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Falece o Padre Federico Ruiz

Como informamos através de nossas redes 
sociais, Padre Federico Ruiz, carmelita des-
calço, faleceu na madrugada do último dia 16 

de novembro, depois de ter sofrido durante vários 
anos do mal de Alzheimer.
Nascido em Cozuelos de Ojedo, lugarejo da Provín-
cia de Palencia (Espanha), em 24 de dezembro de 
1933, fez sua profissão no dia 31 de julho de 1950 e 
foi ordenado sacerdote em 27 de outubro de 1957.
Todos conhecem o serviço que Padre Federico 
prestou à Ordem, à família teresiana e à Igreja, 
sobretudo através de seus estudos da Teologia Es-
piritual e, em particular, como inigualável especial-
ista na doutrina e mensagem de São João da Cruz. 
Seu funeral foi celebrado no dia 17 de novembro, em 
Madri. Recolhemos as seguintes palavras da homilia 
do padre provincial, Miguel Márquez: “Consola-nos 
entregar Federico ao peito do amor lastimado e ab-
erto de amor do Pastorzinho, para que com Ele viva 
e more para sempre e, a partir daí, do lado do en-
contro e da ditosa ventura já realizada, nos desperte 
e faça sábios daquilo que mais importa, e nos leve à 
união com Ele e à comunhão entre nós”. 

Dois congressos carmelitanos na Espanha

Por motivo do 150º aniversário da restauração 
do Carmelo Descalço masculino na Espanha, 
os carmelitas descalços espanhóis organizaram 

dois Congressos a ser celebrados em Ávila e Larrea.

O primeiro (Ávila) acontecerá entre 15 e 18 de janei-
ro e apresentará em primeiro lugar a figura do car-
melita descalço segundo Santa Teresa, para depois 
entrar na situação da Ordem após a exclaustração 
e no processo e figuras da restauração da Ordem, 
assim como sua posterior expansão na América.

O segundo (Larrea), de caráter mais internacional, 
será celebrado entre 29 de abril e 2 de maio e tratará 
de modo científico a questão da exclaustração em 

nível europeu e espanhol, a reimplantação da Or-
dem a partir do convento de Markina, as figuras 
essenciais do processo de unificação das duas Con-
gregações, assim como o desdobramento deste e a 
expansão missionária na Índia e América. Para este 
segundo congresso admitem-se comunicações em 
diversas línguas. Suas atas serão publicadas pelo 
Grupo Editorial Fonte. Para mais informações a 
respeito ou para enviar comunicações em consonân-
cia com a temático do congresso, é possível entrar 
em contato com o secretário, Padre Dámaso Zuazua, 
ocd: z
uazuaocd@gmail.com

Tel.: +34945231238, +34664024057. 
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Uma nova Venerável carmelita descalça

No dia 7 de novembro de 2018, o Santo Padre 
Francisco recebeu em audiência o cardeal 
Angelo Becciu, Prefeito da Congregação das 

Causas dos Santos. Durante a audiência, o Santo Pa-
dre autorizou a Congregação a promulgar o decreto 
sobre as virtudes heroicas da Serva de Deus Maria 
Antônia de Jesus (no século: María Antonia Pereira 
y Andrade), monja professa da Ordem das Carmel-
itas Descalças; nascida em El Penedo (Espanha) em 
5 de outubro de 1700 e falecida no Carmelo que 
fundou em Santiago de Compostela (Espanha), em 
10 de março de 1760. Glória a Deus!
http://mariaantoniadejesus.blogspot.com

Reuniões das Associações de Irmãs Carmelitas na Índia

No mês de novembro de 2018, as associações 
das Carmelitas na Índia, a saber, o noroeste 
e o sudeste, tiveram as suas assembleias ge-

rais ordinárias. A do nordeste reuniu-se no Carmelo 
de Solo, Jharkhand, e a do sudeste em Sadbhavana, a 
casa provincial de Karnataka Goa, Bangalore.

Antes de tratar os assuntos previstos, houve em 
ambas as assembleias umas jornadas de formação 
permanente, nas quais o P. Johannes Gorantla, 
definidor geral encarregado do Sul da Ásia, explicou 

com detalhe às Carmelitas o conteúdo e implicações 
de Vultum Dei Querere e Cor Orans para as Carmel-
itas Descalças, tentando responder às suas dúvidas 
e acompanhando-as na realização de um correto 
plano de implementação das novidades necessárias.

O P. Johannes, tinha visitado previamente as Car-
melitas de Sri-Lanka, amimando-as a associar-se 
com alguma das federações da Índia, recebendo uma 
resposta muito positiva por parte dos três Carmelos 
e das associações índias.
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Reunião de Superiores na Índia

Uma reunião de todos os provinciais indianos 
teve lugar em Goa do dia 23 ao dia 24 de 
novembro, com o objetivo de preparar o 

próximo Definitório extraordinário que se celebrará 
ali, em Goa. Posteriormente, participaram também 
numa reunião com membros do comité que prepa-

ra a celebração do quarto centenário da presença 
do Carmelo teresiano na Índia. Presidiu ambos os 
encontros o P. Johannes Gorantla, Definidor Geral, 
junto ao P. Charles Serrao, presidente da Conferên-
cia de provinciais da Índia.

Forum Santa Teresinha - Aparecida-SP, Brasil - OCDS

A Ordem dos Carmelitas Descalços Seculares 
da Província São José (Sudeste do Brasil), 
por ocasião da celebração de seus 100 anos 

de presença no Brasil, realizou entre os dias 15 e 18 
de novembro de 2018, em Aparecida-SP, seu se-

gundo Fórum Carmelitano, agora com o tema e o 
lema “Santa Teresinha - No coração da Igreja serei o 
Amor”. Deu-se, assim, continuidade à proposta ini-
ciada em 2015 com a realização do primeiro Fórum 
organizado pelo Carmelo Descalço Secular, então 
com o tema e lema “Santa Teresa de Jesus 500 anos – 
Para Vós Nasci”.
Santa Teresinha foi fonte de quatro dias de profun-
das reflexões com alguns dos grandes nomes da 
doutrina e da espiritualidade carmelitana do Brasil e 
do mundo, entre eles: Frei Patrício Sciadini ocd, Frei 
Romano Gambalunga ocd (IT), Padre Jean-Marie 
Laurie (FR), além da presença e participação de Frei 
Alzinir Debastiani ocd, atual Delegado Geral para a 
OCDS, responsável pela Ordem Carmelita Secular 
em todo o mundo.
Um dos momentos marcantes da programação foi a 
missa do sábado dia 17, às 18h, no Santuário Na-
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cional de Aparecida, presidida por Dom Frei Rubens Sevilha ocd, bispo da Diocese de Bauru-SP, transmitida 
ao vivo em rede nacional pela TV Aparecida.
Aconteceram ainda palestras e momentos artísticos e culturais. Duas apresentações musicais foram realizadas: 
na sexta (16) o show “Primavera”, com Irmã Maria Angélica ocd e a cantora Kennia; no sábado (17), a Comu-
nidade Católica Shalom apresentou o musical “Viver de Amor”.
Durante o evento também foram lançados os livros “100 anos da OCDS no Brasil”, organizado pela historiado-
ra Estela Márcia da Paz Moreira de Araújo, coordenadora da Comissão de Memória da OCDS; o 5º Livro de 
Formação da OCDS, “Preparação para a Promessas Definitiva - 3ª etapa - 2º ano”, organizado por Lourdes Pi-
menta, coordenadora da Comissão Pedagógica da OCDS; e a 2ª edição do livro “O Mundo é o meu Carmelo”, 
de Frei Patrício Sciadini ocd, revisada pela Comissão 
Vocacional da OCDS.
O Fórum Santa Teresinha contou com a presença de 
mais de 500 participantes entre leigos, sacerdotes e 
religiosos vindos de todo o Brasil.

Departamento de Comunicação - OCDS, Província 
São José
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