
 

Communicationes N. 308 | 22.12.2015 

  

 

Communicationes nº 308 
22/12/2015 

 
 

 
 

INDICE  
 

-  P. Daniel Ehigie, novo definidor por África 
-  Edição completa dos processos de beatificação e canonização de Santa Teresa de Jesus 
-  P. Saverio Cannistrà eleito membro do Conselho Executivo da União de Superiores Gerais (USG) 
-  Mons. Fabien Raharilamboniaina, eleito vicepresidente da Conferência Episcopal de Madagascar 
-  O Carmelo teresiano floresce no sudeste asiático 
 
 

P. Daniel Ehigie, novo definidor por África 

 
Depois da eleição como bispo da Diocese de Zomba (Malawi) do P. George 
Tambala, o P. Geral com o Definitório, reunido no dia 14 de novembro de 
2015, elegeram como novo definidor para África ao P. Daniel Ehigie, 
originário do vicariato Provincial de Nigéria. 
 

O P. Daniel nasceu em Uromi (Nigéria) a 8 de junho de 1965. Estudou filosofia em Isienu (Nsukka) e 
fez a sua profissão simples a 16 de julho de 1997. 
 
Depois dos seus estudos teológicos em Nairobi (Kenia), fez a sua profissão solene a 8 de dezembro 
de 2001. Foi ordenado sacerdote a 13 de julho de 2002 e estudou Espiritualidade no Teresianum de 
Roma de 2007 a 2009. 
 
Desempenhou o papel de mestre de noviços de 2009 a 2015 e actualmente era vigário paroquial na 
paróquia de Cristo Rei de Abuja. Desejamos-lhe o melhor para esta nova missão ao serviço da 
Ordem e da Igreja. 
 

 

Edição completa dos processos de 
beatificação e canonização de Santa 

Teresa de Jesus 
 

A 23 de novembro de 2015, às 19h, na sala de conferências do  
Convento da Santa em Ávila, teve lugar a apresentação de uma 
nova e completa edição dos «Processos de Beatificação e 
Canonização da Madre Teresa de Jesus». 
 

O P. Julen Urkiza, ocd, recolheu em seis tomos e um total de 5500 páginas, os 35 processos que 
duraram ao redor de vinte anos, e se estenderam por mais de 26 cidades e povoações: os 
processos informativos (1591-1597), os processos remissoriais «in genere» (1604),  os processos 
remissoriais «in specie» (1609-1610) e toda a documentação necessária da última fase da 
canonização (1614-1622). Com palavras do P. Miguel Márquez, Provincial da província Ibérica 
«estamos ante uma das obras mais relevantes deste V Centenário». 
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Esta obra vem a ampliar as 1665 págs. dos três tomos da Biblioteca Mística Carmelitana (do 18 ao 
20) do Padre Silvério, publicados entre os anos 1934-35, aos quais se acrescentou toda a 
documentação relativa aos trâmites e gestões dos notários, os procuradores da Ordem e outros 
documentos procedentes de Roma como as letras apostólicas, etc. 
 

Juntamente com o Padre Julen Urkiza, estiveram na apresentação o Bispo de Ávila, Monsenhor 
Jesús García Burillo, o P. Pedro Ángel Deza, diretor do Grupo Editorial da Província Ibérica, e 
outros membros em representação da Fundação V Centenário e da grande família carmelitana. Na 
realização desta obra estiveram trabalhando conjuntamente: Edições  El Carmen, Editorial Monte 
Carmelo e Editorial de Espiritualidad. 
 
 

 

P. Saverio Cannistrà eleito membro do 
Conselho Executivo da União de 
Superiores Gerais (USG) 
  
De 25 a 27 de novembro aconteceu em Roma a 86ª Assembleia 
semestral da União de Superiores Gerais (USG), na qual procedeu-
se – no dia 26 – à eleição do Conselho Executivo para o triênio 
2015-2018, que ficou assim constituído: 

 

Presidente: Fr. Mauro Jöhri, Ministro General dos Frades Menores Capuchinhos; 
Vice-presidente: Michael Brehl, Superior Geral dos Redentoristas; 
Membros do Conselho: 
 

- Pe. Heinz Kulüke, Superior Geral dos Verbitas; 
- Pe. Ángel Fernández Artime, Reitor Maior dos Salesianos; 
- Pe. Heinrich Wilmer, Superior Geral dos Dehonianos; 
- Pe. Mario Aldegani, Superior Geral dos Josefinos de Murialdo; 
- Pe. Jeremias Schröder, Arquiabade presidente da Congregação Beneditina de Santa Otília; 
- Fr. Robert Schieler, Superior Geral dos Lassalistas; 
- Pe. Ferruccio Brambillasca, Superior Geral do PIME (Pontifício Instituto das Missões 

Estrangeiras);  
- Pe. Saverio Cannistrà, Prepósito Geral dos Carmelitas Descalços; 
- Pe. Thomas Handgrätinger, Abade Geral dos Cônegos Regulares Premonstratenses; 
- Pe. Pedro Aguado Cuesta, Geral dos Escolápios. 

 

Recordamos que Pe. Saverio pertence também ao Conselho dos 16, órgão consultivo composto por 
8 membros da USG (masculina) e 8 da UISG (feminina), que se encontram duas vezes ao ano com a 
Congregação dos Religiosos (CIVCSVA). 

 
 

 

Mons. Fabien Raharilamboniaina,  
eleito vicepresidente da Conferência 

Episcopal de Madagascar 
 
Na Assembleia plenária ordinária da Conferência Episcopal de 
Madagascar, celebrada em Antananarivo do 3 ao 12 de novembro 
passado, foi eleito vicepresidente o nosso irmão Mons. Fabien 
Raharilamboniana, ocd. A equipa directiva da CEM fica constituida 
do modo seguinte: 
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Presidente: Mons. Désiré Tsarahazana 
Vicepresidente: Mons. Marie Fabien Samuelin Raharilamboniana, ocd 
Secretário Geral: Mons. Jean Claude Randrianarisoa. 

 
Recordamos que Mons. Fabien nasceu a 20 de janeiro de 1968 em Ambohijanahary. Professou no 
Carmelo Teresiano no dia 8 de setembro de 1990, e foi ordenado sacerdote a 5 de julho de 1997. De 
2005 a 2010 foi comissário do Comissariato de Madagascar e do Oceano Indico. Bento XVI nomeou-
o bispo de Morondava a 26 de fevereiro de 2010 e a sua consagração episcopal teve lugar a 16 de 
maio do mesmo ano. 

 

O Carmelo teresiano floresce no 
sudeste asiático 
 
Nos últimos tempos assistimos a um crescimento notável de 
todo o Carmelo teresiano no sudeste asiático. Em número e 
dinamismo, o Carmelo Secular ocuparia o primeiro lugar, 
seguido de nossas monjas carmelitas descalças e de nossos 
frades, que estão presentes na Tailândia desde 2011 e 
abriram uma magnífica casa em Samphram –perto de 
Bangkok –  este ano. 

 

No que diz respeito às nossas monjas, deve-se dizer que alguns mosteiros já contam quase um 
século de história, enquanto outros são de fundação recente. Indicamos o número de mosteiros por 
país: Camboja (1), Filipinas (22), China – Hong Kong (1), Malásia (2), Singapura (1), Tailândia (4), 
Taiwan (2), Vietnam (9). Convém ressaltar ainda que as carmelitas de Singapura estão finalizando os 
preparativos para uma futura fundação na Birmânia. 
 

Falando em âmbito mais acadêmico e internacional: dentro do V Centenário de Santa Teresa, os 
carmelitas descalços – em colaboração com as Irmãs Mercedárias de Bérriz e a família teresiana em 
Taiwan – celebraram uma série de congressos sobre a espiritualidade do Carmelo, os quais 
encontraram excelente acolhida, especialmente na Universidade de Fujen (Taiwan). Esta acolherá 
também – de 11 a 12 de dezembro deste ano – os Padres Jerzy Nawojowski (da Universidad de la 
Mística – CITES de Ávila) e Emilio Martínez (do Teresianum de Roma). Este último se dirigirá ainda à 
Universidade Batista de Hong Kong (China), onde proferirá conferências sobre Santa Teresa nos dias 
18 e 19 de dezembro. 
 

Enquanto isso, no dia 11 de dezembro Padre Antonio González partiu para incorporar-se à nova 
missão de Timor Leste, preparada pela Província de Portugal, com apoio da Província Santa Teresa 
(Ibérica) e da Província de San Joaquim (Navarra). Está pendente apenas a eleição do novo bispo da 
diocese de Dili, onde estaria situada nossa casa. 
 


