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Constituições 

 

Lançadas as bases para a releitura das Constituições. 1ª Reunião da Comissão Internacional 

 

Roma (Itália), 25 de setembro – De acordo com a petição do último Capítulo Geral de Ávila, a 

Comissão Internacional para a releitura das Constituições dos Carmelitas Descalços esteve 

reunida na Casa Geral (Roma), do dia 13 ao dia 20 de setembro. Estavam presentes:  

 

1.     Pe. Agustí Borrell – Vigário Geral, presidente 

2.     Pe. Daniel Chowning – Definidor Geral 

3.     Pe. Alzinir Debastiani – Secretário Geral para a Ordem Secular dos Carmelitas Descalços 

4.     Pe. Aloysius Deeney  

5.     Pe. Emilio Martínez 

6.     Pe. Gabriel Castro 

7.     Pe. Giuseppe Pozzobon 

8.     Pe. Gregorio Firszt 

9.     Pe. Joe 

 

Uma vez eleito o secretário (Pe. Emilio Martínez), a Comissão concentrou-se nos objetivos 

apontados pelo Capítulo Geral: iniciar um processo de releitura das Constituições com a 

finalidade de fazer uma revisão de vida das nossas comunidades à luz da realidade atual do 

mundo e da Igreja. 

 

Com base no documento capitular Es tiempo de caminar, a Comissão elaborou um calendário 

de trabalho para os próximos anos, seguindo as propostas do Capítulo e do Definitório. O 

primeiro passo será a leitura pessoal e comunitária do documento capitular, a partir das 

indicações didáticas que foram elaboradas. 



 

Em seguida – já a partir de janeiro de 2016 – os religiosos em particular e as comunidades em 

geral iniciarão a leitura e o comentário das Constituições com a ajuda de algumas fichas que a 

Comissão enviará nas próximas semanas. 

 

 

Filipinas 

 

Primeiros passos de uma nova Província nas Filipinas 

 

Filipinas, 22 de setembro – Foi um momento de graça especial! 23 de maio de 2015 ficará 

marcado para sempre em nossa história carmelitana, por ser o dia em que o Capítulo Geral, 

reunido em Ávila, erigiu como Província o antigo Comissariato das Filipinas, sob o titulo de 

Santa Teresa de Jesus. E será no dia 15 de outubro de 2015, data de encerramento do V 

Centenário do nascimento de Santa Teresa de Jesus, que celebraremos a ereção da Província. 

 

A celebração será presidida pelo arcebispo – e ex-Comissário – Dom Rolando Tria Tirona, ocd. 

A celebração eucarística acontecerá no santuário paroquial de Nossa Senhora do Monte 

Carmelo (New Manila – Quezon City). 

 

Outra bênção pela qual estamos agradecidos é o reconhecimento, por parte da Conferência 

Episcopal das Filipinas, de nossa igreja de Nossa Senhora do Monte Carmelo como Santuário 

Nacional. 

 

A celebração de 15 de outubro contará com a participação de todos os carmelitas das Filipinas 

e do Vietnã, assim como os de outras províncias, como o Pe. Michael McGoldrick (provincial da 

Província Anglo-irlandesa), Pe. Cyril Guise (delegado do Pe. Jude Peters, provincial), um 

representante da Província de Washington e o Pe. Paul Kunori (Delegado Geral do Japão). 

Seguramente outros frades da Oceania e da Ásia Oriental unir-se-ão a nós nesse grande 

momento de ação de graças. 

 

Além disso, participarão o provincial OCarm das Filipinas – Pe. Christian Buenafe –, sacerdotes 

e religiosos de diversas congregações, membros da OCDS, o Conselho da Associação de nossas 

monjas, outros membros da família carmelitana, paroquianos e benfeitores. 

 



À espera desse dia, aguardamos com alegria a mensagem que Padre Geral – Saverio Cannistrà 

– dirigirá à nova Província das Filipinas antes da bênção final, durante a celebração eucarística. 

 

 

Congresso 

 

“A oração, força que transforma o mundo”: lema do Congresso da Fundação vaticana Joseph 

Ratzinger/Bento XVI 

 

Madri (Espanha), 25 de setembro – a Fundação vaticana Joseph Ratizinger/Bento XVI celebra 

pela primeira vez seu Congresso Internacional na Espanha. Será em Madri, na Universidad 

Francisco de Vitoria, durante os dias 28 e 29 do próximo mês de outubro, com o título A 

oração: força que transforma o mundo. Será organizado pela Fundação da Santa Sé, a 

universidade madrilenha e a Fundação V Centenário do Nascimento de Santa Teresa de Jesus. 

As inscrições são gratuitas. 

 

O tema escolhido – a oração como força que transforma o mundo – está intimamente ligado à 

espiritualidade teresiana e está também muito presente no pensamento e magistério de 

Joseph Ratizinger/Bento XVI. 

 

Entre outros, participarão no Congresso: Dom Luis F. Ladaria, Secretário da Congregação para 

a Doutrina da Fé; Pe. Agustí Borrel, Vigário Geral da Ordem do Carmelo Descalço; o jesuíta 

Gabino Uribarri, decano das Faculdades de Teologia e Direito Canônico da Universidade 

Pontifícia de Comillas; e diversos professores de universidades espanholas e de outros países. 

 

Na sessão inaugural do dia 28 de outubro estarão presentes representantes da Fundação 

vaticana, como seu presidente – Dom Giuseppe Scotti; Dom Renzo Fratini, núncio de Sua 

Santidade na Espanha; Cardeal Ricardo Blázquez, arcebispo de Valladolid e presidente da 

Conferência Episcopal Espanhola; Dom Carlos Osoro, arcebispo de Madri, que proferirá o 

discurso-marco e presidirá o Comitê Científico do Congresso; e Daniel Sada, reitor da 

Universidad Francisco de Vitoria. O Comitê de Organização é dirigido por Isidro Catela Marcos, 

professor da UFV e atual diretor-gerente da Fundação V Centenário. 

 

Estão confirmadas mesas redondas sobre como a oração transforma a pessoa, a família, a 

universidade, o coração do jovem e seu compromisso social, e até mesmo a Igreja. Nesses 



congressos, é costume que tanto o Papa Francisco como o bispo emérito de Roma – Bento XVI 

– enviem uma mensagem aos participantes. 

 

Todas as informações podem ser consultadas em: http://www.ufv.es/ratzinger2015; 

http://www.fondatzioneratzinger.va/ e http://www.stj500.com/.  
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