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Fórum 
 
O Carmelo descalço do Brasil promove um fórum para celebrar o V Centenário do 
Nascimento de Santa Teresa de Jesus 
 
 
Brasil – 16 de Setembro (Communicationes). – O Carmelo Secular da Província de S. José do 

Brasil organizou um grande Fórum para comemorar o V Centenário do Nascimento de Santa 

Teresa. O evento, celebrado de 6 a 7 de Setembro, contou com a participação de 600 pessoas, 

aproximadamente, incluídos os três ramos da Família Carmelita (frades, monjas e seculares), 

vários institutos afins e várias congregações e novas comunidades que vivem e bebem do 

carisma e espiritualidade teresianas. 

A missa de abertura foi presidida pelo P. Patrick Sciadini, Delegado Geral do Egipto, que 

proferiu a primeira conferência do evento: Santa Teresa, fundadora e missionária. 

No segundo dia, foram conferencistas Ulrich Frei Dobhan, OCD, Provincial da Alemanha, com o 

tema: Santa Teresa, aspectos históricos e biográficos; Frei Romano Gambalunga, Postulador 

Geral OCD, com o tema: O Carmelo Teresiano, Mensagem para preparar evangelizadores 

santos; e Frei Francisco Javier Sancho Fermin, director de CITeS, com o tema: Santa Teresa e o 

conceito de pessoa humana. 

No domingo, celebrou-se a Eucaristia na Basílica do Santuário Nacional de Nossa Senhora de 

Aparecida, com emissão em directo pela televisão Aparecida e presidida pelo arcebispo Frei 

Rubens Sevilla, bispo auxiliar de Vitória – ES. 

Os oradores desse dia foram o padre Jean Marie Laurier, França-Instituto Notre Dame de la 

vie, com o tema: Santa Teresa e a Mística; Moisés Rocha Farias da ocds, professor de Filosofia, 

com o tema: Santa Teresa e a missão dos leigos no Documento de Aparecida; e Frei Patrício 

Sciadini, OCD, com o tema: Santa Teresa e a vida consagrada. 



À noite, grande e animado espectáculo, onde se lançou o CD “For You naci”, organizado pelo 

irmão Marcus Vinicius da Cruz, OCD, que contou com a participação de grandes figuras da 

música católica nacional. 

Na segunda-feira, 7 de Setembro, Lúcia Pedrosa, doutora em Teologia, pronunciou a última 

conferência do evento versando sobre: A oração como cônjuge relação em Santa Teresa. 

 

 

Selos 

Portugal põe em circulação dois selos com temática teresiana 

Portugal – 16 de Setembro (Communicationes). – Em pleno centenário do nascimento de 

Santa Teresa de Jesus, a empresa Correios de Portugal lançou dois selos comemorativos. Tal 

iniciativa contou com o apoio da Direcção Geral do Património Cultural, do Museu de Arte 

Antiga e da Província de Portugal do Carmelo Descalço.  

O selo de 0,45 €, tem uma tiragem de 155.000 exemplares. A imagem recolhe uma parte do 

quadro denominado Imposição da Regra por Santa Teresa de Ávila, fotografia de Júlio 

Marques. Trata-se de uma obra do pintor Pedro Alexandrino de Carvalho (1729-1810), 

Portugal, século XVIII (2ª parte). Óleo sobre tela. Encontra-se no museu de S. Roque, situado 

na antiga casa dos jesuítas, em Lisboa. 

Santa Teresa aparece como fundadora duma nova Ordem, a quem entrega as Constituições. 

Esta composição animada, de influência italiana, onde contrasta o claro-escuro, é considerada 

como uma das melhores obras do autor. 

Uma folha bloco, tendo um selo de 2.50 € destacável, com uma tiragem de 40.000 exemplares, 

está ilustrada por uma pintura de Josefa de Óbidos ou de Ayala, fotografia de José Pessoa. A 

obra faz parte de um conjunto de quadros dedicados a Santa Teresa, no Convento de Nossa 

Senhora da Piedade de Cascais (1672). Ao lado do rosto da santa, em pormenor, junta-se a 

reprodução duma carta escrita pela Santa em Ávila no dia 4 de Outubro de 1578, endereçada 

ao jesuíta P. Pablo Hernández, Madrid. 

 

Costa do Marfim 

 

Saqueio em vários carmelos da Costa do Marfim 

 

Costa de Marfim – 16 de Setembro (Communicationes).- Na noite de 27 a 28 de Agosto a 

paróquia de São Luís Gonzaga da Costa do Marfim, a cargo dos carmelitas Descalços, foi 

saqueada. 

Homens armados entraram violentamente na paróquia, partiram as portas de todas as 

dependências paroquiais, esvaziaram a sacristia e abriram inclusivamente o sacrário 

(profanação esta que despertou a paróquia para um desagravo de três dias de jejum e oração). 

Levaram consigo muitos objectos deixando atrás de si grandes prejuízos materiais. 



Na semana anterior, o mesmo aconteceu no mosteiro das Carmelitas Descalças do Logbakro 

(capital politica do país). Neste assalto ficaram feridas três religiosas, uma das quais com 

alguma gravidade. As monjas já recuperaram das lesões sofridas. 

Estas agressões são uma amostragem da insegurança que se vive no país desde 2002.  

   


