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de Santo Elias

Carmelo centra-se em Jesus Cristo, a quem nós seguimos e
nos empenhamos em servir. Os grandes modelos da nossa
forma de vida são a Virgem Maria e o Profeta Elias. O valor
central do carisma carmelita é a contemplação entendida como uma
íntima relação com Deus em Jesus Cristo, que transborda numa vida
de oração e fraternidade, na qual procuramos servir o nosso próximo
conforme os nossos dons particulares e nossa vocação. E para culminar este Ano Jubilar não haveria ocasião melhor do que oferecer ao
mundo homens consagrados que, pela sua opção de vida, atuam na
sociedade como fermento na massa, fazendo o Reino de Deus crescer
entre os desafios do tempo presente.
Nesta edição da ‘Revista Carmelitas’ apresentamos as ordenações
presbiteral e diaconal que marcaram o encerramento das celebrações
em comemoração aos 300 anos da Província Carmelitana de Santo
Elias, e também o especial ‘Província 300 anos: espiritualidade, legado e missão’, com artigos, mensagens e testemunhos que contam um
pouco da história e trajetória dos religiosos da Ordem dos Irmãos da
Bem-Aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo no Brasil.
Nosso periódico traz, ainda, um panorama de como foi o primeiro ano do novo Governo Provincial e do Serviço de Animação
Vocacional Carmelitano; conta tudo sobre o Encontro de Formação
Permanente com Frei Riva, O.Carm., do Comissariado Geral dos
Carmelitas do Paraná; celebra os 50 anos da Escola Maria Montessori e os 36 anos da Associação Beneficente São Martinho; e registra
a posse da Comissão Justiça e Paz do Regional Sul 1 da CNBB, na
Basílica de Nossa Senhora do Carmo, em São Paulo.
Precisamente por ocasião deste Tempo do Advento, o Papa Francisco recorda mais uma vez o seu verdadeiro significado: “Vigiar e
rezar: eis como viver este tempo, a partir de hoje até ao Natal. O
Advento convida-nos a um compromisso de vigilância, olhando para
fora de nós mesmos, ampliando a mente e o coração, para nos abrirmos às necessidades das pessoas, dos irmãos, ao desejo de um mundo
novo”. Que 2021 seja um ano de esperança! Um ano para renovar,
cada vez mais, a fé, a alegria e os compromissos com a vida religiosa
carmelitana. Agradeço aos caros leitores por juntos termos feito esta
caminhada até aqui e desejo, profundamente, que 2021 seja o Ano da
Graça do Senhor nas nossas vidas. Uma boa leitura! Um Feliz e Santo
Natal! E que Deus abençoe a todos!

Frei Adailson Quintino dos Santos, O.Carm.
Prior Provincial
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ORDENAÇÕES PRESBITERAL E
DIACONAL marcam os 300 anos da
Província Carmelitana de Santo Elias

N
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o Jubileu de seus 300 anos, a Província Carmelitana
de Santo Elias (PCSE) apresentou mais quatro freis
que foram confirmados pela Igreja e receberam, na
Solenidade da Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro, os
graus do Sacramento da Ordem. Foram ordenados presbíteros
os freis Carlos André Bezerra de Lima, O.Carm.; Juliano Luiz
da Silva, O.Carm.; e William Pereira Barboza, O.Carm. Recebeu o grau do diaconato frei Bruno Castro Schröder, O.Carm.
A cerimônia, realizada na Basílica de Nossa Senhora do Carmo, na Bela Vista (SP), foi presidida pelo bispo diocesano de
Mogi das Cruzes (SP), Dom Pedro Luiz Stringhini, e concelebrada pelo Prior Provincial, Frei Adailson Quintino dos Santos,
O.Carm., conselheiros e demais religiosos presentes.
Conheça os freis ordenados:
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Frei Bruno Castro Schröder, O.Carm.

Lema diaconal: “Senhor, tu sabes tudo; tu sabes que te amo.” (Jo 21, 17)

Breve biografia: Frei Bruno Castro Schröder nasceu no dia 25 de
julho de 1991, em Itararé, no interior sul paulista. Filho de Augusto
César Schröder e Valdete de Fátima Castro Schröder, o frade carmelita é o segundo de três filhos do casal, tendo como irmãs Juliana e
Sarah. Embora paulista de nascimento, frei Bruno passou boa parte
de sua vida no Paraná, onde possui familiares maternos. É licenciado em Filosofia pelo Instituto Santo Tomás de Aquino (ISTA) de
Belo Horizonte (MG) desde 2014 e, em 2019, tornou-se bacharel
em Teologia pela Faculdade de São Bento (FSB) de São Paulo (SP).
Emitiu seus votos temporários em 21 de janeiro de 2017, na Igreja
do Convento do Carmo da cidade de São Cristóvão (SE), e os votos
solenes em 25 de outubro de 2019, na Igreja do Convento Santa
Maria Madalena de Pazzi, em Mogi das Cruzes (SP). Atualmente
compõe a comunidade conventual do Carmo da Lapa do Desterro,
na cidade do Rio de Janeiro, e desenvolve seu apostolado na Associação Beneficente São Martinho – uma das obras sociais da Província
Carmelitana de Santo Elias –, desde abril deste ano.
“O itinerário vocacional é, antes de tudo, um encontro. Como
nos diz Santa Teresa de Ávila: um encontro com Aquele que
sabemos que nos ama. Neste encontro nós nos descobrimos
partícipes de Deus na criação. Deus nos ama e pede de cada
um de nós apenas uma coisa: que sejamos capazes de nos
amarmos, ou seja, de nos reconhecer iguais. E isso nos leva à
gratidão. Existem aqueles que envolvidos de tal forma neste
mistério desejam abandonar-se em tal amor. A viver a radicalidade do Evangelho no mundo, de colocar-se a serviço da
Igreja em favor de todos quantos necessitem. Sinto-me muito
feliz e grato pela confiança em mim depositada pela Província ao me admitir à Ordem do Diaconato”.

Frei Carlos André Bezerra de Lima, O.Carm.

Frei Juliano Luiz da Silva, O.Carm.

Lema sacerdotal: “Então me aproximarei do altar de
Deus: Deus que é a alegria da minha juventude.” (Salmo 142)

Breve biografia: Frei Juliano Luiz da Silva nasceu em 1990. Filho
de Luiz Sabino da Silva e Solange Sabino da Silva, naturais de Tavares, sertão da Paraíba. Frei Juliano e seus irmãos Joice e Jeferson
nasceram e cresceram em Sorocaba, interior de São Paulo, onde os
pais moram desde o matrimônio há 35 anos. A Paróquia Cristo Rei,
em Sorocaba, foi o berço da vocação de frei Juliano, que fez a sua
profissão religiosa na Ordem do Carmo como membro da Província
de Santo Elias no dia 19 de janeiro de 2014. Cursou Filosofia na Faculdade Jesuíta, em Belo Horizonte, onde conseguiu o bacharelado
em 2016. Desde 2017 mora em Roma, onde concluiu o curso de
Teologia da Pontifícia Universidade “Lateranense” e continua seus
estudos com o mestrado em Teologia Espiritual pelo Pontifício Instituto de Espiritualidade “Teresianum”. Foi ordenado diácono em
novembro de 2019, na Basílica de São Martinho em Roma. Atualmente, o frade carmelita é membro da comunidade de “Santa Maria
Regina Mundi”, na periferia de Roma, onde também contribui com
os frades nos diversos trabalhos do convento e da paróquia.
“A ordenação presbiteral é a confirmação de uma vocação a
qual me sinto chamado desde os primeiros anos da minha
juventude. Não é o fim de uma etapa, um ponto de chagada,
mas, é o início de um momento novo que certamente mudará
a minha vida. Servir o altar sempre foi motivo de alegria e,
sem dúvida, estar próximo do altar alimentou a minha vocação e o meu desejo de me aproximar ainda mais. Nessa vida
não podemos esperar por um caminho de felicidade que seja
livre de dificuldades e renúncias. Seja qual for a nossa vocação, deveremos afrontar as “noites escuras da alma”. Agradeço muito a Deus por todas as pessoas que ele colocou na
minha vida desde que iniciei o caminho vocacional e por ter
sustentado a minha família, principalmente, nos momentos
em que eu estive ausente. Antes de ser padre eu sou um frade
carmelita e continuarei sendo mesmo depois da Ordenação
Presbiteral. Quero continuar aprofundando a nossa espiritualidade e o principal motivo da minha formação é o povo de
Deus. Durante o caminho vocacional precisei das orações de
todos, precisarei muito mais como sacerdote”.
carmelitas.org.br
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Breve biografia: Nascido no estado do Ceará, filho de Maria Lúcia Bezerra de Lima e Manoel Xavier de Lima (falecido), Frei Carlos
André tem 30 anos. Ingressou no Postulando da Ordem do Carmo
em 2012, em Mogi das Cruzes (SP); e, no ano seguinte, foi para o
Noviciado, em Belo Horizonte (MG), onde cursou filosofia na Faculdade Jesuíta. Já o curso de Teologia, o religioso cursou na Faculdade
de São Bento (SP). Em 2019, realizou sua Profissão Solene dos Votos
de Pobreza, Castidade e Obediência, na Ordem do Carmo, na Igreja
da Ordem Primeira de Nossa Senhora do Carmo, em Mogi das Cruzes (SP). Neste ano de 2020 realizou sua missão diaconal na Basílica
de Nossa Senhora do Carmo, na Bela Vista (SP) e, atualmente, é
delegado para a Ordem Terceira do Carmo e ecônomo na Casa de
Formação do Postulantado, em Belo Horizonte (MG).
“A vida ministerial é um dom concedido pela graça e ação
benfazeja de Nosso Senhor, diante de tamanha grandeza meu
coração transborda da mais nobre alegria, tendo como fonte
o coração do Cristo Sumo e eterno Sacerdote. Busco me colocar com muita humildade diante desse profundo mistério,
ansiando ser para a Igreja de Cristo e o povo de Deus um servo, colaborador do Reino de Cristo, oferecendo diariamente
o Santo Sacrifício. Agradeço muitíssimo a bondade de Deus
em minha vida e a proteção da Santíssima Virgem, o que sou
hoje é obra das mãos de Deus, não tenho nenhum mérito,
Cristo foi tudo em minha vida e sempre será”.
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Lema sacerdotal: “Encheu-se de compaixão.” (Mt 9, 36)

Frei William Pereira Barboza, O.Carm.

Lema sacerdotal: “Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de
alegria!” (Sl125, 3)

Breve biografia: Nascido no estado de Minas Gerais, filho de Delma Pereira Barboza e Joaquim Barboza de Jezuz, Frei William Pereira
Barboza tem 26 anos. Ingressou no Postulando da Ordem do Carmo
em 2012, em Mogi das Cruzes (SP), e, no ano seguinte, continuou
no Postulantado, dando início aos estudos de Filosofia na Faculdade
de Filosofia e Teologia Paulo VI, na mesma cidade. Entrou no Noviciado no ano de 2014, em Belo Horizonte (MG). Após professar seus
primeiros Votos Religiosos em 2015, deu prosseguimento e finalizou
seu curso de Filosofia em 2017, no Instituto Santo Tomás de Aquino
(ISTA). Iniciou seu curso de Teologia na Faculdade de São Bento (SP)
e concluiu em Roma pela Universidade Lateranense. Em 2019, ainda
na cidade italiana, realizou sua Profissão Solene dos Votos Solenes na
Ordem do Carmo e sua Ordenação Diaconal, na Basílica de São Silvestre e São Martinho ai Monti. Atualmente, realiza sua missão na cidade de Eldorado do Sul, região Metropolitana de Porto Alegre (RS).
“Estou alegre em saber que o meu sonho, a minha vocação está
se realizando, se concretizando. Ao me imaginar sacerdote, o
coração acelera! É o passo que sempre quis dar ao Senhor, me
preparei para isso, para ser Dele, e consagrá-Lo na Eucaristia
para que outrem possa adorá-lo e louvá-lo. Meu lema sacerdotal me acompanha desde o início do meu chamado. Tocou-me
essas palavras ao ouvi-las durante uma Missa de Consagração
Definitiva de uma freira. Percebi naquele momento que a alegria deveria acompanhar-me na minha vocação e também na
minha entrega definitiva a Deus, como também no meu Ministério Sacerdotal. Acredito que o povo espera que eu seja um
bom sacerdote, segundo o Coração de Deus. Certamente com
a oração do povo e com a graça do Pai, me esforçarei para ser
“persona Christi” na Igreja e para a Igreja”.

Por Raphael Freire
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o dia 29 de janeiro de 2020, durante o Capítulo Provincial, a
Família Carmelitana conheceu
a nova diretoria que governaria a Província Carmelitana de Santo Elias nos próximos três anos (2020-2023). Os frades reunidos em assembleia elegeram como Prior
Provincial Frei Adailson Quintino dos
Santos, O.Carm., e como conselheiros os
freis: Alberto Fernandes Souza, O. Carm.;
Alan Fábio Soares Lima, O. Carm.; Fernando Bezerra Leite, O. Carm.; e Rothmans Darles de Campos, O. Carm.
Prontos para conduzir mais essa missão de forma fraterna e inspiradora, o
novo Governo foi surpreendido com a
chegada da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) ao Brasil. Nesta entrevista
exclusiva para a ‘Revista Carmelitas’, o
Prior Provincial, Frei Adailson Quintino
dos Santos, faz uma avaliação deste primeiro ano de trabalho frente a este ‘novo
tempo’ que transformou a dinâmica da
vida religiosa. O frade falou, ainda, sobre a comunhão entre os carmelitas de
todo o mundo, as Casas de Formação, o
Serviço de Animação Vocacional Carmelitano, a Ordem Terceira do Carmo
(OTC), as Obras Sociais e concluiu desejando que 2021 seja o Ano da Graça do
Senhor na vida de todos da Família Carmelitana. Leia a entrevista na íntegra:
ANO PANDÊMICO
Quando fomos eleitos para governar
a Província nesse triênio tudo era muito
novo para nós e, logo em seguida, veio à
pandemia. Num primeiro momento ficamos muito apreensivos diante dessa realidade que afeta a vida de todos os seres
humanos e achávamos que tudo isso iria
durar, no máximo, três meses. Mas hoje
a gente sabe que essa pandemia veio pra
ficar e que sem uma vacina não é possível voltar para aquele “normal” que nós
estávamos vivendo. Os sonhos, os projetos e o nosso plano de ação desenhado
pelo Governo Provincial para este ano de
2020, infelizmente, não foi possível executar. Tudo isso mexeu com a estrutura
da Província e, consequentemente, das
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nossas Comunidades, que tiveram que
se readaptar repensando todas as ações
e trabalhos dentro de um novo formato
que, até então, não estava no nosso planejamento. E a partir desta função na
qual me encontro hoje dentro da Província, posso afirmar que repensar a nossa
missão, nossos trabalhos e estruturas
demandou muito mais esforço da nossa
parte e que, mesmo em meio a essa pandemia, nunca faltou ao nosso Governo
Provincial muita vontade e desejo de trabalhar pelo bem da Província, das nossas Comunidades, paróquias e de todo o
povo de Deus. Foi necessário, neste “novo
tempo”, voltar-se para dentro das nossas
Comunidades e para a vida comunitária
como um todo, pois, com o distanciamento social, essa dimensão pastoral demandou maior atenção, inclusive, através
dos meios de comunicação, que contribuíram muito para o desenvolvimento da
Província. Tudo isso, claro, mexeu com a
dinâmica da nossa vida religiosa.
COMUNHÃO CARMELITA
Quando nós falamos do Governo
Provincial é importante também destacar que estamos em comunhão e seguimos as diretrizes do Governo Geral e
do ‘Plano de Ação Global’, que chama
a atenção das Províncias para a vida de
oração, vida fraterna e vida de missão.
Isso significa que, no mundo inteiro, os
carmelitas contam com um plano norteador da sua missão e atuação, e que
onde um carmelita estiver ele nunca
estará sozinho, mas representa uma comunidade que vive um Carisma que é
universal. Um bonito testemunho que
posso partilhar, por exemplo, foram
os diálogos e as trocas de experiências
entre os provinciais do mundo inteiro e
do Brasil, no início da pandemia, para
saber como cada um estava conduzindo os processos frente à Covid-19. Tenho aprendido muito com todos eles e
também com os priores provinciais que
me precederam em nossa Província, a
quem eu agradeço, pois me ajudaram
e continuam auxiliando nesse processo.

Foto: Divulgação

FREI ADAILSON QUINTINO
DOS SANTOS, O.CARM.:
“A fé e a esperança não
faltaram em nossas vidas”
Agradeço ainda ao Conselho Provincial, pois todos os confrades estão dando o seu melhor para que realmente os
resultados positivos possam ser vistos e
vivenciados. Nunca os vi apáticos diante dessa realidade, mas, pelo contrário,
todos estão sempre muito preocupados
com as nossas comunidades e tudo isso
demonstra nossa comunhão e unidade.
CASAS DE FORMAÇÃO
Assim como em todos os setores de
nossa Província nossas Casas de Formação também tiveram que mudar suas metodologias de trabalho. Nossos formandos
deram continuidade aos seus estudos na
modalidade online e de forma alguma o
ensino acadêmico foi afetado, pelo contrário, as faculdades de Filosofia e Teologia
também criaram e programaram novas
plataformas de ensino atendendo com a
mesma qualidade nossos estudantes. É
claro que existe a ausência da vida acadêmica presencial, a troca com os colegas de turma, os compartilhamentos de
experiências, mas de qualquer forma isso
não afetou a formação. Com o isolamento
social, orientado pelas autoridades civis e
eclesiásticas, nossos estudantes permaneceram nos Conventos vivenciando a quarentena e isso, sem dúvidas, demandou
uma atenção ainda maior por parte dos
formadores. Mas, graças a Deus, a gente
chega ao final desse primeiro ano de pandemia com o resultado muito positivo, reconhecendo que as nossas Casas de Formação tiveram que passar por uma nova
reformulação na sua pedagogia e atuação,
mas que obteve um grau de satisfatoriedade muito grande frente a esse processo.
Isso é muito positivo e ficamos muito felizes porque essa excelência na formação
continua. Agradecemos aos formadores:
Frei Marlom Moreira, O.Carm., no vocacional; Frei Vicente Maciel, O.Carm.,
junto aos postulantes; Frei Alan Fábio, O.
Carm., com os noviços; Frei Jerry Fonseca,
O.Carm., com os estudantes de Filosofia e
Teologia; e ao Colégio de Formadores por
tudo o que fizeram e ainda fazem, sobretudo, nesse ano atípico de pandemia.

VOCACIONAL
Quando falamos em formação e vocacional só temos palavras de gratidão,
pois, assim como nós do Governo Provincial, os frades que abraçaram esses
trabalhos também não estavam preparados para assumir e dar continuidade
a essas funções nesse ‘novo tempo’. O
grande desafio da Pastoral Vocacional,
que já vinha atuando ativamente nas redes sociais, tornou-se muito maior, mais
intenso e proativo, porque só conseguimos realizar um único encontro vocacional presencial neste ano, sendo os outros promovidos de forma remota pela
Internet. Foi necessário dividir o Brasil
por regiões e, a cada semana, nosso promotor vocacional atendia uma região
diferente do país. Sem contar sua disponibilidade para atender os vocacionais
24h por dia. Essa empreitada também
foi muito positiva e estamos com uma
projeção para o ingresso de 20 rapazes
no Postulantado em 2021. Diante desta
realidade, não podemos avaliar exclusivamente um único setor, mas todo um
trabalho em equipe que reúne a Pastoral
Vocacional, a Comunicação, as Casas de
Formação e a Província como um todo,
nesse serviço integrado que demonstra
um resultado satisfatório também neste
momento em que estamos vivendo.
ORDEM TERCEIRA DO CARMO
(OTC)
Agradecemos a gestão anterior da
Comissão para a Ordem Terceira do
Carmo, sobretudo, nas pessoas do delegado provincial, Frei Petrônio de Miranda, O.Carm., e do coordenador dos
leigos, Irmão Paulo Daher, que fizeram
um belíssimo trabalho à frente da OTC
ao longo deste período. Da mesma forma, abençoamos e damos as boas-vindas aos novos integrantes da Comissão
Provincial eleitos em setembro deste ano
para o próximo triênio (2020-2023). Estamos vivendo um momento que exige
também dos Terceiros Carmelitas novas
dinâmicas de atuação e para esse grupo
que assume, principalmente para o novo
coordenador – Irmão Davi Rufino – e
para todos da Comissão, será necessário dar o melhor de si junto aos Irmãos
Terceiros. Existe uma grande expectativa em torno desta nova Comissão, pois
com esse ‘novo normal’ começa a surgir
novas ideias e situações que, até então,
não estava no planejamento ordinário
das nossas ações como, por exemplo, o
processo de formação online. Essa nova
coordenação já trouxe uma plataforma
carmelitas.org.br

online para formação, onde o indivíduo recebe o material através de vídeos
explicativos sobre todo o processo para
ser um carmelita. Além disso, para fazer parte da OTC hoje, as pessoas já
encontram, no mesmo lugar, todas as
informações necessárias e divididas por
regiões em que estamos presentes ou,
até mesmo, onde estão surgindo novos
sodalícios. Com isso, esse ‘novo tempo’
antecipou muita coisa que já estava planejada e que, de certa forma, já tem ajudado muito aos sodalícios.
OBRAS SOCIAIS
Nós começamos o ano de 2020 com
muitos sonhos, esperanças e todo um
planejamento já programado para a
execução das atividades de nossas Obras
Sociais. Essa pandemia veio para desestabilizar e criar novos meios e formas de
atuação que, também no campo social,
foi necessário recriar ou criar. Eu gosto
dessa palavra ‘criar’ porque nós criamos
muitas formas ou antecipamos formas
que, até então, estava no horizonte da
nossa organização e que foi antecipada
para uma atuação concreta junto aos
menos favorecidos e mais vulneráveis da
nossa sociedade. A Província Carmelitana de Santo Elias realiza Obras Sociais
no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas
Gerais, Rio Grande do Sul, entre outros
lugares, numa grande ação carmelita
frente às várias necessidades do povo
brasileiro e com esta pandemia foi necessário se reinventar. Realizamos uma
grande força tarefa com aulas online,
lives, atendimentos através das redes sociais e aplicativos, e também presencialmente respeitando todos os protocolos
de segurança orientados pela Organização Mundial de Saúde. Tudo isso para
não deixar nenhum dos nossos beneficiários, suas famílias, nossos irmãos que
vivem em comunidades e/ou em situação de rua sem atendimento. Toda essa
realidade toca o coração de quem verdadeiramente é seguidor de Jesus Cristo
e esta pandemia revelou duas faces da
nossa sociedade: aqueles que têm condições e aqueles que são vulneráveis e que
com a pandemia e o isolamento social se
tornaram mais vulneráveis ainda como,
por exemplo, a população em situação
de rua de todo o Brasil. Nós, enquanto
Carmelitas, com as nossas missões, promovemos um vasto atendimento a essa
população, bem como em nossas paróquias, aonde vimos um grande número
de párocos, vigários e freis fazendo campanhas de arrecadação de cestas básicas

para levar às famílias mais carentes da
comunidade porque também elas foram
muito afetadas e impactadas com a perda dos seus empregos e a falta de recolocação no mercado de trabalho. Mas a
pandemia também revelou a face solidária de muitas pessoas e empresas que se
abriram a uma ação que não pode ser
pontual, pois o que a gente quer, deseja
e sonha é que as pessoas sejam sempre
solidárias e sensíveis a essa carência da
população e da nossa sociedade. Juntamente com os fiéis de nossas paróquias
e comunidades, nós, Carmelitas, iniciamos um grande movimento e colocamo-nos no ponto de trincheira ao lado dos
que vivem em vulnerabilidade social.
MENSAGEM À FAMÍLIA CARMELITANA
Esse ano de 2020 foi um período de
incertezas em que nós não sabíamos o
que iríamos passar, mas a fé e a esperança não faltaram em nossas vidas.
Em 2021, esses elementos precisam
estar cada vez mais presentes em nós
porque a gente só consegue avançar se
tivermos essa certeza conosco. A fé e a
esperança não podem faltar no coração
daqueles que se colocam a caminho e no
seguimento de Nosso Senhor, Jesus Cristo. O Papa Francisco em uma de suas
catequeses desse fim de ano chamava
atenção para a figura do Profeta Elias e
o seu ideal de vida. Gostaria de dizer aos
meus confrades, monjas, irmãos e irmãs
terceiros: tenham clareza do nosso ideal de vida! Quando temos essa clareza
não existe obstáculo que nos paralise,
mas, muito pelo contrário, passamos por
todas as adversidades e chegamos ao
Monte que é Nosso Senhor, Jesus Cristo.
Portanto, 2021 é um ano de esperança,
um ano de renovar mais uma vez a fé,
a alegria, os compromissos com a vida
religiosa carmelitana, é saber que nós estamos no mundo sendo um sinal de presença de Deus onde quer que seja a nossa área de atuação. Não tenha medo! Dê
o seu máximo, o seu melhor, pois como
diz a nossa Regra: quando nós damos
mais do que aquilo que nós podemos é
o Nosso Senhor que vem para retribuir.
É somente Ele que retribui cada um de
nós pelas nossas ações. Agradeço muito
a cada um por termos feito esta caminhada até aqui e desejo profundamente
que 2021 seja o Ano da Graça do Senhor nas nossas vidas.

Por Raphael Freire
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raduado em Filosofia pelo Instituto Santo Tomás de Aquino, em Belo Horizonte, e em
Teologia pela Pontifícia Universidade
Lateranense em Roma, na Itália, aos
31 anos, Frei Marlom Francis de Souza Moreira, O.Carm., recebeu uma
das missões mais importantes de sua
trajetória religiosa: ser o Promotor
Vocacional da Província Carmelitana
de Santo Elias. O que o frade carmelita – também especialista em Psicologia Vocacional e Pastoral Especial
– não imaginava é que uma pandemia
mundial traria muitos desafios e novas
perspectivas sobre a vida da Igreja e a
dimensão vocacional. Nesta entrevista
exclusiva para a ‘Revista Carmelitas’, o
religioso faz uma avaliação do Serviço
de Animação Vocacional Carmelitano
neste ano de 2020, fala sobre o seu primeiro ano à frente da Provocarmo, e
ressalta a importância de todos os confrades e comunidades para o grande
êxito da promoção vocacional. Confira
a entrevista:
Revista Carmelitas – Qual avaliação que o senhor faz do Serviço
de Animação Vocacional Carmelitano neste ano de 2020? Quais
foram os maiores desafios?
Frei Marlom Moreira – Neste ano
nós tivemos que recriar tudo, pois não
esperávamos essa pandemia do novo
coronavírus (Covid-19) que assola o
Brasil e o mundo todo. Em março realizamos um encontro vocacional presencial em Mogi das Cruzes, São Paulo,
e depois tivemos que nos adaptar, seguindo as determinações e orientações
das nossas autoridades eclesiais e também dos nossos municípios e do país,
cumprindo então o isolamento social
e a quarentena. Sem dúvidas, um dos
maiores desafios foi esse e, com isso, tivemos que fazer esse acompanhamento através dos meios de comunicação
como, por exemplo, e-mail, WhatsApp,
Zoom... O que de certa forma facilitou
esse processo para alguns, mas também
dificultou para outros dependendo da
região em que residem. Mas, graças a
Deus, conseguimos realizar esse traba8
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FREI MARLOM MOREIRA, O.CARM.:
“Todos nós somos responsáveis pelas
vocações e devemos fazer a nossa parte”

lho e os vocacionados também compreenderam esse momento e sempre estiveram de braços abertos.
Revista Carmelitas – Mesmo com
a pandemia a Provocarmo realizou diversas ações durante o ano.
Quais iniciativas o senhor destacaria e que frutos esse trabalho
trouxe para a Província?
Frei Marlom – Ao olharmos a vida
da Igreja e a dimensão vocacional dentro desse contexto da pandemia, percebemos que sempre devemos estar
abertos às novas possibilidades. Novas
práticas que nos ajudam a chegar até
o coração dos jovens e lançar redes
para que Jesus seja amado e adorado
em toda a parte, e para que o Carisma
Carmelitano seja difundido mesmo em
meio a situações que não esperávamos.
Acredito que esse sentimento de recriar,
reinventar sempre, tenha sido um dos
grandes frutos do nosso trabalho nesse
ano de 2020.
Revista Carmelitas – O senhor poderia falar de números? Quantos
jovens procuraram a Provocarmo, quantos vocacionados, quantos vão ingressar na Província...?
Frei Marlom – É difícil falar em números, mas, aproximadamente, 50 jovens nos procuraram durante este ano
para serem acompanhados pelo Serviço
de Animação Vocacional Carmelitano.
Alguns vão fazendo o discernimento,
outros pedem um pouco mais de tempo,
e ainda temos aqueles que veem outras
possibilidades. Atualmente nós estamos
com um número de 25 rapazes, mas
ainda não temos um panorama certo de

quantos irão ingressar. Eu sempre digo
que vocação é dom de Deus e faz-se necessário conversar e conhecer a realidade vocacional de cada candidato para,
posteriormente, fazermos juntos esse
caminho de discernimento.
Revista Carmelitas – Este é o primeiro ano do senhor como Promotor Vocacional. Como foi a experiência?
Frei Marlom – Na realidade desde
2013 eu ajudo na promoção vocacional
da Província e auxiliei nossos promotores vocacionais que me precederam
como, por exemplo, Frei Janício Dias,
O.Carm., Frei Jerry Fonseca, O.Carm.,
Frei Fernando Bezerra, O.Carm., então
realmente à frente como Promotor Vocacional este é o meu primeiro ano, mas
nos anteriores também estivemos ajudando na medida do possível. Foi uma
experiência gratificante e eu acredito
que todos nós, frades e Igreja, somos
responsáveis pelas vocações e devemos
fazer a nossa parte. Cada comunidade
conventual também é responsável pelas vocações e elas ajudam o Promotor Vocacional a fazer o seu trabalho.
É claro que eu estou à frente nomeado
pela Província sendo o responsável pelo
cuidado e pastoreio dessas vocações,
mas não conseguiria fazer nada sem o
suporte da instituição e o auxílio dos
confrades. Foi uma experiência positiva, uma dinâmica nova devido à pandemia, mas que com a graça de Deus
fomos nos ajudando e caminhando.
Revista Carmelitas – Algo mais
que o senhor gostaria de registrar?
Frei Marlom – Apenas agradecer!
Dizer o meu muito obrigado a todas as
pessoas que nos ajudaram, que colaboraram com o nosso Serviço de Animação Vocacional Carmelitano, e que caminharam conosco esse ano, pedindo
a Nossa Senhora do Carmo, modelo
de todas as vocações, que possa ajudar
sempre a cada um de nós nesse caminho
de seguimento de Jesus Cristo. A todos o
meu muito obrigado e a minha benção.

Por Raphael Freire

DEVOÇÃO

FESTA DO CARMO 2020

Milhares de fiéis celebram o Dia de Nossa
Senhora do Carmo em todo o Brasil
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om manifestações de fé e amor
à Virgem Santíssima, devotos
e fiéis celebraram, com grande
alegria e entusiasmo, no dia 16 de julho, a Solenidade de Nossa Senhora do
Carmo. A ocasião marcou também a
comemoração dos 300 anos da ereção
canônica da Província Carmelitana de
Santo Elias (PCSE), que testemunha, há
três séculos, a jovialidade e a vitalidade
do Carmelo. Missas, novenário, carreata e transmissões online marcaram os
festejos em todas as comunidades carmelitanas que compõem a Província nos
estados do Rio de Janeiro, São Paulo,
Minas Gerais, Bahia, Distrito Federal,
Tocantins e Rio Grande do Sul. Além
de participar da Santa Missa, os fiéis puderam realizar atos de devoção e receber a imposição do escapulário de Nossa
Senhora do Carmo, dando testemunho
público de sua fé não só presencialmente
nos conventos, igrejas e paróquias, mas
também através das redes sociais.
“Os frades carmelitas estão no Brasil
desde 1580 e até 1720 faziam parte da
Vice-Província de Portugal, tornando-se
uma província independente a partir
deste ano. Portanto, é com grande alegria que celebramos esses 300 anos de
evangelização, mas, sobretudo, celebramos esses 300 anos de devoção a Nossa
Senhora do Carmo, trazendo para essa
Terra de Santa Cruz a devoção a Nossa Senhora, o anúncio do Evangelho
e a propagação do amor à Santíssima
Virgem, Mãe do Santo Escapulário”,
ressaltou o Prior Provincial da Província
Carmelitana de Santo Elias, Frei Adailson Quintino dos Santos, O.Carm.
O religioso reforçou, ainda, que todos
os protocolos solicitados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelas
autoridades civis, no combate ao novo
coronavírus (Covid-19), foram realizados
pelos frades da Província em suas respectivas comunidades visando sempre o
cuidado, a saúde e o bem-estar de todos
os fiéis. Frei Adailson falou também sobre
unidade, comunhão e pontuou uma das
intenções da Festa do Carmo 2020.
“Por conta da pandemia nós vivemos
um momento diferenciado. Infelizmente
celebramos essa grande festa com um

Brasília (DF)

Itu (SP)

número reduzido de fiéis, mas, desde às
7h, Missas já eram celebradas em nossas
igrejas respeitando todos os protocolos,
pois, neste momento, nosso intuito é
sempre proteger e ter esse cuidado com
a vida porque esse é o mandato de Jesus:
cuidar da vida; e a fé tem essa função. Sabemos que existem milhares de devotos
de Nossa Senhora do Carmo e no dia 16
de julho, de modo especial, esses fiéis fazem uma grande romaria até nossas igrejas. Sentimos muito a falta de todos fisicamente, porém, sabíamos que as nossas
igrejas estavam cheias de oração e que os
nossos fiéis, devotos da Virgem do Carmo, estavam unidos à Família Carmelitana rezando por toda a Igreja e por todo
o mundo. E nesse ano, de modo muito
especial, pedimos a Nossa Senhora para
que Ela interceda ao Sagrado Coração
de Jesus pelo fim desse mal que tem atingido e trazido tanto sofrimento para o
nosso povo”, destacou Frei Adailson.
“Foi uma grande graça de Deus tomar posse no dia dedicado a Nossa Senhora do Carmo. Peço a todos que rezem por mim em minha nova missão”,
disse Frei Sílvio.

Os fiéis do Santuário de Nossa Senhora do Carmo, em Brasília (DF), também comemoraram o dia dedicado à
Padroeira com muita alegria e entusiasmo. Com todas as medidas de segurança e de prevenção à Covid-19 adotadas,
Missas foram celebradas e um drive-thru com comidas típicas foi montado
para animar, ainda mais, os devotos da
Virgem do Carmo. O pároco, Frei João
Carlos Dias, O.Carm., falou sobre a importância da fé e do escapulário.
“Quando nós usamos o escapulário
e nos revestimos com ele, com esse hábito de Nossa Senhora, temos a fé de que
ela está sempre conosco, protegendo a
Ordem do Carmo e todos aqueles que
têm essa devoção por Nossa Senhora do
Carmo, mas, de modo geral, por Maria.
Estamos vivendo este momento delicado
de pandemia, mas não podemos perder a
esperança e a fé, por isso, hoje, voltamos
os nossos olhos e os nossos corações para
Nossa Senhora acreditando que, pedindo com fé, ela intercederá a Jesus por todos nós”, concluiu Frei João Carlos.

Por Raphael Freire
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HISTÓRIA do Carmelo Brasileiro
Em 1580 quatro padres carmelitas, sob a orientação de Frei Domingos Freire, acompanhavam a expedição do Frutuoso Barbosa encarregada de fundar, na
Paraíba, uma colônia. Da carta de apresentação dos carmelitas destacados para ir
ao Brasil se conhece também os nomes dos outros seus companheiros: Frei Alberto de Santa Maria, Frei Bernardo Pimentel e Frei Antônio Pinheiro. Na mesma
carta se encontra a motivação do envio destes carmelitas: ‘é obrigação nossa e de
todos os religiosos que professam nosso modo de vida, servir a Deus e à sua Mãe
Santíssima, dedicando-se à salvação das almas e incremento da religião cristã’.
A tentativa da colonização fracassou por causa de uma violenta tempestade que dispersou os navios. Barbosa voltou para Portugal, mas os carmelitas ficaram em Pernambuco e se estabeleceram numa capelinha dedicada
a Santo Antônio, doada pelo governador de Olinda. Chegando de Portugal
outros religiosos, chefiados por Frei Pedro Viana em 1583 e 1588, iniciaram
as fundações dos conventos. O primeiro a ser estabelecido em 1583 foi o de
Olinda, onde 13 anos depois já funcionava uma escola e um curso de teologia.
Os religiosos se dedicavam também à evangelização dos índios.
Em 1586, Frei Damião Cordeiro fundou o convento de Salvador da Bahia.
Frei Pedro Viana, com outros carmelitas, foi para o Sul do país e fundou os conventos de Santos (1589) e o da Praça XV, no Rio de Janeiro (1590). Seguiram-se
depois outras fundações em Angra dos Reis (1593) e São Paulo (1594).

No Estado do Brasil

Foto: Divulgação

Em 1685 as casas do Estado do Brasil foram divididas em outros dois vicariatos: o do Rio de Janeiro, com os conventos de Rio de Janeiro, Santos, São
Paulo, Angra dos Reis, Mogi das Cruzes, Vitória do Espirito Santo (fundado em
1685); e o da Bahia-Pernambuco com os outros conventos de Olinda, São Cristóvão, Paraíba, Recife (1654), Goiana (1666), Salvador ou Bahia e Rio Real.
Por Breve do Papa Clemente XI, de 20 de abril de 1720, estes dois vicariatos foram constituídos em províncias independentes de Portugal e autônomas.
As duas províncias eram a da Bahia-Pernambuco e a outra do Rio de Janeiro.
A Província do Rio de Janeiro tinha já fundado, no entanto, a missão de
Marvin (SP), e a residência de Itu (SP) em 1719, que terá igreja e convento
reconstruídos em 1765; em 1721 contava 204 religiosos, entre sacerdotes, estudantes clérigos e irmãos leigos.
A província de Bahia em 1720 contava 80 religiosos professos, além de
diversos padres que moravam fora do convento, em fazendas, e mais de 25
religiosos com residência em Lisboa. Esta província fundou a missão de Sirinhaém (PE) em 1729 e a residência de Alagoas em 1732.
Então, no vicariato da Bahia, em 1677, Frei João de São José e outros 4 ou
5 padres tiveram a permissão de viver no convento de Goiana e de seguir a reforma iniciada na França, no ano de 1636, na Província Turonense. Em 1683,
o Prior Geral Ângelo Monsignani deu a eles normas (chamadas de ‘13 artigos’)
e nomeou Frei João comissário geral. No ano seguinte, o frade é autorizado
a tomar conta do convento da Paraíba e, em 1686, do conventinho perto de
Recife (atual convento da Piedade). A reforma se difundiu em outros conventos
e, em 1725, foi elevada a Vicariato. Em 1744 tornou-se Província reformada
independente (Província de Pernambuco) com as casas de Goiana, Recife e
Paraíba, 6 residências ou missões no Brasil e uma hospedaria em Lisboa (Portugal). Os frades nesta época eram aproximadamente 100.

Igreja do Carmo de Salvador
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Igreja Nossa Senhora do Carmo da Lapa - Rio de Janeiro

Época áurea do Carmelo

Os séculos XVII e XVIII constituem a época áurea do Carmelo Brasileiro,
com vasta distribuição geográfica de conventos, subdivididos em 3 províncias
distintas (Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco) e mais o vicariato do Maranhão
e Pará. Grande era o incremento vocacional e eficaz a presença pastoral na
vida do povo. No final do século XVIII, no Brasil, estavam quase 500 religiosos.
As atividades pastorais eram, sobretudo, as da pregação, da sacramentalização, da devoção mariana. Nas províncias, vários conventos eram sedes
para os estudos de humanidade, de filosofia e de teologia. Alguns religiosos
participavam da vida cultural da época.
Vários carmelitas foram famosos pela santidade, entre os quais os veneráveis Frei Luís do Rosário (1591-1619), Frei Jeronymo Pessoa (†1629), Frei
João de São José, e o irmão leigo Frei Gonçalo da Madre de Dios (†1654), do
qual se deu início ao processo para sua beatificação.
Dentre os bispos carmelitas do Brasil nesta época podemos lembrar:
Dom Francisco de Lima (†1704), primeiro bispo do Maranhão; Dom Bartolomeu do Pilar (1667-1733), primeiro bispo do Pará; Dom Carlos de São José
e Sousa, bispo do Maranhão (1777-1850).
O Carmelo Brasileiro deu também à pátria personagens ilustres e valiosos como: Frei Leandro do Santíssimo Sacramento (1778-1829), fundador do
Jardim Botânico do Rio de Janeiro; Frei José de Santa Madalena, o introdutor
da vacina contra a varíola. Durante as revoluções pernambucanas (1817 e
1824), encontramos a figura do patriota Frei Caneca (Frei Joaquim do Divino
Amor Rabelo), que foi fuzilado em 1825.

Declínio e restauração

Como outras Ordens, a Carmelita entrou em declínio nos últimos anos
coloniais e no tempo do Império. Com consequências das leis contra os religiosos e, mais tarde, com a proibição em 1855 de se receberem noviços e
abrir novas casas pelo governo imperial, a Ordem chegou quase a extinção.
No Rio de Janeiro, pelo decreto do despejo real em 1808, o convento
do Carmo foi convertido em paço da cidade e depois no Instituto Histórico
Geográfico, assim como a igreja transformada em capela real, depois imperial. Os carmelitas mudaram-se provisoriamente para o convento de Nossa
Senhora de Oliveira e, em 1810, receberam por doação, o antigo seminário
com capela anexa de Nossa Senhora da Lapa do Desterro.
Após algumas contendas e discórdias com religiosos do Maranhão, os do
Pará ligam-se à Província Carmelitana Fluminense. Os do Maranhão conseguem alguns noviços do parlamento provincial (1838) e tentam incorporar-se
à Província da Bahia (1858); o que não foi levado a efeito.
Em 1888, o vigário geral da Ordem, Padre Ângelo Savini, promoveu a
primeira tentativa de restauração no Brasil: três religiosos (dois malteses e um
irlandês) chegaram para esta finalidade, em Recife. Mas alguns meses depois
a tentativa fracassou.
Com o advento da República, em 1889, proclamou-se a separação da
Igreja do Estado e as Ordens religiosas podiam de novo desenvolver-se livremente. Porém, com profunda mágoa, escreve Dom Antônio Ferreira Viçoso,
bispo de Mariana: ‘Os carmelitas e franciscanos estão divididos no Brasil em
diversas províncias com seu provincial, mas cada um com poucos religiosos,
uns poucos nas capitais e o resto dos conventos com um só...’ (ap. J. Dornas
Filho, O padroado e a Igreja brasileira, São Paulo, 1938, 29). Nota-se que em 1890
havia no Brasil apenas 8 carmelitas (3 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia, 1 em
São Luís do Maranhão e 2 em Pernambuco). A quase totalidade dos conventos estava abandonada e em ruínas.
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Em 1891, os mosteiros e conventos das Ordens e Congregações religiosas ficaram sujeitos à plena jurisdição dos bispos. Neste mesmo ano morre o
último religioso carmelita da região Norte e o ministro do Interior incorpora
a maior parte dos bens dos carmelitas aos próprios nacionais; o convento de
São Luís foi vendido e o de Belém passará para os salesianos (1930).
Sucessivamente, de novo se impulsionou a restauração do Carmelo Brasileiro por outro prior geral, o Padre Luigi Galli, que encarregou a Província
da Espanha. Em 1894, alguns carmelitas espanhóis se estabeleceram em Recife e dois anos depois restauraram Angra dos Reis e Rio de Janeiro.
Em 1900, os espanhóis tomaram a decisão de concentrar as próprias forças somente para a restauração das províncias da Bahia e de Pernambuco. O Prior Geral,
Padre Pio Mayer, pediu ajuda aos carmelitas holandeses, que em 1904 enviaram
6 padres e 1 irmão para assumir Rio de Janeiro e outros conventos abandonados.
Ao convento de Recife se ajuntou, em pouco tempo, o convento de Goiana, reaberto e as fundações novas de Gameleira (1920) e Princesa Isabel (1938).
Posteriormente, com vocações brasileiras, foi possível erigir um Comissariado
de Pernambuco. Este ser regido de maneira autônoma pelos próprios brasileiros quando os espanhóis retornaram à sua pátria. Após a transformação em
Província (1949), deram-se as fundações de Campina Grande (1953) e de Camocim de São Félix (1953). Em 1967 foram fechados a casa de Gameleira e o
convento de Campina Grande. O convento de Piedade, em Jaboatão, foi restaurado em 1990. Pelo aumento das atividades vocacionais-formativas e missionárias, foram erigidos recentemente os conventos de Petrolina (1998), Cajueiro
Seco, em Jaboatão dos Guararapes (1999), Carmópolis (2000) e Aracaju (2002).
Reforçada de contínuo com vocações holandesas, além das brasileiras, em
1922, reergue-se a Província do Rio de Janeiro que foi, antes do Concílio Vaticano II, uma das maiores da Ordem. Foram restaurados vários conventos:
Lapa, no Rio de Janeiro (1904); São Paulo (1905); Angra dos Reis (1906); Santos (1906); Itu (1917); Mogi das Cruzes (1919). Novas fundações são: São Paulo
(Vila Itaim, 1940); Belo Horizonte (1941); Rio de Janeiro (Vicente de Carvalho,
1947); Jaboticabal (1948); Unaí (1965) e
Brasília; também se abriram várias residências (Taguatinga, etc.) e foram feitas
algumas outras tentativas de fundações.
Em 1929, os Carmelitas da Província
do Rio tomavam o encargo de desenvolver a
Prelazia Apostólica de Paracatu, hoje Diocese.
Em 1952, a esta Província foram
unidos os dois conventos sobreviventes (Bahia e Cachoeira) da Província da
Bahia, que até aquele tempo eram ajudados pelos padres espanhóis de Pernam-
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Convento do Carmo de São Paulo
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Capítulo Provincial de 1957

Convento do Carmo de Angra dos Reis
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buco. Em 1954 alguns padres da Província do Rio foram a Portugal para a
restauração da Ordem naquela terra.
Desde o ano de 1951, religiosos da Província da Alemanha Superior trabalham, no Paraná, formando o Comissariado do Paraná (erigido em 1955),
com fundações de vários conventos (Paranavaí, Graciosa, Curitiba, Dourado
e Rolim de Moura) e incrementando as vocações locais.
Dados de 2001 apontavam que os Carmelitas presentes no Brasil, em duas
Províncias e um Comissariado, eram 155, incluindo 5 bispos. Trabalham em paróquias, comunidades de base, e alguns dedicam-se ao ensino em estabelecimentos
públicos ou particulares. Mantém os Museus do Carmo da Bahia, da Lapa no Rio
e o de Camocim, e outras atividades particulares. A Província de Pernambuco, em
1998, assumiu um compromisso missionário em Gorongosa, Moçambique.

Outros membros do Carmelo Brasileiro

As monjas carmelitas chegaram ao Brasil em 1948, quando Dom Gabriel Bueno Couto era bispo auxiliar de Jaboticabal. Ai foi criado um mosteiro, com monjas provenientes da Holanda, e hoje floresce com vocações
brasileiras. No ano de 2001, a comunidade já contava com 11 monjas. Outra
fundação, em 1991, foi em Paranavaí.
As irmãs carmelitas aparecem no ocaso do século XIX, quando a primeira Congregação feminina brasileira é iniciada. Uma viúva, Rita da Cássia Aguiar, toma o hábito da Ordem no Carmo da Lapa (Rio de Janeiro),
recebendo-o do prior Frei Carmelo Pastor Mol, em 2 de dezembro de 1899,
tomando o nome de Maria das Neves. Pouco a pouco, a Congregação se
organiza e toma o nome de Irmãs Carmelitas da Divina Providência, que se
dedicam a servir a comunidade humana e eclesial através, principalmente, de
atividades de educação e saúde, com atenção especial aos mais pobres. Dados
de 2001 destacavam que a Congregação tinha, na época, 44 casas nas várias
dioceses do país com 291 irmãs; e uma missão no Equador.
Em 1938, Frei José Maria Casanova Magret inicia também, no Nordeste,
uma nova Congregação religiosa feminina: as Carmelitas Missionárias de Jesus.
Com algumas jovens e uma religiosa egressa beneditina dá inicio ao grupo que
logo cresce e considera como fundadora a Madre Carmelita (Afra de Sá Ferrer).
Em 2001, a Congregação que tinha 68 irmãs e 14 casas em dioceses do Nordeste, trabalhava nos campos da educação, assistência a menores e pobres, e saúde.
Em 1948, as Irmãs Carmelitas Missionárias de Santa Teresa do Menino
Jesus (fundadas na Itália em 1925) assumiram uma casa em Paracatu para o
serviço da Prelazia, hoje diocese. Atualmente estão difundidas com religiosas
brasileiras, em 10 casas, nos estados de Paraná, São Paulo, Minas Gerais,
Goiás e Distrito Federal, exercendo atividades de educação das crianças e da
juventude, além de outros trabalhos pastorais nas dioceses.
Desde o ano 1986 temos a presença de outras Carmelitas do Instituto de
Nossa Senhora do Carmelo, em Manaus.
Enfim, a Ordem Terceira Secular, que teve sua autorização e criação em
26 de janeiro de 1587. Difundiu-se rapidamente em muitos lugares. Atualmente os sodalícios continuam numerosos e atuantes nas várias partes do Brasil. Nos
Estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Distrito Federal, os
sodalícios são 47; mas, no entanto, alguns estão em fase de reestruturação. Conjuntamente com os grupos de estilo tradicional, encontramos a fraternidade de
Carmelitas Leigos de Belo Horizonte, dirigida pelos mesmos leigos para viver
no mundo o espírito do Carmelo. Existe também no Rio uma comunidade da
Família Missionária “Donum Dei”, instituição filiada à Ordem em 1987.
As Confrarias do Escapulário estão espalhadas em todos os Estados da Federação brasileira. Muitas destas confrarias têm uma longa história e tradição.
De 1910 a 1980 o número total de confrarias erigidas é de 146. Além destas, de
recente, só na diocese de Petrolina, nestes últimos anos, elas são mais de 100.
Para completar esta nota sobre o Carmelo no Brasil, é oportuno lembrar
que os Carmelitas Descalços tinham uma presença no Brasil na época colonial com religiosos da Província Lusitana em Bahia e Pernambuco. Após a supressão, só chegaram em 1911; e hoje estão presentes em várias partes do país
com duas Delegacias Provinciais e uma Província. As monjas descalças estão
presentes no Brasil desde o ano 1742 e estão difundidas com casas em várias
dioceses. Também estão presentes algumas Congregações femininas de Irmãs
Carmelitas agregadas aos Descalços: Carmelitas Missionárias Terceiras Descalças (chegadas da Espanha em 1959), Carmelitas Servas dos Pobres (fundadas no Rio de Janeiro, em 1950 para a recristianização da família operária
e assistência aos pobres), Carmelitas da Caridade (chegadas da Espanha, em
1952), Carmelitas Missionárias (chegadas da Colômbia em 1988).
O Brasil é hoje o país da América Latina onde o Carmelo tem uma presença mais forte. Como um todo e uma família, o Carmelo Brasileiro está a
crescer lentamente, mas está a crescer. Face aos vários problemas e desafios, a
Família Carmelitana transmite os valores carmelitas de formar comunidades
de oração no meio do povo, tendo como base a leitura orante da Palavra e
estando ao redor da Mesa Eucarística. Permanecendo fiel à sua vocação, o
Carmelo terá um futuro brilhante e promissor no Brasil.

Por Frei Emanuele Boaga, O.Carm.
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A INFLUÊNCIA DA ORDEM PRIMEIRA,
DA ORDEM SEGUNDA E DA ORDEM
TERCEIRA DOS CARMELITAS nos
300 anos da Província de Santo Elias

1. As Irmãs Carmelitas da
Divina Providência.
2. As Irmãs Missionárias
Carmelitas no Nordeste.
3. As Irmãs Carmelitas
Missionárias de Santa
Terezinha do Menino Jesus.
4. As Irmãs Carmelitas do
Instituto Nossa Senhora do
Carmo.
5. As Irmãs Carmelitas da
Madre Candelária.
6. O grupo Donum Dei que
veio ao Brasil em 1978.
7. Contatos com
Congregações e Mosteiros
Carmelitas ligadas aos
Carmelitas Descalços.
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Foto: Ordem Terceira de Diamantina

C

aro amigo (a) leitor (a), para
preparar este artigo para a ‘Revista Carmelitas’ fazendo uma
breve apresentação sobre a influência da Ordem
Primeira, da Ordem Segunda e da Ordem Terceira dos Carmelitas nestes 300 anos da nossa
Província orientando-me pelo coração.
Como Ordem Primeira dos padres e
irmãos, estamos no Brasil desde a nossa
chegada em Olinda em 1580. Como
Ordem Segunda das monjas, estamos presentes no Brasil desde 1947, com a chegada em Jaboticabal (SP) das primeiras
monjas vindas da Holanda. Como Ordem Terceira marcamos presença desde o
século XVII em várias partes do Brasil.
Além disso, não podemos esquecer
as Congregações Carmelitas Femininas
no Brasil, cuja influência é muito grande,
mais do que a gente imagina, sem falar
das muitas Congregações Carmelitas
ligadas à Ordem dos Carmelitas Descalços. Eis a lista das sete Congregações
Carmelitas ligadas à nossa Ordem, que
atuaram ou continuam atuando no Brasil:

E não podemos esquecer que ao
redor, tanto da Ordem Primeira, Segunda e Terceira, como ao redor das
Congregações Carmelitas femininas,
formaram-se inúmeros grupos de leigos
e leigas, com os quais, todos juntos, formamos a Família Carmelitana.
Ao longo destes 300 anos, 1720 a
2020, tivemos momentos de maior projeção e momentos de crise que quase levaram ao desaparecimento. Há presenças fortes que quase não se percebem,
como a presença da devoção à Nossa
Senhora do Carmo na vida das pessoas
que a veneram. Ela é como a presença
do amor da nossa própria mãe ao longo
dos anos da nossa vida como filhos e filhas. Sem nos darmos conta, este amor
influi em tudo que fazemos.
Lembro aqui algumas iniciativas intercarmelitanas do último século que revelam algo da nossa presença como Família Carmelitana a serviço do Povo de
Deus. Muitas destas iniciativas, infelizmente, deixaram de existir e sobrevivem
na nossa saudade. Deus queira que a

saudade possa renascer com força e produzir novos frutos e sinais de presença.
1. Iniciativas em comum
entre as três Províncias
dos frades, por exemplo,
noviciado em comum;
2. Iniciativas entre os frades,
monjas, irmãs e leigos, como
o EICAL, EICAB, APEC,
INTERCAB;
3. Vários encontros das
irmãs e irmãos que viviam
inseridos no meio dos
pobres.
4. Muitos Retiros
Carmelitanos;
5. Encontros
intercarmelitanos de
junioristas;

6. Jornadas missionárias;
7. Eremitério Profeta Elias,
em Lídice (RJ), fundado e
orientado por Dom Frei Vital
Wilderinck;

9. Comissão mista OC-OCD
da América Latina, ALACAR
e FOCAL;
10. Projeto intercarmelitano
de Caririaçu, no Ceará;
11. Encontros periódicos
dos Superiores e Superioras
Carmelitas da AL.
As Ordens Terceiras existem no Brasil há vários séculos. Na região de Minas
Gerais, elas entraram bem antes de nós
frades. Foram a presença e a atuação
das Ordens Terceiras que fizeram crescer a devoção a Nossa Senhora do Carmo no povo mineiro. Basta ver como
em Minas Gerais existe o maior número
de cidades e paróquias com o nome de
Nossa Senhora do Carmo. Basta você
verificar o nome Carmo ou Carmelo nos
nomes dos municípios, das Igrejas, das
capelas, das pessoas, das pastorais, das
organizações em todo canto.
Como dissemos, há presenças fortes
que quase não aparecem. E há presenças que aparecem aos olhos de todos
como a celebração dos 1.500 anos do
Escapulário do Carmo, a nível nacional, no ano 1951, visível em todos os
meios de comunicação e na vida de
muitas pessoas. Aqui, vale a pena lembrar também, a memória e celebração
das festas dos Santos e das Santas do
Carmelo ao longo do destes 300 anos
da nossa história. Difícil você encontrar
uma igreja ou capela onde não se encontre uma imagem de Santa Terezinha no altar ou pendurada na parede.
A presença do Carmelo no Brasil
através da devoção ao Escapulário do
Carmo é como um rio subterrâneo que
não se vê, mas que se manifesta de muitas maneiras nas festas. Ela é força na
hora do sofrimento, paz na dor, alegria
na gratidão. Sustenta na fé, faz crescer
a esperança, e gera em nós o amor.
Frei Carlos Mesters, O.Carm.

Foto: Divulgação

8. Preparação em comum
para os votos perpétuos;

ELIAS E MARIA, figuras inspiradoras
nessa trajetória tricentenária

A

Ordem dos Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte do
Carmelo, existente no seio da Santa Igreja há mais de 800 anos, está
fundamentada sobre dois importantes alicerces: o profeta Elias e a Virgem Maria - duas figuras inspiradoras em nosso carisma. Nossa Província, que
celebra seus 300 anos, também bebe desta fonte e procura imitar o exemplo
desses inspiradores em terras brasileiras com todos os seus desafios. As Sagradas Escrituras nos informam sobre a missão do profeta Elias “que surgiu como
um fogo e sua palavra queimava como tocha” (Eclo 48,1). O profeta Elias é
modelo para os carmelitas por sua vida de oração, na continência e na pureza,
na pobreza, na solidão e no jejum. No primeiro livro de Reis, o profeta nos diz:
“Vivo é o Senhor em cuja presença estou” (1Rs 17,1). Elias como profeta combateu todas as formas de injustiça presentes na sociedade, buscando defender
o nome de Iahweh. Os carmelitas hoje têm, no exemplo do profeta Elias, a herança e o zelo apostólico. Elias também é modelo por sua humanidade, ele não
era um “super-homem” (Tg 5,17), também teve suas fraquezas e com auxilio
divino pôde se fortalecer e cumprir a sua missão (Cf 1Rs 19, 1-8).
Outra figura inspiradora é a Virgem Maria, que para nós carmelitas é nossa Mãe e Irmã. “O Carmelo é todo de Maria”, como afirmava o Beato Tito
Brandsma. Nela encontramos o exemplo de mulher da escuta, do silêncio e da
disponibilidade (Lc 2,19; 35). A Virgem é aquela que soube viver “em obséquio
de Jesus Cristo”, pois era uma verdadeira serva do Senhor (Lc 1, 38). As Constituições nos dizem que: ¨Maria é considerada padroeira da Ordem, da qual
também é chamada Mãe e esplendor¨ (Constituições, 27), ela nos acompanha e
nos convida a cumprir a vontade de Deus. Desta forma, nós, carmelitas, temos
que buscar em sua maneira de ser, também dar o nosso sim ao projeto de Deus
(Lc 1, 38) no Brasil.
O profeta Elias e a Virgem Maria foram figuras agraciadas por Deus que
se tornaram fundamentos espirituais e inspiradores para a nossa Ordem em
todos os tempos e lugares. Contemplando suas vidas e testemunhos, o Carmelo
experimenta em seu contexto o carisma que é “viver em obséquio de Jesus
Cristo, meditando dia e noite na Lei do Senhor, com o coração puro e a reta
consciência”, conforme adverte a nossa Regra. E, por sua vez, o Carmelo torna-se atualmente um sinal profético do Reino de Deus entre os povos e nações.
Ademais, o Carmelo é um jeito fascinante de seguir a Jesus Cristo, seja pela
Palavra proclamada ou pelas atitudes realizadas, mediante uma autêntica contemplação, isto é, ver Deus em todos e em todas as coisas. Em tudo isso, nossa
Província nestes 300 anos soube estar aberta à graça do Espírito Santo, seguindo a Jesus Cristo na imitação da Virgem Maria e no exemplo profético de Elias.
Frei Alan Fábio Soares, O.Carm.

Mestre de Noviços e Pároco da Igreja Nossa Senhora do Carmo, em Mogi das Cruzes (SP)

Convento do Carmo de Unaí (MG)

carmelitas.org.br
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ESCOLA DE SANTIDADE

O legado dos santos e beatos carmelitas
nesses 300 anos de história

Foto: Divulgação

S

omos um Carmelo que tem história e, por isso, podemos celebrar fazendo memória desses três
séculos que passamos. Várias vicissitudes
nos acompanharam, porém temos muito
mais motivos para celebrar, pois “até aqui
nos socorreu o Senhor” (1Sm 7,12).
A vida religiosa desde seu início foi
sempre um itinerário de santidade, penitência, mortificação e conversão dos
costumes, ainda mais na Ordem do Carmo. Temos um patrimônio espiritual que
há mais de 800 anos vem dando frutos
de santidade, um tronco da raiz Eliana,
semeada por Elias e regada por Eliseu,
fecunda e singular pela Virgem Maria
nossa mãe e irmã, que no cimo desta vinha fortalece os frutos de santidade para
Igreja de seu Filho Nosso Senhor Jesus
Cristo, no qual vivemos em seu obséquio; “Eu sou a videira; vós, os ramos. Quem
permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer” (Jo 15,
5). Na liturgia, celebramos anualmente,
no dia 14 de novembro, Todos os Santos
Carmelitas, e isso significa os canonizados e beatificados e os que ainda não são
reconhecidos oficialmente.
Os carmelitas surgiram dos cruzados estabelecidos no Monte Carmelo
da Galiléia no século XII. Ali estão no
início do século seguinte “ao exemplo
e imitação do santo e solitário homem
Profeta Elias, junto à fonte que de Elias
leva o nome, em cubículos como colmeias, onde como abelhas colhiam o
mel divino da doçura espiritual” (Jacques de Vitry, História Orientalis, c. LII). 1
O Legado que os santos e beatos
carmelitas trazem para a Igreja no Brasil nestes 300 anos da Província Carmelitana de Santo Elias2 com seu testemunho de santidade fazem brotar em nossa
Província desde o início como que faróis
a iluminar nossos passos nesta subida ao
monte que é Cristo. Acompanha-nos
os que nos precederam que já fazem
parte do céu dos carmelitas e também
os irmãos e irmãs de hoje nesta busca

de olhar pra traz para não se perder no
presente em busca da utopia do amanhã
que sonhamos para nossa Província.
Vários carmelitas foram famosos
pela santidade, entre os quais os veneráveis frei Luís do Rosário (1591-1619),
frei Jerônimo Pessoa (†1629), frei João de
São José, e o irmão leigo frei Gonçalo
da Mãe de Deus (†1654), do qual se deu
início ao processo para sua beatificação.
Dentre os bispos carmelitas do Brasil
nesta época podemos lembrar: dom Frei
Francisco de Lima (†1704), primeiro bispo do Maranhão; dom frei Bartolomeu
do Pilar (1667-1733), primeiro bispo do
Pará; dom frei Carlos de S. José e Sousa,
bispo de Maranhão (1777-1850).
O Carmelo Brasileiro deu também
à pátria personagens ilustres e valiosos
como: Frei Leandro do SSmo. Sacramento (1778-1829), fundador do Jardim Botânico do Rio de Janeiro; Frei
José de Sta. Madalena, o introdutor
da vacina contra a varíola. Durante a
revolução pernambucana (1817-1824),
encontramos a figura do patriota Frei
Caneca (frei Joaquim do Divino Amor
Rabelo), que foi fuzilado em 1825.3
Nossa Ordem conta, como já vimos,
com um patrimônio de santidade muito
fecundo e gostaríamos de partilhar algumas explicações de nosso brasão. Temos
o monte Carmelo com três estrelas: a

estrela do monte é a Virgem Maria, e
as que ladeiam o cimo do monte são
Elias e Eliseu; outra explicação é que
a estrela no Monte somos nós, Família
Carmelitana, que estamos subindo o
monte como Carmelo peregrino, as estrelas que ladeiam o cimo do monte são
a constelação de santos e beatos que já
fazem parte da “Casa da Trindade”4.
Os carmelitas que nós conhecemos e
fizeram parte de nossa história, entre eles
(as) o Servo de Deus, Dom Frei Gabriel
Paulino Bueno Couto, O. Carm. (19101982), confrade de nossa Província e
primeiro bispo da diocese de Jundiaí, é
um exemplo de santidade em nossos 300
anos de história. Portanto, em nossos dias
também somos chamados a esta escola
de santidade do Carmelo, pois nossa Regra do Carmo (1207) é um testamento
espiritual e compendia das sagradas escrituras caminho seguro de santidade.
“Mas, uma vez que nos pedis que vos demos uma
fórmula de vida de acordo com o vosso projeto
comum e à qual deveis permanecer fiéis no futuro” (RC3). Esse futuro depende de nossas
escolhas e caminho feito no hoje da vida
de nossa Província e de nosso modo de
vida em busca da perfeita caridade, no
espírito de Elias e na imitação de Maria.
Frei Márcio Silvan, O.Carm.

Pároco da Igreja Nossa Senhora Medianeira,
em Eldorado do Sul (RS)

Dizionario degli Istituti di Perfezione, vol. II col. 460-521, Edizioni Paoline, Roma 1975. Alguns dados foram atualizados por Emanuel Boaga e Wilmar Santin.
2
A Província Fluminense nasceu em 1720. Eduardo Hoonarte diz que os carmelitas tiveram uma importância grande na Amazônia. Em 1750 havia 561 carmelitas no Brasil. 182 da Província Carmelitana de Santo Elias. Em 1764, eram 257 carmelitanas na
nossa Província. Em 1780, éramos 180. Em 16 anos diminuíram 77. Em 1762 começa a animosidade do Marquês de Pombal contra as Ordens Religiosas. As mesmas leis de Portugal vieram para cá. Em 1774 aconteceu a Lei proibindo os noviciados. Por que
o Governo tomou tais medidas? Havia já uma decadência interna nas próprias famílias religiosas. Em 1950 os carmelitas da nossa Província foram refundar os Carmelos em Portugal. Fizeram um grande prédio lá que causou uma dívida enorme. Em 1963 a
Província deixou de ser Fluminense e passou para Carmelitana de Santo Elias. Frei Crisóstomo mudou o nome, porque Fluminense é time de futebol. “Assim não pegava bem”, pensava o frei Crisóstomo. (Centenário de Restauração da Província Carmelitana
de St. Elias Primeiras Faíscas, Por Frei Gilvander Moreira)
3
HISTÓRIA DO CARMELO BRASILEIRO. frei Emanuel Boaga, O.Carm.
4
DIRETRIZES GERAIS DA AÇÃO EVANGELIZADORA DA IGREJA NO BRASIL 2019-2023.
1
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MENSAGENS AOS CARMELITAS
Caríssimos irmãos do Brasil, com grande alegria toda a Ordem
do Carmo, os carmelitas de todo o mundo, se unem a vocês na
comemoração dos 300 anos de ereção canônica da Província
Carmelitana de Santo Elias do Brasil, neste ano de 2020. Os
carmelitas no Brasil foram grandes evangelizadores, fundaram
cidades, expandiram fronteiras. Carmo é o nome de inúmeras
cidades, rios, montes, serras e, esta presença marcante na geografia do imenso território brasileiro, é a manifestação do empenho
missionário e evangelizador dos nossos frades de todas as gerações. A semente lançada, no ano de 1589, com a fundação do
Convento do Carmo de Santos, primeiro desta Província, germinou ao longo dos séculos. De 1720 até os nossos dias foram muitos os obstáculos e as dificuldades vividas. Recordo-me, de maneira especial, que no fim do século 19 esta Província estava quase à
beira da extinção, mas a Providência Divida, entretanto, não falta
nunca, e hoje testemunhamos seu vigor e saúde espiritual.
Como Prior Geral da Ordem do Carmo uno-me a vocês como
irmão, juntamente com os carmelitas de todo mundo. Faço minha oração de ação de graças por esses 300 anos de nascimento
desta que é a mais antiga Província da Ordem do Carmo em
todo o continente americano. A Igreja no Brasil, hoje, colhe os
frutos da atuação pastoral, da riqueza de nossa espiritualidade e
das tantas obras assistenciais e sociais dos frades carmelitas. Que
vocês, irmãos que são a Província hoje, fiéis a herança do passado
e em colaboração com as muitas expressões da vida carmelitana
no território brasileiro, mantenham viva a chama evangelizadora e lutem pelo bem-estar do povo brasileiro, especialmente, dos
mais pobres, necessitados e esquecidos. Concluo com minha benção e oração por vocês: pela intercessão da Virgem do Carmo,
abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
Frei Míceál O’Neill, O.Carm.

Prior Geral da Ordem dos Irmãos da Bem-Aventurada
Virgem Maria do Monte Carmelo

Aos Queridos Frades da Província Carmelitana de Santo Elias,
“Fazei tudo o que ele vos disser” (Jo 2,5)
A CRB Nacional parabeniza os queridos Frades da Província
Carmelitana de Santo Elias, pelo Jubileu dos 300 anos de presença em terras brasileiras.
Que este Ano Jubilar fortaleça a fé, a esperança e a alegria imensa
que é seguir Jesus Cristo. Tempo de renovar à mística profético-sapiencial, na vivência do Carisma fundacional da Ordem Carmelitana de “amar a Deus e viver na presença Dele, deixando que Ele os conduza
ao silêncio, a solidão, a oração contínua e a meditação das verdades eternas”.
A vida monástica é fundada na intimidade com Deus, no deserto
das vicissitudes cotidianas onde o consagrado não teme as provações, mas se dispõe a viver a graça da unidade com Jesus.
Neste tempo de pandemia, que entrou em nossa realidade e
mudou nossos hábitos, ensinando-nos a cuidar mais e melhor
do outro, como bons samaritanos, unamo-nos nos preciosos
momentos orantes tenhamos sempre presente as alegrias e esperanças, tristezas e angústias do Povo de Deus e da missão da
Vida Consagrada no Brasil que, neste triênio de 2019-2022, se
propõe de “estar presentes onde a vida está ameaçada, responder aos desafios de cada tempo, tecendo relações humanizadoras e interculturais, ouvindo o clamor dos pobres e da terra,
para que o vinho novo do Reino anime a festa da vida”.
Que a Virgem do Monte Carmelo e Santo Elias, intercedam por
todos vocês e pela fecundidade vocacional da Província. Recebam
o nosso abraço fraterno de irmãs e irmãos em Cristo.

Aos frades da
Província Carmelitana Santo Elias,
“Ó meu Deus, que pode fazer uma alma se não se consumar-se por Vós?”
(Santa Teresa de Jesus)
Neste tempo em que a Província Carmelitana Santo Elias
celebra o terceiro centenário de sua criação, a CNBB –
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil se une a todos os
que elevam ações de graças ao bom Deus pela presença dos
frades no Brasil desde o século XVI. Esse agradecimento nos
permite retroceder até o Monte Carmelo, compreender o
carisma carmelita e vê-lo atuando entre nós.
Contemplar o mistério a quem humildemente ousamos chamar
de Deus, saborear a Escritura como alimento para a vida - e
vida em plenitude - e testemunhar a fraternidade são marcas
de um sonho que, nascido no céu, passou pelo Monte Carmelo
e, no século XVI, chegou ao Brasil deixando marcas fortes, em
meio a alegrias e sofrimentos.
Ao celebrar 300 anos de existência da inicialmente chamada
Província Carmelitana Fluminense, deparamo-nos com um
mundo, como nos mostrou o Papa Francisco, fechado em
diversas sombras (Fratelli Tutti, cap. 2). A esse mundo, o carisma
carmelitano é enviado.
A subida ao Monte Carmelo, bem sabemos, implica atualmente
dirigir-se às periferias existenciais, manifestando forte
sensibilidade em relação aos vulnerabilizados. Diante de um
mundo, encharcado de notícias forjadas e falsas, que contribuem
para desconstruir identidades e vínculos, o amor pela Palavra
de Deus precisa ser incansavelmente testemunhado, para que
os pobres da terra, nela descubram o amor de Deus, que é
força para permanecer caminhando, esperando. Num tempo
profundamente marcado por individualismos, a vida fraterna há
de ser estímulo para que o sonho dos primeiros carmelitas, com
a regra de Santo Alberto, gere fascínio e se traduza em formas
contemporâneas de vida comunitária entre os batizados e entre
os que buscam sentido para a vida, ainda que não cristãos.
A Igreja no Brasil agradece, portanto, a Deus pelo carisma
carmelita e pelo serviço prestado pelos membros da Província
Carmelitana Santo Elias. Pede forças para que cada frade seja
um incansável animador de comunidades eclesiais missionárias,
prioridade das atuais Diretrizes Evangelizadoras. Roga para
que a animação bíblica da vida e da pastoral se fortaleça cada
vez mais entre nós e que, em tudo isso, o carinho pelos frágeis
da terra seja sinal distintivo de um mundo de acordo com o
mandamento de Cristo Senhor. Para isso, sem dúvida, conta
com a presença carmelitana, conta com o serviço abnegado dos
membros da Província Santo Elias.
No mundo e nosso amado Brasil vive tempos de busca. Que
a coragem dos que subiram o Monte Carmelo, coragem que
levou os carmelitas a fazerem do Brasil sua morada e sua missão
e fez surgir, há três séculos, a Província ora em festa seja estímulo
para, juntos, carmelitas e não carmelitas, primeirearmos na
construção de um mundo de paz, justiça, amor e fé.
Em comunhão e serviço,
Dom Joel Portella Amado

Bispo auxiliar de S. Sebastião do Rio de Janeiro Secretário Geral da CNBB

Ir. Maria Inês Vieira Ribeiro, mad
Presidente da CRB Nacional
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LEIGOS CARMELITAS

300 anos de experiências
profundas e reais com Deus

A

Ordem do Carmo nasceu há
800 anos e é uma das ordens
religiosas católicas que mais
gerou Santos para a Igreja e para a
humanidade. Mas não é preciso esperar canonizações para que conheçamos
grandes santos dos nossos dias, homens
e mulheres leigos que, diariamente,
se ofertam por Deus e pela Igreja nas
paróquias, obras sociais e movimentos
carmelitanos.
O tripé do Carisma Carmelitano
consiste na Oração, Fraternidade e
Serviço. Nesse sentido, todos os que se
dispõem a vivê-lo devem ter uma vida
baseada na contemplação, tendo a oração como centro e norte de suas vidas;
no convívio com os irmãos, buscando
sempre a unidade e boa convivência,
sendo apoio às necessidades do outro;
e na doação da vida, no serviço, trabalho, colocando os dons sempre à disponibilidade de quem precise e assim
favorecendo o anúncio do Evangelho.
Mas não é preciso ingressar como frei
ou monja para viver esse carisma. Nas
paróquias e obras carmelitas já é possível conhecer essa oferta de vida que os
leigos vivenciam. Eles são catequistas,
ministros da Eucaristia, músicos, leitores, e qualquer outra realidade que a
Igreja necessite, mas, principalmente,
são irmãos disponíveis e dóceis.
A docilidade brota da gratidão, que
esses homens e mulheres têm em abundância. Pessoas que tiveram suas vidas
transformadas pela experiência com
Deus e se dedicam a devolver de graça
o que de graça receberam. Ao todo, a
Província Carmelitana de Santo Elias
está presente em 18 comunidades, e em
cada uma existe um povo que zela pela
Igreja e pelos novos fiéis que chegam a
cada dia. Inúmeros são os testemunhos
de conversão e de transformação proporcionados pela presença do Carisma
Carmelita, e aqui é possível contemplar
alguns deles.

“Aos pés de Jesus, aos poucos e no tempo de Deus, meu serviço na Igreja passou a ser um ato de amor. Entendi
que a Missa é o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo e não um espetáculo; se o padre estiver presente e
for da vontade de Deus, comungaremos o Corpo e Sangue de Cristo mesmo que para nós pareça impossível”
Maria Helena Silva, Palmas (TO)
“Na família nós convivemos, partilhamos, aprendemos, crescemos, somos consolados e não estamos sozinhos.
Para mim, o Carmo é assim. Lá buscamos, juntos, aproximarmos a nossa vida e a nossa juventude de Jesus
Cristo, Nosso Senhor!” Henrique Benassi, Belo Horizonte (MG)
“Ser paroquiano na comunidade carmelita é ser um ‘peregrino’ que viaja rumo à pátria celestial e que,
acolhido numa paróquia, ou seja, numa ‘morada próxima’, vai compartilhando essa viagem com seus irmãos
e vizinhos!” Américo e Marisa Geniolli, Itaim Bibi (SP)
“Os filhos crescem, seguem o seu caminho, mudam de estado. Mas, posso afirmar: o Carmo foi e é a extensão
da minha casa. Meus meninos têm essa comunidade como algo muito valioso e que os inspiram a serem
pessoas melhores, sensíveis, fraternas e solidárias.” Abidias José de Sousa, Brasília (DF)
“Um dia participei da Missa na Paróquia Nossa Senhora do Carmo e, desde então, já me senti em casa.
Identifiquei-me ainda mais com o carisma contemplativo, o que me ajudou a crescer na vida de oração. Aos
poucos, a amizade com os frades foi surgindo e, a cada dia, eles me fazem sentir parte do Carmelo.” Mariana Potenza, Belo Horizonte (MG)
“Decidi conhecer melhor o carisma e foi aí que me apaixonei pela espiritualidade carmelitana. De uma hora
para a outra me pegava de joelho contemplando a face do Senhor. Amo ser carmelita. O escapulário é o meu
escudo de todos os dias, é ele que me dá força e coragem para vencer todo e qualquer obstáculo. Foi com o
escapulário na mão e com a nossa comunidade carmelitana rezando todos os dias que venci um câncer sem
perder o cabelo, a autoestima e, principalmente, sem perder a fé.” Nilda, Palmas (TO)
“A Ordem do Carmo nos ensina claramente a missão evangelizadora e profética também atribuída a nós
leigos, porque viver numa paróquia carmelitana é fazer tudo o que Ele disser. (Jo 2,5). É pedir ao Senhor,
a graça da liberdade interior, para poder orientar a nossa vida unicamente pelo caminho que Ele quer para
nós.” Paulo Dias, Vila Kosmos (RJ)
“Fizemos uma Via Sacra pelas ruas do bairro saindo da paróquia e subindo toda a Escadaria Selarón.
Durante o caminho fomos vendo muitas realidades complicadas nas ruas e vielas. Mas teve um jovem que
estava na Lapa, um pouco bêbado, que nos viu no início da caminhada e decidiu nos acompanhar. No meio
do caminho, largou seu copo e foi conosco até o fim da Via Sacra, conversou com o Frei e teve uma verdadeira
experiência com Deus. Esse é o belo da presença Carmelitana ali na Lapa, é como um grande navio cargueiro
resgatando almas para Deus.” Cláudia Brandão, Lapa (RJ)
“Em todos os trabalhos paroquiais sempre me fiz presente como carmelita, procurando mostrar que essa espiritualidade faz parte da minha vida onde quer que eu esteja. Ela se expressa na vida, no comprometimento
com o Reino, e em fazer o carisma sair de nós mesmos, na expressão da Espiritualidade do Escapulário,
vivendo em ‘Obséquio de Jesus Cristo’.” Paulo Daher, Angra dos Reis (RJ)
“Sou muito feliz pela minha Paróquia ser Carmelitana, pois desde criança sou muito apegada ao Carmelo!
Com a graça de Deus e de Nossa Senhora do Carmo, hoje minha Paróquia está com a Ordem do Carmo, os
Padres Freis Carmelitas! Estamos muitos felizes! Eles têm uma espiritualidade muito grande e nos ensinam
muito!” Salete Santana, Eldorado do Sul (RS)

Diversos são os motivos para louvar e bendizer a Deus por 300 anos de presença da
Província e por tudo que foi, e ainda será feito por meio da vida desses homens e mulheres
que, ao terem experiências profundas e reais com Deus, desejam retribuir e proporcioná-las aos outros. Os leigos Carmelitas entenderam que o sentido da vida está em perdê-la
e entregá-la ao serviço, porque dessa forma ganharão o Céu, a Vida Eterna, onde serão
recompensados em plenitude por todo o esforço empenhado na Obra de Deus.
Por Mariana Figueiredo

Estagiária, sob a supervisão de Raphael Freire

Aponte a câmera do celular para o QR Code e confira mais Testemunhos
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MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS aos
300 anos da Província Carmelitana
de Santo Elias

N

o dia 20 de julho, a Família
Carmelitana e todo o povo de
Deus celebraram a Solenidade de Santo Elias e os 300 anos de ereção canônica da Província Carmelitana
dedicada ao pai inspirador do Carmelo. O Prior Provincial, Frei Adailson
Quintino dos Santos, O.Carm., presidiu a Santa Missa em Ação de Graças,
na Igreja Nossa Senhora do Carmo da
Lapa do Desterro (RJ), com transmissão, ao vivo, pelas redes sociais. Concelebraram, o Terceiro Conselheiro
e pároco da Igreja Nossa Senhora do
Carmo, em Vila Kosmos, Frei Fernando Bezerra Leite, O.Carm.; o Promotor
Vocacional, Frei Marlom Francis, O.
Carm.; e o Reitor da Igreja, Frei Eduardo Ferreira, O.Carm. A Eucaristia
contou, ainda, com os serviços do Frei
Bruno Schröder, O.Carm., Delegado
para a Ordem Terceira e Diretor da
Associação Beneficente São Martinho.
“Hoje é o dia do pai inspirador da
Ordem do Carmo e nesta celebração
nós rezamos em ação de graças pelos
300 anos da Província Carmelitana de
Santo Elias. É claro que não é a existência dos 300 anos dos carmelitas no
Brasil, pois os carmelitas chegaram ao
país em 1580, portanto, já bem antes
estavam presentes em nosso território

carmelitas.org.br

brasileiro. Mas em 1720 houve a ereção
canônica e a Província que, até então,
pertencia a Vice-Província de Portugal,
ganha sua independência. Rezamos em
ação de graças por essa história tão bonita de nossa Província e nos unimos em
oração com todas as casas de nossa Província, que recordam a nossa presença
no Brasil”, disse o Prior Provincial, Frei
Adailson Quintino dos Santos, O.Carm.
O Terceiro Conselheiro da Província
e pároco da Igreja Nossa Senhora do
Carmo, em Vila Kosmos, Frei Fernando
Bezerra Leite, O.Carm., também trouxe
uma palavra de entusiasmo e reforçou
a importância de todos nessa trajetória
tricentenária, mas que traz consigo a jovialidade e a vitalidade do Carmelo.
“Muito já foi dito sobre a nossa Província neste tempo em que ela celebra
seus 300 anos de ereção canônica. Uma
história com a colaboração e participação direta de muitos frades, mas, também, de muitos irmãos leigos que colaboram nas nossas comunidades, numa
tentativa de levarmos adiante a missão
do profeta Elias: revelar Deus presente
no meio de nós. A nossa missão é justamente viver esse ideal de revelar Deus
onde estivermos e, sem dúvida alguma,
nesta missão, os fiéis de nossas comunidades colaboram diretamente, assim

também como vários benfeitores que
nos ajudam a levar adiante essa missão
tão importante, principalmente, nos
dias de hoje, em uma sociedade marcada por sinais da não presença de Deus,
pois somos chamados a ser presença
de Deus. E não conseguiríamos realizar essa missão sem a participação de
todos. Que o Profeta Elias nos inspire
sempre e nos motive para que avancemos sempre sem jamais desanimar e
sem jamais desistir. Que a Virgem do
Carmo, Mãe do Carmelo, também nos
motive, pois o mundo e o Brasil precisam do nosso trabalho enquanto religiosos carmelitas, e que essa história
continue a produzir muitos frutos para
o bem do povo de Deus”, desejou Frei
Fernando Bezerra.
Ainda durante a celebração, os frades carmelitas realizaram a ‘Benção dos
Pães’ e os distribuíram aos colaboradores da Província Carmelitana de Santo
Elias que participaram da Santa Missa,
seguida de um almoço comemorativo
no Salão da Igreja. Em todas as Comunidades Carmelitanas a Solenidade de
Santo Elias e os 300 anos de ereção canônica da Província foram celebrados
liturgicamente e com grande alegria.

Por Raphael Freire
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OBRAS SOCIAIS: há 300 anos no coração
da Província Carmelitana de Santo Elias

A

ação caritativa está no cerne da
vocação carmelita, sem ela a Ordem não cumpriria eficazmente
a missão evangelizadora, além de ter
desfigurada a sua própria identidade.
Consta na Ratio Institutionis Vitae Carmelitanae (n. 43): “(...) Deixando-nos
interpelar pelos pobres e os oprimidos,
somos transformados gradualmente e
começamos a ver o mundo com os olhos
de Deus e a amá-lo com o seu coração.
Com Ele ouvimos o grito dos pobres e
nos esforçamos por partilhar a sua solicitude, a sua preocupação e a sua compaixão pelos últimos. Isto leva-nos a
dizer uma palavra profética diante dos
exageros individualistas e subjetivistas
presentes na mentalidade atual, diante
das múltiplas formas de injustiça e de
atropelo tanto de pessoas como de povos. O empenho pela justiça, a paz e a

salvaguarda da criação não são opções
possíveis, mas verdadeiras urgências e
desafios, perante os quais a fraternidade
contemplativa do Carmelo, a exemplo
de Elias e Maria, deve poder dizer uma
palavra precisa em defesa da verdade e
do projeto divino para a humanidade e
a criação. Temos uma palavra a dizer a
esse respeito a partir do nosso próprio
estilo de vida fraterno, fundado em relações justas e pacíficas segundo o projeto
da Regra, que a nossa tradição retroverte a experiência de Elias, que funda no
Carmelo uma comunidade onde reinam
a justiça e a paz”.
Conscientes desta missão é que os
frades da Província Carmelitana de
Santo Elias ao longo desses 300 anos
cumprem o seu papel na transformação
social mantendo uma série de obras nos
estados em que atuam. Essas iniciativas

vão desde projetos ligados à garantia de
direitos da criança e do adolescente até
o apoio a suas famílias, além do acolhimento e auxílio aos irmãos em situação
de rua, com projetos nas áreas da educação, música, esporte, saúde, empregabilidade e cidadania. Em atenção a
grave crise social que assola nosso país e
todo o mundo em função da pandemia
do novo coronavírus (Covid-19), o Prior
Provincial, Frei Adailson dos Santos,
O.Carm., ressalta a importância de todos se abrirem a solidariedade também
neste momento difícil da história, para
que a instituição mantenha o atendimento as necessidades dos beneficiários
e suas famílias, principalmente aquelas
mais básicas como comida, material de
higiene, apoio social, psicológico e espiritual. Conheça algumas obras sociais
da Província e colabore.

SÃO MARTINHO

Foto: Divulgação

A Associação Beneficente São Martinho é uma organização sem
fins lucrativos, vinculada à Província Carmelitana de Santo Elias,
criada em 1984 para promover e defender os direitos das crianças
e jovens em situação de vulnerabilidade social na cidade do Rio de
Janeiro. A instituição atende por ano cerca de 2 mil crianças e jovens
entre 6 e 24 anos de idade em situação de rua ou residentes em comunidades e ocupações urbanas. Em suas unidades, localizadas nos
bairros da Lapa e Vicente de Carvalho, os beneficiários têm acesso a
atividades educativas, culturais, esportivas e de profissionalização no
contraturno escolar, além de acompanhamento realizado por equipe
interdisciplinar composta de pedagogos, assistentes sociais, psicólogos
e advogados. Conheça: saomartinho.org.br.

O Projeto Pequenas Vozes do Carmelo objetiva incentivar a
participação social, fortalecer os vínculos familiares e sociais, colaborando para a formação de cidadãos autônomos, críticos e reflexivos que tenham conhecimento de seus direitos. As crianças e
adolescentes moradoras da Lapa (RJ) são constantemente expostas
ao trabalho infantil, a experiências com drogas e, até mesmo, a
violências físicas e sexuais. Diante da constatação desses fatores, a
Igreja Nossa Senhora do Carmo da Lapa do Desterro percebeu
que poderia fazer um projeto com dimensão artística e um viés
social, proporcionando a esses meninos e meninas moradores dos
bairros da Lapa, Centro, Glória e comunidades adjacentes, oficinas de violão, canto, teclado, percussão, flauta doce, artes plásticas,
desenho e pintura. A partir das ações desenvolvidas no projeto, a
instituição visa ampliar o horizonte cultural e musical das crianças
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PEQUENAS VOZES DO CARMELO

e adolescentes, resgatando aspectos da musicalidade, identificando talentos e desenvolvendo linguagens alternativas, como
a expressão musical, corporal e plástica. Saiba mais: facebook.
com/projetosocialpequenasvozesdocarmelo.

CCA

Foto: Divulgação

O Centro para Criança e Adolescente Nossa Senhora do Carmo (CCA)
desenvolve atividades que permitem novas experiências lúdicas, culturais e
esportivas para as crianças e adolescentes da região da Bela Vista (SP). Através
de atividades dirigidas por educadores e oficineiros experientes e qualificados,
a iniciativa busca novas práticas diárias para ressignificar as vivências com as
crianças e jovens atendidos. O projeto oferece atividades que desenvolvem a
autonomia e o protagonismo de cada beneficiário, com conteúdo preparado
para entender e atender as problemáticas de cada indivíduo, trabalhando o
desenvolvimento de sociabilidades de cada faixa etária e buscando caminhos
para que todos tenham mais preparo para exercer seus direitos, assim como,
suas responsabilidades cidadãs em paralelo ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Acesse: facebook.com/ccadocarmo.

AJUDÔ
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Promover melhoria na qualidade de vida familiar e social de crianças e adolescentes
entre 6 e 17 anos de idade pela prática do esporte com envolvimento dos pais, oferecendo formação humana, social e cidadã. Essa é a missão do Projeto Ajudô, que promove
aulas de judô semanais e atividades regulares envolvendo as famílias na Bela Vista (SP).
A iniciativa tem como metas: ampliar o número de crianças atendidas; promover a
participação dos judocas em eventos esportivos; aumentar o número de colaboradores
voluntários; viabilizar e implementar ciclo de palestras informativas apoiadas em temas
como cidadania e inclusão social. Confira: projetoajudo.org.br.

CASA DE ACOLHIDA
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A Casa de Acolhida Nossa Senhora do Carmo, em Unaí (MG), tem por
objetivo oferecer às pessoas que vivem em situação de rua uma estrutura digna para que possam fazer uma refeição, descansar, tomar um banho e até
pernoitar, de uma a cinco noites, possibilitando, também, a participação de
momentos de espiritualidade e oração. Através desta casa, a Província Carmelitana de Santo Elias deseja responder ao mandamento que Cristo nos
deixou: amar o próximo. Com esta iniciativa, a instituição espera que os irmãos em situação de rua vejam o rosto de Cristo através do acolhimento e
trabalho dos freis, das irmãs religiosas, dos leigos e voluntários, que realizam
o atendimento com muito carinho e amor. Colabore: (38) 3677-5869 / can.
carmo@hotmail.com.

PASTORAL DA CARIDADE BEATO ÂNGELO PAOLI

Foto: Divulgação

Inspirados pela Pastoral Social, a Paróquia Nossa Senhora Medianeira, em Eldorado do Sul (RS), fundou a Pastoral da Caridade Beato Ângelo Paoli, trazendo em seu
nome essa grande referência carmelitana, chamado de ‘pai dos pobres’. O objetivo
principal da Pastoral é a distribuição de cestas básicas às famílias da região através do
rancho. Mas, além do alimento físico, os frades carmelitas também levam o alimento
espiritual, promovendo a espiritualidade carmelitana e buscando assistir integralmente
e em todos os âmbitos todas as famílias de Eldorado do Sul, inclusive, realizando acompanhamentos psicológicos. Informações: facebook.com/ParoquiaNSraMedianeira.

O Ambulatório Carmo-Sion, que surgiu na década de 40 como um dos
projetos sociais da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Belo Horizonte
(MG), é uma alternativa para a população de baixa renda de toda a região
metropolitana que busca atendimento médico. Com diversas especialidades na área da saúde, o ambulatório atende, anualmente, cerca de 15 mil
pacientes carentes em suas instalações, que funcionam no subsolo da igreja.
Ao todo são 24 consultórios clínicos, um de fisioterapia, um odontológico
e outras salas destinadas a outras atividades. Além das especialidades médicas, o espaço ainda mantém uma farmácia que fornece à comunidade
amostras grátis de medicamentos, provenientes de doações. Há ainda o
Centro de Atendimento Terapêutico (CAT). Ajude: igrejadocarmo.com.br.

Foto: Divulgação

AMBULATÓRIO CARMO SION

Por Raphael Freire
Colaboração: Neusa Vieira

(Pascom Igreja do Carmo - Belo Horizonte)
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“DA AUSÊNCIA DE DEUS À
PASTORAL DO CONSOLO”
frades participam de Encontro de
Formação Permanente

20

Frei Riva apresentou aos frades da Província de Santo Elias momentos em que
o povo da bíblia vive a experiência da
ausência de Deus. O frade carmelita ressaltou a importância de estarmos atentos para perceber a presença do Pai também nos momentos de dor e sofrimento.
“As narrativas bíblicas deixam transparecer o jeito misterioso do agir divino,
pois quando parece que Ele não vem em
nosso auxilio Ele já está lá. Deus surpreende. Não espera a verbalização da
súplica, um ato de culto, uma liturgia,
porque Ele nos precede. Nossos olhos
não estão treinados para perceber isso
no nosso dia-a-dia, portanto, estejamos
atentos para perceber Deus conosco
também no nosso sofrimento, na noite
escura, na nossa insegurança. Isso não é
fácil, mas é o desafio da fé”, disse.
Refletindo sobre a história de Elias,
Frei Riva recorda que o profeta sentiu-se incapaz de contratar o poder autoritário de Acab e Jezabel, optando por
fugir, apavorado, desejando morte. E é
então que Deus o convida a empreender uma peregrinação de 40 dias pelo
deserto até chegar às fontes da fé, o Horeb, o monte Sinai. A partir daí Elias
descobre Deus e é através deste episódio que o religioso destaca que “as for-

Foto: Divulgação

“A

formação permanente é um
processo que requer esforço
contínuo e quotidiano e não
desemboca em atividades ocasionais. A
formação integral da pessoa tem de implicar a dimensão espiritual e do carisma, humana, comunitária, apostólica,
cultural e profissional. Há momentos e
situações especiais nas quais é oportuno, e às vezes até necessário, oferecer
possibilidades de formação específica
para acompanhar adequadamente a
passagem de uma situação da vida para
outra, ou para a assunção de novas responsabilidades” (RIVC, n. 118).
Atentos a essa orientação da Ratio
Institutionis Vitae Carmelitanae, os frades
da Província Carmelitana de Santo
Elias participaram, no dia 21 de outubro, do Encontro de Formação Permanente promovido pela instituição.
Ministrada virtualmente pelo Prof.
Dr. Rivaldave Paz Torquato, mais conhecido como Frei Riva, O.Carm., do
Comissariado Geral dos Carmelitas
do Paraná, a conferência trouxe como
tema “Da ausência de Deus à Pastoral
do Consolo”, com o objetivo de refletir
e encontrar respostas, a partir da espiritualidade carmelitana, aos conflitos
existenciais vividos pelo povo de Deus
neste período de pandemia do novo coronavírus (Covid-19).
“Os frades da Província Carmelitana de Santo Elias ficaram muito agradecidos pela oportunidade de ouvirem
a brilhante reflexão que o Frei Riva
trouxe para nós nesse primeiro momento de formação permanente. Suas
palavras e os textos bíblicos que citou
nos ajudaram muito a pensar, sobretudo, nesse momento pandêmico em que
estamos vivendo. Desejamos muito dar
continuidade ao aprofundamento com
o Frei Riva, principalmente, no que
tange a Pastoral do Consolo”, afirmou
o Prior Provincial, Frei Adailson Quintino dos Santos.
Traçando um caminho bíblico desde o livro de Gênesis até a Ressurreição,

mas ordinárias e convencionais da manifestação de Deus não são absolutas”.
“Deus veio a Elias não pelas vias
convencionais ou ordinárias que seria
o furacão, o terremoto, o fogo… Deus
veio a ele no rumor de uma simples brisa, isto é, de um jeito novo. Ocasião que
o profeta não perdeu! E isso demonstra
que as formas ordinárias e convencionais da manifestação de Deus não são
absolutas. A narrativa é clara em mostrar que Elias faz a experiência de Deus
na fuga, no medo, no deserto, na noite
escura e, mais ainda, não no templo e/
ou numa liturgia, o que dentro deste
contexto pandêmico que estamos vivendo torna-se muito significativo para
nós”, pontuou Frei Riva.
Após apresentar diversas passagens
bíblicas que, num primeiro momento
podem transparecer a ausência de Deus,
mas que ao serem aprofundadas nota-se, na realidade, sua presença silenciosa, viva e ativa, o frade do Comissariado
Geral dos Carmelitas do Paraná refletiu:
“A nossa noite escura não está de
forma alguma alheia aos olhos e ouvidos de Deus, e aqui entra uma questão
de fé! Ele sempre vê e ouve, porém, há
seu tempo e a seu modo. Isso nos desafia a não desanimarmos sabendo que o

caminho é longo, mas como diz o biblista alemão Ernst Axel Knauf: “quem
deseja a luz tem que caminhar no escuro”. Eu creio nos textos bíblicos e
toda essa situação que estamos vivendo
com a pandemia não está ausente aos
olhos de Deus. (…) As nossas formas
convencionais ou ordinárias de alimentar a nossa fé e fazer a experiência de
Deus, as nossas práticas religiosas, nossa liturgia, o rito, o culto organizado,
os espaços sagrados agora fechados ou
com a participação reduzida de fiéis,
são essenciais e de extrema importância, é componente da nossa antropologia, precisamos desses ritos, porém, não
esgotam as formas de manifestação de
Deus que sempre surpreende e precede, sobretudo, nos momentos de crise. Precisamos estar atentos quanto as
nossas práticas, mas também ajudar o
nosso povo a atravessar essa noite escura. Reconhecer nas chagas humanas a
presença do Ressuscitado é um desafio
também para um carmelita. Portanto,
temos uma ocasião diante de nós para
redescobrir a solidariedade, a cumplicidade com o semelhante, a responsabilidade com a Casa Comum, descobrir o
outro, o irmão”, reforçou.
Por fim, Frei Riva concluiu sua fala
recordando as palavras do Papa Francisco durante o Capítulo Geral da Ordem
dos Frades da Bem-aventurada Virgem
Maria do Monte Carmelo, em 2019: “A
contemplação seria passageira se fosse
reduzida a êxtases e arrebatamentos, que
nos distanciam das alegrias e preocupações das pessoas. Cuidado com o contemplativo não compassivo! A ternura de Jesus ajuda-nos a aproximar-nos das feridas
do Corpo de Cristo, que, hoje, são visíveis

nos irmãos despojados, humilhados e escravizados. Precisamos de uma revolução
de ternura, que nos torna mais sensíveis
diante da obscuridade da vida e das tragédias da humanidade”.
O pároco do Santuário de Nossa
Senhora do Carmo, em Brasília (DF),
Frei João Carlos Dias, O.Carm., partilhou o desejo de um novo Encontro de
Formação Permanente apontando que
as reflexões sobre a Pastoral da Consolação ajudarão no trabalho cotidiano
das Comunidades Carmelitanas.
“É importantíssimo termos esse segundo encontro, pois, de fato, os maiores problemas que nos aparecem são
os sofrimentos humanos, a depressão, e
formações como essa aplicada por Frei
Riva nos ajudam a dar assistência ao
povo de Deus porque temos a certeza
que o Pai sempre esteve e está presente
em todos os momentos de nossas vidas.
Sendo assim, falarmos numa próxima
oportunidade sobre a Pastoral da Consolação vai nos ajudar muito e agradeço
esse momento valioso e importantíssimo
para todos nós”, disse Frei João Carlos.
Frei Carlos André Bezerra de Lima,
O.Carm., do Convento São Nuno, em
Belo Horizonte (MG), também destacou a importância do Encontro de Formação Permanente como um momento de aprendizagem que se estende ao
serviço pastoral.
“Nossa formação foi um momento
muito bom, frutífero e proveitoso porque
nos ajudou a entendermos não apenas o
momento que estamos vivendo, mas também como ajudar a outros a entenderem
essa aparente ausência de Deus que não é
uma ausência, mas, pelo contrário, é uma
presença silenciosa”, afirmou.

O pároco da Igreja Nossa Senhora do Carmo, em Palmas (TO), Frei
João Paulo Pereira Moraes, O.Carm.,
expressou seu entusiasmo e felicidade
diante da formação que, de acordo com
ele, foi permeada e pautada na Espiritualidade Carmelitana.
“Foi uma alegria poder participar
desse momento – e proponho que a
Província realize outros – porque existe um modo próprio de nós, carmelitas,
vivenciarmos e testemunharmos a nossa
fé, mostrando aquilo que é a nossa espiritualidade. Enquanto Frei Riva fazia
suas reflexões eu recordava do Beato Tito
Brandsma que dizia: “Sofrer não faz mal
desde que nos sintamos amados”. Neste
período de pandemia temos visto muitos
conflitos existenciais, casamentos sendo
desfeitos, brigas nas famílias, desentendimentos, e notamos que muitas dessas realidades acontecem porque o ser humano
não percebe a presença de Deus. E trazer
isso para nós carmelitas, sacerdotes, é iluminador, no sentido de darmos respostas
ao nosso povo”, ressaltou Frei João Paulo.
O ecônomo provincial e reitor da
Igreja Nossa Senhora do Carmo da Lapa
do Desterro, no Rio de Janeiro, Frei Eduardo Ferreira, O.Carm., falou sobre essa
nova dinâmica de encontro virtual e destacou a grande adesão dos frades da Província ao momento formativo.
“Neste ano tivemos a nossa Formação
Permanente virtualmente em função da
pandemia. Organizamos esse momento
todos os anos, no mês de outubro, e buscamos trazer alguma temática que estamos vivenciando ou que atenda alguma
necessidade da Província, por isso, trabalhamos o tema “Da ausência de Deus à
Pastoral do Consolo”. Frei Riva fez um
caminho desde o livro de Gênesis até a
Ressurreição de forma muito simples,
mas carmelita do jeito de ser, nos mostrando os momentos que o povo de Deus,
o crente, viveu a experiência da ausência
de Deus ou da noite escura. Diante desta realidade pandêmica estamos lidando
com a tristeza daqueles que perderam
seus entes queridos e com aqueles que se
desesperam pela incerteza do amanhã.
Esse momento foi muito valioso para
encontrarmos meios e ferramentas para
acolher esses nossos irmãos. Foi um ótimo
encontro, com uma boa participação dos
freis, inclusive, daqueles que ainda não
são adeptos a essas novas ferramentas
digitais e puderam fazer uma boa vivencia”, concluiu Frei Eduardo.

Por Raphael Freire
carmelitas.org.br
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Foto: Comunicação São Martinho

Frei Adailson reafirmou
o papel da São Martinho
também neste tempo de
pandemia, que expôs as
fragilidades do mundo e,
consequentemente, da sociedade brasileira.
“A pandemia revelou
duas faces da nossa sociedade demonstrando claramente aqueles que têm
mais condições e realçando a face daqueles que
tem menos e que são mais
vulneráveis. Desde o seu
nascimento, a São Martinho sempre esteve ao lado
daqueles que mais precisavam e ao longo da pandemia acentuou-se mais
ainda a nossa missão de
estarmos juntos daqueles
mais vulneráveis. Infelizmente passaram-se 36
anos e os apelos continuam presentes. Renovamos
a esperança de continuar sempre lutando pelos
que precisam da nossa
colaboração, pois estamos vivendo momentos
de grandes dificuldades,
sobretudo, neste período
com a pandemia do coronavírus (Covid-19). Mais
do que nunca precisamos
voltar às fontes dos nossos
ideais para juntos darmos
as mãos e passarmos por esse momento
tão difícil e delicado da história”, destacou Frei Adailson.
O diretor da Associação Beneficente São Martinho, Frei Bruno Castro
Schröder, O.Carm, também falou sobre
a data celebrativa, pontuou os desafios
da pandemia e invocou o padroeiro da
organização, São Martinho de Tours,
ao pensar sobre os planos para o futuro.
“Ao longo de todos esses anos nossa
instituição testemunhou as mais diversas transformações do seu entorno com
o olhar sempre voltado as crianças e
adolescentes em vulnerabilidade. Comemorar mais um ano de existência é,

Foto: Comunicação São Martinho
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Província Carmelitana de Santo Elias celebra nesta quarta-feira, 11 de novembro, os 36 anos
de fundação da Associação Beneficente São Martinho. Para marcar a data,
uma Missa em Ação de Graças foi presidida pelo prior provincial e presidente
da instituição, Frei Adailson Quintino
dos Santos, O.Carm., na Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio
de Janeiro. A Eucaristia contou com
os serviços do diretor da organização,
Frei Bruno Castro Schröder, O.Carm.,
e do Diácono Valdinei Martins, coordenador do Eixo Abordagem da São
Martinho.
Frei Adailson Quintino dos Santos,
O.Carm., ressaltou que a ocasião marca a celebração de décadas de luta diária, exalta a defesa da vida dos mais
vulneráveis, e demonstra a presença
ativa e proativa da instituição sendo
porta-voz daqueles que, muitas vezes,
não tem voz e nem espaço na sociedade. Para o religioso, comemorar os 36
anos da organização é, primeiramente,
agradecer a Deus pela missão que Ele
confiou aos frades carmelitas, e também ser grato a todos os colaboradores,
voluntários e benfeitores.
“Celebrar os 36 anos da Associação
Beneficente São Martinho significa e
representa para nós, carmelitas, a renovação do nosso compromisso para com
os irmãos e irmãs que vivem em situação de vulnerabilidade social. Reafirma, mais do que nunca, o nosso compromisso com a causa da criança e do
adolescente. Há mais de três décadas
e meia, nascia aquela que se tornaria
uma grande referência para a cidade
do Rio de Janeiro e, porque não, para
o Brasil, no atendimento a crianças e
jovens vulneráveis. Ao longo desses 36
anos foram muitas as conquistas, sobretudo, na defesa das crianças, na cooperação, e na contribuição da construção
de políticas públicas em favor desses
meninos e meninas”, afirmou.
O prior provincial da Província Carmelitana de Santo Elias disse, ainda,
que os primeiros apelos e objetivos da
associação permanecem vivos, mesmo
após três décadas e meia de fundação.

Foto: Comunicação São Martinho

SÃO MARTINHO CELEBRA 36 ANOS
com Missa na Catedral Metropolitana
de São Sebastião

acima de tudo, um duplo exercício: vislumbrar tudo aquilo que construímos e
enxergar todas as outras possibilidades
que ainda podemos realizar. O desafio
da pandemia da Covid-19 é sem precedentes. São transformações globais que
exigem de nós um olhar cada vez mais
atento e humano para àqueles que vêm
até nós. Que São Martinho de Tours,
nosso patrono intercessor, seja para nós
exemplo e inspiração nestes tempos.
Rogue por nós a Deus e alcance dos
céus as virtudes da fé, esperança e caridade”, desejou Frei Bruno.

Por Raphael Freire
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ESCOLA MARIA MONTESSORI:
há 50 anos motivando para realizar

carmelitas.org.br
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E

m 16 de julho de 2020 a Escola
Maria Montessori, situada em
Brasília (DF), completou 50
anos de existência. Fundada em 1970,
a instituição iniciou seu trabalho com a
Educação Infantil e, em 2002, expandiu sua oferta também para o Ensino
Fundamental I, possuindo atualmente
turmas do Maternal I ao 5º ano.
O sistema de ensino aplicado encontra-se nos fundamentos da Metodologia Montessoriana, criada pela
renomada pedagoga italiana, Maria
Montessori. Nele, o aluno possui maior
liberdade para escolher seu trabalho, se
mover por conta própria e ser responsável por seu progresso e por sua aprendizagem. Esta forma de ensino proporciona também a integração da criança
com o ambiente no qual está situada,
com os materiais e com o professor,
tendo assim a possibilidade de construir
sua independência, absorvendo conceitos e valores sociais de forma segura e
de acordo com o momento vivido.
Testemunha ocular da fundação da
Escola, Frei Felisberto Caldeira de Oliveira, O.Carm., narrou detalhes sobre
a origem e a história de uma das instituições de ensino mais tradicionais e
respeitadas do Distrito Federal.
“Em 1904 vieram os primeiros Carmelitas holandeses para que o patrimônio da Província fosse entregue aos
Carmelitas sob a condição de que fosse
investido na educação das crianças e jovens. Frei Lamberto Lambooy, quando
foi indicado para Brasília, bebeu desta
fonte, e dizia que “onde estiver um Carmelita em um convento, haverá também um cuidado com a educação tanto
religiosa, como civil”. Ele criou o Colégio do Carmo assim que chegou a Brasília, antes da inauguração da capital,
por volta de 1956/57. O Colégio tinha
como diretor e fundador o próprio frei,
com muita inspiração religiosa e familiar. Era integrado à paróquia e as professoras eram também catequistas na
comunidade. Quando foi inaugurado o
complexo atrás da igreja, houve a necessidade de uma nova estrutura educacional. Então, Frei Lamberto encontrou
uma professora que o ajudou em parceria a criar uma Escola Montessoriana.
Esta pedagogia entusiasmou bastante o

“É importante deixar a criança livre na aplicação de suas habilidades,
pois ela se tornará sensível às conquistas superiores”, Maria Montessori.
frade carmelita por Maria Montessori
ser uma educadora italiana que muito
influenciou a educação holandesa, e ele
se sentiu atraído pelo sangue e pelo método”, contou Frei Felisberto.
Com o slogan ‘Motivando Para Realizar’, há cinco décadas a Escola Maria Montessori é um grande berço de
formação em todas as áreas da vida:
pessoal, profissional e religiosa. A instituição de ensino acredita que a missão
de educar vai muito além de ter alunos
com boas notas. Um de seus diferenciais
é estimular o aprendizado por meio de
atividades práticas e, para isso, ao longo do ano o estudante participa de uma
série de visitas de campo e projetos pedagógicos como: “Cozinha Experimental”, “Projeto Leitura”, “Professor por
um Dia”, “Manhã Esportiva” e vários
outros. Além disso, a Escola busca aliar a
tradição da Metodologia Montessoriana
às novas tecnologias, com laboratórios
de informática e ciências equipados com
o que há de mais moderno no mercado.
O respeito a Deus, ao próximo e à natureza também é ensinado o tempo todo.
Dentro do compromisso de ultrapassar
as barreiras da teoria, a instituição possui
um zoológico onde os alunos têm contato com centenas de animais. A diretora

pedagógica, Marcia Fatureto, ressaltou
não só a importância da Metodologia
Montessoriana no percurso formativo,
como também destacou a fundamental
integração e participação dos pais.
“A Escola proporciona um ambiente natural entre a prática e o conhecimento construído e descoberto.
Os pais acompanham e participam do
crescimento da criança de forma direta e responsável, através das atividades
propostas pela escola: oficinas, feiras,
eventos culturais e sociais, encontros de
reflexão e debates com profissionais da
área educacional. Na Escola Montessori, as relações são transparentes, comprometidas e interativas”, afirmou.
Com um sistema que permite o pleno crescimento e amadurecimento da
pessoa humana, a Escola Maria Montessori concretiza a missão dada aos
Carmelitas ao receberem o patrimônio da Província, de sempre investir na
educação de crianças e jovens, fazendo
com que cresçam e se desenvolvam em
plenitude, sendo cidadãos éticos preparados para os desafios da vida e cientes
do seu papel na sociedade.
Por Mariana Figueiredo

Estagiária, sob a supervisão de Raphael Freire
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Natal
é a manifestação
do amor de Deus
Queridos irmãos e irmãs,

Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja, inicia seu ‘Sermão
do Nascimento do Senhor’ com o primeiro versículo do
Prólogo do Evangelho de São João: “No princípio existia a
Palavra, e a Palavra estava junto de Deus, e a Palavra era
Deus” e, “a Palavra se fez carne e habitou entre nós”. No
mesmo sermão ele define a eternidade do mistério do Natal
como o “dia sem ocaso porque também não teve aurora”.
Assim, o Natal é a manifestação do amor de Deus, “a Palavra
única de Deus, a vida e a luz dos homens, é o dia eterno”.
Vivemos tempos sombrios, tempos difíceis, tempos
nebulosos, porém, jamais sem o amor de Deus. Temos a
oportunidade de, mais uma vez, voltar o nosso coração e o
nosso olhar para o nascimento do Menino Jesus em nossas
vidas. Temos a chance de novamente reacender em nós a
chama do Amor, da Esperança e da Vida.
O Natal é tempo propício para revisitarmos a manjedoura
do Menino Deus e ver o quanto o Pai nos ama e quer bem.
É tempo de expressar afeto e amor às pessoas que nos
rodeiam. O Natal é, sobretudo, um gesto de aceitar ser
amado por Deus e pelos outros. Deus nos presenteia, dandonos o seu Filho, que se fez carne e habita no meio de nós.
O Natal é tempo de esperança, de nascimento e vida nova.
Ao celebrarmos o Natal do Senhor mais uma vez, Ele nos
propicia a oportunidade de renovar a chama da esperança
e da certeza de que dias melhores virão. Nunca percamos
o horizonte de um novo nascimento. Pois, o verbo do Pai
se manifesta como centro da história. A Ele acorrem
os pastores, os sábios e os pobres, porque Ele é luz que
ilumina, é a verdade que convence, é a resposta dos anseios
mais profundos do ser humano.
Desejo a você e sua comunidade um Santo e Feliz Natal!

Frei Adailson Quintino dos Santos, O.Carm.
Prior Provincial

