pé da Cruz. 

Mãe amorosa da Igreja, acompanhai 
com vossa onipotente intercessão, o seu 
ministério, a sua vida, a sua vocação. 

Olhai, Senhora e Rainha do Carme-
lo, pela porção da Igreja do Vosso Filho 
aqui reunida. Por vossa intercessão, ve-
nha sobre nós a graça de empreender-
mos decididos os caminhos da santidade 
e da missão apostólica. 

Por vossa materna intercessão, Mãe 
e Senhora nossa, o vosso divino Filho 
multiplique as vocações para o sagra-
do ministério, para a Ordem do Monte 
Carmelo, pois a messe é grande e pou-
cos os operários. 

Nossa Senhora do Carmo, intercedei 
por nós, cuidai de nós todos aqui presen-
tes, para que em tudo a nossa vida seja 
um perfeito louvor ao Deus Uno e Trino.

A Ele o louvor, a honra e a glória, 
hoje e pelos séculos eternos. 

Assim seja. Amém.

“Que a herança de 
Santo Elias e da 

Regina decor Carmeli 
nos ajude a viver a 

vida escondida com 
Cristo em Deus.”
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Retiro anual da Província Carmelitana de Santo 
Elias reúne frades em Belo Horizonte 

A Província Carmelitana de Santo Elias realizou seu re-
tiro anual de 30 de julho a 3 de agosto, na Casa de Retiros 
São José, em Belo Horizonte (MG). O pregador deste ano 
foi o frei franciscano conventual, Padre Antônio Corniatti, de 
São Bernardo do Campo (SP). 

O retiro ofereceu aos participantes a oportunidade de se 
aprofundarem em diversos temas relativos à espiritualidade 
carmelitana e à vida religiosa, como a misericórdia, a Virgem 
Maria, a fraternidade dentro da Ordem do Carmo e a dimen-
são do carmelita como um homem de profunda oração.

“Esse momento de Retiro é uma ocasião especial de de-
serto, como o próprio nome diz, de afastamento das ativida-
des normais, para que o religioso na Odem do Carmo possa 
refletir mais, se aprofundar mais na dimensão espiritual e no 
conhecimento de si mesmo, para a correção das suas eventu-
ais falhas, e também, claro, de aprofundar na fé, com a refle-
xão de um tema específico”, explicou o Prior Provincial, Frei 

Evaldo Xavier, O.Carmo.
Segundo ele, além desses 

aspectos, o Retiro Anual 
favorece a uma expe-

riência única de vi-
vência da frater-

nidade, porque 
os frades da 
Província se 
reúnem uma 

vez por ano, durante uma semana, para juntos rezarem, me-
ditarem e conviverem, num espaço que favorece o silêncio, a 
oração profunda e o recolhimento.

“Esse momento, neste ano de 2018, foi muito especial 
para todos nós e muitos sacerdotes me 
disseram: ‘Frei foi ótimo esse re-
tiro. Aproveitei muito, cres-
ci muito, aprendi muito.’ 
E é esse o objetivo 
dessa atividade. Eu 
me sinto muito 
realizado ven-
do que a ra-
zão de ser do 
nosso Retiro 
tenha sido 
alcançada: 
mais do que 
uma data no 
calendário, 
foi um mo-
mento de de-
serto na alma, no 
coração e na vida 
dos religiosos de 
nossa Ordem”, comple-
tou Frei Evaldo Xavier.
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Encontros vocacionais no segundo semestre
A Promoção Vocacional Carmo 

(Provocarmo) realizou no primeiro se-
mestre de 2018 encontros em diversas 
regiões do país. Este trabalho tem como 
objetivo ajudar e acompanhar os jovens 
em seu discernimento vocacional. É im-
portante que o jovem, neste momento 
importante da vida, tenha um auxílio na 
busca de descobrir sua vocação.

Neste segundo semestre, os voca-
cionados continuarão o processo de 
discernimento na Ordem do Carmo 
e a programação dos encontros já foi 
divulgada pelo Promotor Vocacional, 

Frei João Paulo Pereira Moraes, O.
Carmo.

Rezemos para que Deus, nosso Pai, 
chame muitos jovens para consagra-
rem suas vidas por Cristo, Com Cristo 
e em Cristo. 

Confira as datas dos encontros 
no segundo semestre de 2018:

• 8 de setembro – encontro vocacio-
nal no Rio de Janeiro (RJ);

• 21 a 23 setembro – encontro voca-
cional em Itu (SP);

• 29 e 30 de setembro – encontro vo-
cacional de Belém (PA);

• 5 a 12 de outubro – Carmelo Missão 
Itaituba (PA);

• 19 a 21 de outubro – encontro voca-
cional Belo Horizonte (MG);

• 2 a 4 de novembro – encontro voca-
cional em Itu (SP);

• 9 a 13 de novembro – encontro do 
Carmelo Solidariedade – São Mar-
tinho (RJ);

• 30 de novembro a 2 de dezembro 
– convivência vocacional em São 
Paulo – Conventão (SP).
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Os frades estudantes de Filosofia e Teologia, da Pro-
víncia Carmelitana de Santo Elias, estiveram reunidos na 
XV Assembleia realizada de 28 de junho a 1 de julho, na 
Fazenda “ASW”, na cidade de Mogi das Cruzes (SP).

Durante o encontro, os freis refletiram sobre o tema “A 
formação segundo a Ratio Institutionis Vitae Carmelita-
nae: período da profissão temporal e novas disposições”. 
O assessor convidado foi Frei Paulo Gollarte, O.Carmo, 
que apresentou um rico conteúdo trazendo em suas co-
locações a longa experiência acadêmica e religiosa que 
fazem parte de sua história pessoal.

A Assembleia contou com a honrosa presença do Prior 

XV Assembleia dos Clérigos

Provincial, Frei Evaldo Xavier Gomes, O. Carmo. Também es-
tiveram presentes, contribuindo com o encontro, o Frei Márcio 
Silvan, O.Carmo, e Frei Marcelo de Jesus, O. Carmo, mestre de 
noviços da Província. O encontro foi coordenado pelos freis estu-
dantes: Bruno, Wiilam e Ítalo.

A pessoa que se sente chamada ao Carmelo empreende um ca-
minho de fé, a exemplo de Maria e Elias. Gradualmente, durante 
toda a vida, o Carmelita, aceitando a vontade de Deus, muda não 
só exteriormente, mas é transformado em todos os níveis da sua 
personalidade. Assim, o Carmelita conforma-se com Cristo e che-
ga a ser n’Ele uma nova criatura.

Texto: Frei André, O.Carmo.

Com o tema “A dimensão mendicante e as periferias do carmelo hoje”, foi 
realizado, na cidade de Mairiporã (SP), o encontro do Juninter Carmelitano 
Regional. Organizado pela Família Carmelitana do Brasil, o evento, realiza-
do de 18 a 20 de maio, foi assessorado pelo Frei Claudemir Rozin, O.Car-
mo, do Comissariado do Paraná.

Segundo Irmã Michele Guimarães, carmelita da Divina Providência, o 
encontro foi um retorno às raízes vocacionais e um renovar do primeiro 
chamado.

“Reacendeu em mim a chama do meu amor pelo Carmelo.  Me fez 
repensar nos valores carmelitanos que na correria da vida vamos deixando 
de lado. A fala do assessor, as partilhas com os junioristas e a convivência 
fraterna me fizeram entender que vale a pena deixar tudo por uma causa, 
que vale a pena seguir Jesus como família carmelita”, afirmou.

Encontro reúne junioristas da Família 
Carmelitana do Brasil
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Festa Do 
Carmo
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“Fazei tudo que ele vos disser!”

Estimados Irmãos e Irmãs,
Dentre as coisas mais caseiras e fa-

miliares na vida dos discípulos de Cris-
to, resplende o rosto imaculado da Mãe 
de Deus. Entre nós carmelitas, frades 
e religiosas, irmãos e irmãs da Ordem 
Terceira do Carmo, os inúmeros devo-
tos do escapulário do Carmo, homens 
e mulheres, por ocasião da celebração 
litúrgica da Solenidade de Nossa Se-
nhora do Carmo, no dia 16 de julho, 
sentimos o coração arder de amor filial 
à Mãe de Deus e do Carmo.

A celebração da solenidade da Vir-
gem do Carmo, é momento especial de 
crescimento espiritual e na fidelidade 
a seu filho, Jesus Cristo. Neste dias, o 
doce nome de Maria adquire especial 
sabor em nossos lábios. Diante de tan-
tos desafios trazidos pelos tempos mo-
dernos, de ordem econômica, social e 
política, nEla os brasileiros encontram 
esperança e conforto. A Solenidade do 
dia 16 de julho, traz à nossa mente o 
ícone evangélico das Bodas de Caná e 
de forma especial a disponibilidade de 
fazer na nossa vida a vontade de Deus: 

Em todas as paróquias da Província Carmelitana de Santo Elias, as comunidades paroquiais festejaram a Virgem do Carmo, 
Flor do Carmelo, com muito amor e devoção.

Desde o dia 7 de julho houve novenas e homenagens à Nossa Senhora. Na segunda-feira, dia 16, missas e procissões leva-
ram os fiéis a testemunharem sua fé.

Leia, abaixo, a mensagem que o Prior Provincial, Frei Evaldo Xavier, O.Carmo, enviou para a ocasião.

“Fazei tudo que ele vos disser!”. Como 
todo o culto à Virgem Maria, também 
a Solenidade da Mãe do Carmelo, nos 
indica a estrada para Nosso Senhor Je-
sus Cristo.

Com a nossa devoção, unamo-nos a 
todos que nos séculos precedentes têm 
louvado o nome de Maria, Rainha do 
Carmelo. Que seu sorriso maternal nos 
reconduza a Deus, para cantarmos as 
misericórdias do Senhor. A Ela suplica-
mos proteção para o nosso Brasil, para 
cada um dos estados da Federação, 
para nossas cidades e sobretudo para as 
nossas comunidades. Como filhos e fi-
lhas da Virgem do Carmo, dEla recebe-
mos auxílio, conforto e coragem para 
enfrentar, dia após dia, os muitos obstá-
culos desta vida, como fiéis discípulos 
de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Desejo a todos uma santa festivida-
de da Virgem do Carmo!

Abertura da Novena de N. Sra. do 
Carmo, dia 7 de julho de 2018.

Frei Evaldo Xavier Gomes, O. Carmo

Dedicação do altar da Igreja do Carmo em Brasília

Na abertura da Novena em honra a nossa Senhora do Carmo, no dia 7 de julho, 
aconteceu na Igreja do Carmo de Brasília (DF), na Asa Sul, a solene dedicação do 

altar. A celebração foi presidida pelo arcebispo metropolitano e presidente da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Cardeal Sérgio da Rocha, e con-

celebrada pelo Bispo Auxiliar Dom Marcony Ferreira. Também concelebra-
ram o padre coordenador do Setor Sul da Arquidiocese de Brasília, Padre 
José Maria; o pároco da comunidade, Frei João Carlos, O.Carmo; e padres 
de paróquias vizinhas.

Depois de passar por uma grande reforma interna e externa, o Pres-
bitério da paróquia foi mudado de local, sendo por isso construído um 
novo altar para o templo. Após a solenidade aconteceu um jantar de con-
fraternização.
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Província assume nova Paróquia na 
Arquidiocese de Porto Alegre

A Província Carmelitana de Santo Elias assumirá o cui-
dado pastoral de uma nova paróquia: Nossa Senhora Me-
dianeira, em Eldorado do Sul (RS), na Arquidiocese de 
Porto Alegre. A posse do novo pároco, Frei Márcio Silvan, 
O.Carmo, acontece no dia 2 de setembro. Também foi en-
viado para essa comunidade, Frei Marcelo Aquino, O.Car-
mo, que será o ecônomo da comunidade.

Para o Prior Provincial, Frei Evaldo Xavier, O.Carmo, 
esse é um tempo de muita alegria e de extrema importância 
para a Ordem do Carmo:

“É um momento especial na nossa vida de Carmelita e 
para a nossa Província, sobretudo porque a tendência du-
rante um certo tempo foi de fechar a casas. Graças ao bom 
Deus, nós vamos nos expandindo, crescendo, abrindo no-
vas frentes e novas missões. Nunca houve na história do 
Brasil presença da nossa Ordem no Rio Grande do Sul. Os 
Carmelitas chegaram na Bahia em 1586, onde está a casa 
mais antiga da nossa Província. E agora, depois de quase 

500 anos, nós nos colocamos, apresentamos, levamos a 
nossa espiritualidade, o modo de ser da nossa Província e 
da nossa Ordem à essa região do país, onde até então nós 
estávamos ausentes. Portanto, é com muita alegria, muita 
satisfação e júbilo de quem cumpre a missão e responde 
ao chamado de Nosso Senhor de anunciar seu o Evan-
gelho, que nós, Frades Carmelitas, estamos abrindo esta 
nova comunidade em Eldorado do Sul, na Arquidiocese 
de Porto Alegre.”

Frei Evaldo também agradeceu o carinho e o acolhi-
mento do arcebispo Dom Jaime Spengler. “Ele nos acolhe 
de braços abertos. Agradeço muito a Dom Jaime pela sua 
receptividade e o bem que tem nos feito, abrindo as portas 
da arquidiocese à presença e ao serviço pastoral dos pa-
dres carmelitas”, disse.

A toda a família Carmelita e aos devotos do Escapu-
lário, o Prior pediu orações por essa nova missão e pelos 
frades que foram enviados para esse trabalho pastoral.
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Frei Thiago Borges toma posse como pároco da 
Basílica do Carmo (SP)

No Domingo da Divina Misericórdia (08/04), tomou 
posse como novo pároco da Basílica Nossa Senhora do Car-
mo (SP), Frei Thiago Borges Isidoro, O.Carmo.

O Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo e Vigá-
rio na Região Sé, Dom Eduardo Vieira dos Santos, presidiu 
a Santa Missa, que foi concelebrada pelo Prior Provincial, 
Frei Evaldo Gomes Xavier, O.Carmo; pelo Conselheiro da 
Província Frei Adailson Quintino dos Santos, O.Carmo; e 
pelo Frei Atanael de Almeida Lima, O.Carmo. A celebração 
contou também com a participação de freis estudantes e de-
mais postulantes da Província Carmelitana de Santo Elias.

Frei Evaldo abriu a cerimônia agradecendo a presença de 
Dom Eduardo, que iniciou o ritual de posse. O Decreto foi 
lido por Frei Atanael, com o teor da Provisão, conforme os 
cânones da Igreja.

Durante a cerimônia, Frei Thiago renovou suas pro-
messas sacerdotais, fazendo seu juramento de fidelidade e 
o cumprimento da Palavra de Deus. Agradeceu a presença 
de familiares e amigos vindos de Minas Gerais e também a 
toda comunidade da Bela Vista, com quem quer caminhar 
junto nos próximos anos.

Dando sequência aos tradicionais ritos de posse, o sacer-
dote recebeu das mãos do bispo as chaves da Igreja, a estola 
para o Sacramento da penitência, a chave do Sacrário (foto 
ao lado), os instrumentos para a celebração do Batismo e o 
Santo Evangelho.

No ofertório, as pastorais e movimentos entraram em 
procissão com a identificação de cada uma delas: Dizimo, 
Batismo, Catequese, Crisma, Ministros da Eucaristia, Pas-

com, CPP, Renovação Carismática, Vicentinos, Liturgia, 
Grupo da Música, Ordem Terceira, Oficina de Santa Rita, 
Apostolado da Oração, Oração das Mil Ave-Marias, Encon-
tro de Casais Bom Pastor e Equipe do Terço das Mulheres 
e dos Homens.

Após a homenagem, o novo pároco proferiu seu discur-
so. Ele reforçou seu propósito de trabalhar junto com as pas-
torais para o fortalecimento da Basílica e atender a todos os 
que buscarem sua ajuda, como discípulo e missionário de 
Jesus Cristo.

Ao fim da Santa Missa, no refeitório do Convento do 
Carmo, foi servido um almoço com 
a presença das autoridades 
eclesiásticas e paro-
quiais, coordenado-
res das pastorais, 
amigos e fami-
liares.
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Tradicional festa de Santo Ângelo chega à sua 
280 edição

425 anos de presença em Angra dos Reis

Uma bela tradição de 280 anos se repetiu em 2018: a 
Festa de Santo Ângelo da Sicília, no distrito de Jundiapeba, 
em Mogi das Cruzes (SP). Realizada na capela dedicada ao 
santo, os festejos preparados pela comunidade acontece-
ram nos dias 5 (Dia do Padroeiro) e 6 de maio. A missa da 
manhã de domingo foi presidida pelo Prior Provincial, Frei 
Evaldo Xavier, O.Carmo.

A comunidade iniciou a preparação para os festejos, 
como de costume, no feriado do  Dia do Trabalho. Um 
grupo de homens e mulheres se mobilizou para capinação 
do terreno, limpeza geral da Capela de Santo Ângelo, cons-
truída em 1738 pelos Carmelitas, e para a preparação dos 
doces e salgados, que foram vendidos na quermesse. No 
dia 5 de maio, houve recitação do Terço e carreata levando 
a Bandeira e o Mastro até a Capela de Santo Ângelo. Na 
chegada, foi realizada a Missa Festiva e o Levantamen-
to do Mastro. No domingo, dia 6, além da Missa festiva 
houve o tradicional almoço e na parte da tarde a procissão 
seguida de Celebração Eucarística. Na segunda-feira, dia 
7, houve a missa de Ação de Graças na intenção de todos 
os colaboradores.

Frei Gabriel Haamberg, O.Carmo, informou que as fa-
mílias se prepararam para esta celebração com o novená-
rio, rezado nas casas dos fiéis. “É uma festa muito bonita 
da religiosidade popular, que une as famílias e mantêm 
viva a tradição local. Podemos ver muitas graças e bênçãos 

As comemorações pelos 425 anos da presença da Ordem do Carmo em Angra dos Reis teve 
início no dia 6 de julho, às 19h30, quando foi aberta a exposição “A Memória do Carmelo em 

Angra”, no Museu de Arte Sacra. A noite comemorativa foi abrilhantada com a apresentação 
dos Corais da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, organizadora da festa, e da Província 

Carmelitana de Santo Elias, com o apoio da Prefeitura.
Para deixar o Convento ainda mais bonito para a celebração do jubileu, a Prefeitura de 

Angra, por meio de uma parceria entre a Fundação de Turismo (TurisAngra) e a Secreta-
ria Executiva de Cultura e Patrimônio, preparou a revitalização da fachada do Convento 
do Carmo, que foi construído no ano de 1593 e tombado pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em 1950.

alcançadas pela intercessão de Santo Ângelo, que é invocado 
para cura da dor de cabeça”, contou Frei Gabriel. Segundo 
ele, a festa de Santo Ângelo contou com a participação de 
quatro a cinco mil fiéis.

De acordo com o site “O Diário de Mogi”, o que particu-
lariza a Festa de Santo Ângelo entre as 
demais é “a resistência à urbaniza-
ção do entorno de Jundiapeba, 
mantida por famílias antigas 
que participam das mis-
sas no local, e por ser 
esta festa a principal 
atividade anual da 
região. Muitos dos 
filhos e netos des-
ses moradores não 
residem mais por 
ali, mas se reúnem 
por causa do festejo 
e dos preparativos, 
no cumprimento das 
tradições deixadas pelas 
gerações passadas. Além 
do reencontro dessas pessoas, 
essa festa celebra o espírito de co-
munidade”.
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Se grande for a profanação, maior deve ser a 
missão da comunidade cristã

A Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Vila Kosmos 
(RJ), viveu momentos de profunda tristeza e angústia da tarde 
do dia 25 até a tarde de 26 de julho, devido ao roubo do sa-
crário da igreja Matriz, que em seu interior guardava hóstias 
consagradas.

A notícia que trouxe grande alegria aos fiéis e louvor a 
Deus chegou por meio de policiais do 16º Batalhão da Polícia 
Militar, que encontraram o sacrário inviolado, em perfeito es-
tado, próximo ao Hospital Getúlio Vargas, num bairro vizinho 
ao da paróquia. Os jovens que estavam com o roubo fugiram 
quando avistaram a Polícia Militar.

A Missa de Desagravo

Com a Igreja lotada na tarde de quinta-feira, dia 26 de ju-
lho, foi celebrada a Missa de Desagravo, presidida por Dom 
Joel Portella e concelebrada pelo Vigário Episcopal Padre 
Rogério Heleno Pereira Félix; pelo Frei Reinaldo Paraíso, 
O.Carmo, e Frei Alejandro Rocha, O.Carmo; e pelos demais 
sacerdotes presentes.

Em diversos momentos durante a Eucaristia, o presidente 
da celebração convidou os fiéis a se colocarem em um pro-
fundo silêncio e rezarem em louvor a Deus e contrição por 
todos os que, por desconhecimento do amor de Deus, não 
amam a Jesus e não o reconhecem nas partículas consagradas.

 “Nesta Missa somos convidados a dizer a Jesus: se al-
guém não te reconhece, nós estamos aqui para te amar, servir 
e anunciar”, disse o bispo no início da celebração. 

Em sua homilia, Dom Joel refletiu com os paroquianos 
que a grande dor do cristão diante de fatos como o ocorrido 
na paróquia deve ser perceber que há pessoas incapazes de 
reconhecer Jesus.

“Jesus, como é que alguém te pegou e te levou e não te 
reconheceu? Quando nos fazemos essa pergunta, chegamos 
à uma triste conclusão: existem ainda muitas pessoas nesse 
mundo para as quais Jesus não representa nada e um metal 
dourado chama mais atenção que o mistério descido do céu. 
Qual deve ser nossa atitude diante disso? Sermos missioná-
rios. Nunca, nunca, pagar o mal com o mal. A resposta do 
Evangelho nunca é violenta, é sempre uma resposta de per-

dão. Por isso, queremos, sob a intercessão de Nossa Senhora 
do Carmo, ser ainda mais missionários; queremos te anunciar, 
Jesus, te testemunhar”, frisou. 

Em seguida, indicou qual sentimento deve tomar o cora-
ção dos fiéis diante da violência:

“A Igreja não enfrenta a violência só porque foi agredida, 
mas enfrenta a violência porque o mundo ao qual ela serve 
em nome de Cristo está agredido. E a missão é a resposta, a 
forma que temos para enfrentar essa violência. A comunidade 
paroquial precisa se tornar ainda mais missionária e unida.”

Unidade e aprendizado

Frei Reinaldo deu seu testemunho aos fiéis:
“Irmãos e irmãs, depois de um tempo de preocupação, de 

tristeza e de angústia para saber onde estava o sacrário com 
Jesus na Eucaristia, tivemos a alegria de acolhê-lo novamen-
te. Diante dessa situação, o quanto nós aprendemos, amadu-
recemos e temos que agradecer a Deus! Aprendemos com as 
pessoas, com os fiéis que deram seu testemunho de amor a Je-
sus; aprendemos com o nosso bispo Dom Joel, que está aqui 
presente representando nosso arcebispo. Aprendemos com o 
Padre Rogério, nosso Vigário Episcopal e tantos outros sacer-
dotes e amigos que nos ligaram preocupados, nos demons-
trando solidariedade. O ocorrido deixou triste toda a Igreja. 
Mas hoje podemos voltar o nosso olhar para Jesus com lou-
vor e gratidão: Ele está no meio de nós! Podemos novamente 
nos alegrar e transmitir essa alegria de 
termos Jesus em nosso meio a to-
dos. Vamos em missão!”, fa-
lou emocionado o vigário 
paroquial.

Ao final da mis-
sa, houve adoração 
e, em seguida, as 
partículas foram 
levadas em pro-
cissão e coloca-
das em um novo 
sacrário.



18

Crianças e adolescentes da São Martinho emociona-
ram Ana Capaldi e o Cônsul Geral Britânico no Rio de 
Janeiro, Sr. Simon Wood, no dia 10 de maio. O encontro 
ocorreu na unidade de Vicente de Carvalho, onde aconte-
cem turmas do Eixo Educagente e do Centro de Música 
Jim Capaldi.

A viúva do músico Jim Capaldi e o Sr. Wood chegaram 
à instituição no início da manhã e tiveram uma experiência 
transformadora. Logo que chegaram, foram acolhidos pela 
coordenação do Centro Socioeducativo e a equipe pedagó-
gica. Depois de ouvirem como cada Eixo da Associação 
Beneficente São Martinho atua, assistiram apresentações 
dos jovens que participam das oficinas do Centro de Mú-
sica Jim Capaldi.

 “Estou muito inspirada e feliz. O meu marido era mú-
sico inglês. Então, tiveram 

muitos músicos que 
colaboraram com 

esse projeto, 
como o Ge-

orge Har-
rison e 

Geor-
ge

Michael. A minha ligação com a São Martinho tem uma cone-
xão forte com a Inglaterra”, declarou Ana Capaldi.

Cônsul se encanta com a beleza dos projetos

A parceria da São Martinho com o Reino Unido já é an-
tiga. Em 1991, a Princesa Diana de Gales esteve visitando 
a unidade socioeducativa da Lapa. Esse encontro lançou o 
nome da Instituição para além das fronteiras do Brasil.

A partir da visita do Cônsul Britânico este ano, a parceria 
da Associação Beneficente com o Reino Unido ficou ainda 
mais sólida. Durante o encontro, ele deixou os protocolos de 
lado e interagiu com a garotada, se arriscou até a jogar ca-
poeira. Além da musicalidade, ele também conheceu outras 
atividades da Instituição, como capoeira, judô, gastronomia e 
as aulas do Curso de Formação Básica para os adolescentes.

“Gostei muito da chance de encontrar esses meninos e me-
ninas. A São Martinho desenvolve um trabalho muito impor-
tante, que é desafiar os jovens a desenvolverem habilidades 
para atividades que eles não podem praticar fora daqui e de-
pois se preparar para o mercado de trabalho. Como Cônsul, eu 
quero continuar a apoiar a São Martinho”, afirmou.

Fonte: São Martinho

Emoção marca visita de Ana 
Capaldi e do Cônsul Britâncio à 

São Martinho
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A Associação Beneficente São Martinho realizou nos 
dias 14 e 15 de junho o seu 15° Fórum Institucional que 
teve como tema “Prevenção e Enfrentamento da Violên-
cia contra Crianças e o Adolescentes”.

O primeiro dia do evento, quinta-feira (14), foi mar-
cado por um momento de espiritualidade, conduzido 
pelo diretor da instituição, Frei Adailson Santos, O.Car-
mo, seguido de dinâmica com os participantes do Fó-
rum, mesa redonda com os jovens, demonstração dos 
resultados da São Martinho, vídeo com depoimentos 
de beneficiários, apresentação musical e debate sobre 
a violência, com representantes de diversos setores da 
sociedade.

“Este é um momento muito importante para nós. É 
um evento para refletirmos sobre o nosso trabalho. Pre-
cisamos pensar sobre essa realidade triste da violência e 
oferecer à sociedade caminhos e saídas para o enfrenta-
mento desse problema. Somos construtores de um mun-
do novo. Não estamos sozinhos. Deus caminha conos-
co”, disse o diretor.

Em 2017, a São Martinho atendeu 1870 benefici-
ários. Sendo que a maior parte dos atendidos mora na 

Zona Norte, totalizando 882 jovens. A região do Centro  da 
Cidade aparece na segunda posição, com 488 educandos. 
Em seguida a Zona Oeste com 241, e por último, a Zona 
Sul, com um total de 50 jovens.

Durante o encontro, os jovens beneficiários da Institui-
ção assumiram o protagonismo e falaram sobre os diferen-
tes tipos de violência, como por exemplo: racismo, defici-
ência, situação de rua, situação de abrigo e cumprimento de 
medidas socioeducativas.

A proposta dialógica intersetorial no enfrentamento 
das violências com a representação nas áreas da educa-
ção, assistência social, saúde e jurídica, teve como ob-
jetivo ajudar nesta discussão desafiadora, em busca de 
ações efetivas de garantia dos direitos da criança e do 
adolescente.

São Martinho 
reflete sobre prevenção e 

enfrentamento da violência
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Frei Evaldo visita OTC de Diamantina (MG)

Os membros da Ordem Terceira do Carmo (OTC) de 
Diamantina (MG) receberam com alegria a visita do Prior 
Provincial da Província Carmelitana de Santo Elias, Frei 
Evaldo Xavier, O.Carmo, na manhã do dia 29 de julho.

O Provincial destacou a fraternidade e o carinho de-
monstrado pelos irmãos na ocasião e fez um agradeci-
mento especial pela dedicação com que todos vivem e 
propagam a espiritualidade da Ordem do Carmo, bem 
como o cuidado para com o prédio da igreja confiado à 
OTC naquela cidade.

“Tive a alegria de celebrar a missa às 10h30 na igreja 
da Ordem Terceira do Carmo de Diamantina, momento 
de grande alegria, de encontro com os irmãos e vivência 

da fraternidade. Aproveito a ocasião para desejar e agradecer 
a todos os irmãos pelo acolhimento, as manifestações de ca-
rinho, e sobretudo de muita fraternidade, demonstradas na-
quela ocasião. Agradeço aos  irmãos e irmãs de Diamantina 
pelo cuidado para com a igreja, com o edifício, mas especial-
mente por manter viva naquela terra tão preciosa do estado 
de Minas Gerais a espiritualidade do Carmo, da Virgem do 
Carmo, de Santo Elias e dos santos da nossa Ordem. A cada 
um dos irmãos de Diamantina deixo o meu abraço fraterno 
e sinal de profunda gratidão a eles, por serem membros da 
nossa Ordem e por manterem erguido, sempre erguido, o es-
tandarte da Virgem do Carmo no Vale do Jequitinhonha”, 
declarou Frei Evaldo.

250 anos do Sodalício do Serro (MG)

320 anos da OTC em Mogi das Cruzes (SP)

A Ordem Terceira do Carmo na cidade do Serro (MG) comemorou, no dia 28 
de julho, 250 anos de fundação, de fé e devoção.

“Esta celebração é um momento de grande júbilo para a Igreja, para os de-
votos da Virgem do Carmo, para todos os irmãos e irmãs da Ordem Terceira do 
Carmo, para a Diocese de Diamantina e para a cidade do Serro”, disse o Prior 
Provincial, Frei Evaldo Xavier, O.Carmo.

“Nossa grande alegria é ver que ainda germina na Igreja do Carmo, no Serro, 
uma Ordem terceira vigorosa, com seus membros atuantes, vivendo a fé, pratican-
do suas orações e vivendo o seu batismo como irmãos e irmãos da OTC”, frisou.

“Fé e carisma carmelitano em terras mogianas” foi o tema da festa do 
Carmo em 2018 na cidade de Mogi das Cruzes (SP), ocasião em que também 
foi celebrado os 320 anos de fundação da Ordem Terceira do Carmo. Segun-
do Frei Marcelo de Jesus, O.Carmo, o sentimento de toda a comunidade local 
é de “gratidão”. 

“Além de ser um momento de agradecimento àqueles que tanto nos aju-
dam, queremos perpetuar a importância da família e dos costumes que vêm 
passando de geração para geração, e para isso cada uma das missas lembrou 
uma de nossas 24 regras”, informou o frei.
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Por dentro da Província

“Pão do Carmo”

Com o slogan: “Não vá à padaria, vá rezar e leve o Pão 
do Carmo”, teve início em maio, na Basílica Nossa Senho-
ra do Carmo, em Bela Vista, São Paulo, a fabricação de 
pães para a promoção da vida comunitária. A iniciativa foi 
dos estudantes junioristas da comunidade e de um grupo 
de leigos.

“Com o apoio do nosso Pároco, Frei Thiago Borges, 
O.Carmo, pudemos iniciar o projeto. Esta é também uma 
forma de aproximar mais e envolver os paroquianos com a 
comunidade conventual. A realização desta iniciativa só tem 
trazido benefícios, não somente de cunho econômico, mas, 
sobretudo, espiritual e fraterno”, explicou Frei João Paulo 
Pereira Moraes, O.Carmo.

Grupamento de Exploradores Santo Elias 

No final do mês de abril (29/04) foi realizada a cerimônia 
de tomada de uniforme dos escoteiros do 2º Grupamento 
de Exploradores Santo Elias, na Paróquia Nossa Senhora 
do Carmo, em Belo Horizonte. O Grupamento pertence ao 
escoterismo confessional católico, que desenvolve suas ati-
vidades na perspectiva cristã evangelizadora.

Filiado à AG&E – Associação de Guias e Exploradores 
do Brasil, tem como missão formar moças e rapazes, a partir 
dos sete anos de idade, de maneira não coeducativa, para 
tornarem-se bons cristãos católicos e bons cidadãos através 
do método pedagógico de Baden-Powell, com as contribui-
ções do Venerável Padre Jacques Sevin.

Vesperata 

A Igreja Nossa Senhora do Carmo, em Belo Horizonte, 
teve sua 1º Vesperata no dia 16 de junho. O evento contou 
com a participação de cerca de 30 artistas, entre músicos e 
cantores.

Seguindo o modelo das cidades históricas mineiras, os 
músicos ficaram na sacada do Convento, onde fizeram sua 
apresentação. Diante de um público de aproximadamente 
450 pessoas, a Vesperata aconteceu com as sacadas ilumi-
nadas à luz de velas e ao céu aberto, encantando a todos os 
presentes.
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270ª Festa de Santo Antônio do Boqueirão

A festa de Santo Antonio do Boqueirão, em Unaí (MG), 
teve sua 270ª edição em 2018, com início da trezena no dia 
28 de maio. Durante 13 dias, a comunidade local se prepa-
rou para celebrar a mais tradicional festa da região. Santo 
Antônio do Boqueirão é um espaço para celebrar a fé e a 
alegria. 

Com o tema: “Boqueirão: Acolhida e Missão”, a aber-
tura da festa aconteceu no dia 10 de junho, com hastea-
mento do Mastro do Divino Espírito Santo. Durante os 
festejos houve missas, procissões, batizados, entrega de 
comendas e muita música e comida típica na Quermesse.

Dom Filippo Iannone, O. Carmo, é nomeado 
Presidente do Pontifício Conselho para os 
Textos Legislativos

O Papa Francisco aceitou a renúncia, apresentada pe-
los limites de idade, do Cardeal Francesco Coccopalme-
rio, do cargo de Presidente do Pontifício Conselho para 
os Textos Legislativos. Para sucedê-lo, foi nomeado, no 
dia 7 de abril, Dom Filippo Iannone, O. Carmo, Arce-
bispo Emérito de Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, que 
exercia na ocasião de sua nomeação a função de Secre-
tário Adjunto do Pontifício Conselho para os Textos Le-
gislativos.

Dom Filippo Iannone ingressou na Ordem do Carmo 
em 1 de agosto de 1976. Emitiu seus votos simples em 
1 de outubro de 1977 e os solenes em 15 de outubro de 
1980, sendo ordenado sacerdote em 1982.

Congresso Litúrgico Carmelita Internacional

Roma sediou o Congresso Litúrgico Carmelita Inter-
nacional, de 16 a 20 de abril . A Província de Santo Elias 
foi representada por Frei Luiz Juliano da Silva, O.Carmo. 
O tema central refletido foi “O papel e a posição da litur-
gia na Ordem Carmelita”. A Missa de abertura foi pre-
sidida pelo Prior Geral, Frei Fernando Millán Romeral, 
O.Carmo, na manhã do dia 16. O encerramento aconte-
ceu no final da tarde de sexta-feira (20/04), com Missa 
presidida por Dom Filippo Iannone, O.Carmo, presidente 
do Pontifício Conselho para os Textos Legislativos.
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10 anos do acordo Brasil Santa Sé

O ano de 2018 marca uma década da assinatura do 
acordo jurídico entre o Brasil e a Santa Sé. Na Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a Comissão 
responsável pela implementação do contrato preparou 
uma série de eventos comemorativos.

Um dos eventos foi uma sessão solene  realizada no 
dia 18 de abril, no plenário da 56ª Assembleia Geral da 
CNBB, em Aparecida (SP). O Prior Provincial Frei Eval-
do Xavier, O.Carmo, participou da sessão solene come-
morativa, que foi presidida por Dom Geraldo Lyrio, Ar-
cebispo de Mariana.

Frei Evaldo é o consultor canônico da CNBB e secretá-
rio de duas comissões específicas da entidade: para a revi-
são do texto dos Estatutos e para o Acordo Brasil Santa Sé.

Conferência sobre Direito Canônico 

O Prior Provincial da Província Carmelitana de Santo 
Elias, Frei Evaldo Xavier, OCarmo, doutor em Direito Ca-
nônico, proferiu uma conferência para alunos de Direito no 
Auditório Liberdade da PUC Minas, dia 19 de maio. A apre-
sentação versou sobre o Direito Canônico como fonte para 
os sistemas jurídicos do ocidente: Antiguidade e Atualidade.

Curso para sobre Beato Tito Brandsma

Os freis Juliano e Bruno representaram a Província de 
Santo Elias numa formação sobre a vida do Beato Tito 
Brandsma, que reuniu frades carmelitas de 25 países, na 
Holanda e na Alemanha, de 22 de julho a 3 de agosto.

O tema foi “Beato Tito Brandsma como Carmelita, 
Acadêmico, Jornalista e Mártir: Contemplação como o 
elemento dinâmico que unifica a todos”. Juntamente com 
as palestras, os participantes fizeram peregrinações a luga-
res importantes relacionados com a vida do Beato, incluin-
do Megen, Boxmeer, Oss, Nijmegen, Mainz e os campos 
de concentração de Amersfoort, Holanda, e Dachau, na 
Alemanha.

Frades fazem curso na Irlanda

Durante o mês de julho, os freis: Adailson Santos e Edu-
ardo Ferrreira fizeram o curso de Inglês de Verão na Irlanda. 
Geralmente esse curso conta com a participação de diversos 
estudantes carmelitas que vêm para aprender ou aperfeiçoar 
o seu Inglês. Durante a estadia na Irlanda, os estudantes fi-
cam sob a responsabilidade da Província Irlandesa.
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Ano do Laicato Carmelitano: encontros regionais
 

Palestra – Laicato na história da Ordem
 

REGIÃO MG 3  - data: 05/08/2018
Local: Passa Quatro (MG)

Sodalícios: Passa Quatro, Carmo de Minas e Fraternidade de Cambuquira
 

REGIÕES MG 1 E MG 2 – data: 11/08/2018
Local: Convento do Carmo – Belo Horizonte (MG)

Sodalícios: Juiz de Fora, Barbacena, São João Del Rei, João Monlevade, Belo Horizonte, Ouro Preto, 
Serro, Diamantina, Sabará.

 
REGIÃO SP 3 – data: 18/08/2018

Local: Campinas (SP)
Sodalícios: Piracicaba, Limeira, Jaboticabal, Taiuva, Campinas, Mogi Mirim, Itu

 
REGIÃO SP 2 – data: 25/08/2018

Local: Sodalício da Esplanada (SP)
Sodalícios: Esplanada, Basílica do Carmo, Sapopemba, Santos, Osasco, Carapicuíba

 
REGIÃO SP 1 – data: 26/08/2018

Local: Rosa Mística-Jambeiro- Rodovia dos Tamoios (SP)
Sodalícios: Taubaté, São José dos Campos, Bragança Paulista, Jacareí, Mogi das Cruzes

 
REGIÃO BA – data: 20/10/2018

Local: Salvador (BA)
Sodalícios: Salvador e Cachoeira

 
REGIÃO RJ – data: 25/11/2018

Local: Convento do Carmo – Angra dos Reis (RJ)
Sodalícios: Angra dos Reis, Lapa, Vicente de Carvalho, Fraternidade de Saquarema

 
REGIÃO MG-DF – data: 15/12/2018

Local: Paróquia Nossa Senhora do Carmo – Brasília (DF)
Sodalícios: Unaí (MG) e Brasília (DF)


