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Encontro Teresiano Internacional 

O Encontro Teresiano Internacional reuniu a mil peregrinos em Ávila 

Ávila-Espanha  14 de agosto  (Communicationes).- A cidade de Ávila acolheu a cerca de um 
milhar de peregrinos, procedentes dos cinco continentes, que chegaram até à cidade  natal de 
Santa Teresa para participar no Encontro Teresiano Internacional. 

Frades, monjas, religiosas de diversas congregações afiliadas à Ordem, Carmelo Secular, e  

diversos movimentos e grupos do Carmelo, assim como de espiritualidade teresiana. Até Ávila 

chegaram grupos procedentes de 20 paises.  

Momentos orantes e celebrativos completarão esta proposta, que oferecerá aos participantes 
uma experiência da actualidade e a universalidade do carisma teresiano, estendido pelos cinco 
continentes e encarnado em muitas variadas situações sociais e realidades eclesiais. 



Este Encontro serviu para conhecer a universalidade do carisma teresiano e estabelecer um 

diálogo que permitiu a cada familia religiosa acercar-se às distintas realidades em que estão 

inseridas as outras congregações. 

Todas as manhãs tiveram um espaço denominado “mesa compartida” para dialogar acerca das 

peculiaridades do carisma de cada congregação e como afrontam o desafio da evangelização 

nos seus respectivos lugares de origem.  

No Encontro Teresiano Internacional participou o Vigário Geral da Ordem, P. Agustí Borrell, o  

P. Daniel Chowning, Definidor Geral, o Provincial de Ibérica, P. Miguel Márquez, o Provincial de 

Portugal, P. Joaquim Teixeira e algumas gerais de congregações afiliadas à Ordem.  

 

Lugares teresianos 

Os lugares teresianos, protagonistas do encontro 

Ávila-Espanha  14 de agosto (Communicationes).-  Em cada uma das jornadas do Encontro 

Teresiano Internacional os lugares teresianos foram protagonistas. Em concreto, todoslos 

grupos lingüísticos tiveram a oportunidade de visitar os principais lugares teresianos de Ávila. 

Os peregrinos visitaram a Igreja da Santa, construida na casa natal de Teresa de Jesus, o 

mosteiro da Encarnação e o Mosteiro de Sâo José, primeiro do Caremelo Descalço.  

Em cada um dos espaços os peregrinos tiveram um momento de oração e receberam uma 

explicação histórica-artística do lugar. 

Além disso, todas as visitas concluiam com a celebração da Eucaristia em cada um dos lugares.  

Oos participantes do Encontro Teresiano Internacional também tiveram a ocasião de visitar os 

lugares teresianos de Alba de Tormes, lugar onde morreu Santa Teresa de Jesus e se veneram 

as suas relíquias. 

 

Música 

Música teresiana para acercar-se à mensagem Teresa de Jesus 

Ávila-Espanha  14 de agosto (Communicationes).-  Os mil peregrinos do Encontro Teresiano 

Internacional também tiveram um encontró com a música e a dança. Em concreto, celebrou-se 

um festival de artes cénicas onde participaram mais de 20 artistas procedentes  de 10 

nacionalidades distintas e se representou o musical Para Vos Nasci.  

Neste sentido, o coordenador das actividades musicais do V Centenário, Rogelio Cabado, 

destacou que no Encontro participaram grupos procedentes de Brasil, China, Índia, Espanha, 

Estados Unidos, Portugal, Nigéria, Japão e vários paises de América Latina.   



“A música serve-nos para poder acercar-nos a Teresa. A sua mensagem está muito viva nos 

nossos días e prova disso é que segue  inspirando a multidão de artistas de todos os lugares do 

mundo”, comentou Rogelio Cabado. 

O denominador comum de todos os artistas que participaram é o carinho a Teresa de Jesus e a 

convicção de que a sua mensagem é util para a sociedade do século XXI.  

Por outra parte, a música e a dança também foram protagonistas em vários dos encontros que 

se celebraram. Em concreto, o grupo procedente do Brasil animou uma sessão de dança 

orante. 

Finalmente, no Encontro representou-se o musical “Para Vos Nascí” que marcou encontró no 

cenário a mais de 120 artistas.  

 

 

P. Saverio 

Mensagem do Preposito Geral ocd 

Ávila-España  14 de agosto  (Communicationes).-  

 

Muito queridos irmãos e irmãs no Carmelo teresiano, 

 Quería, brevemente, dar-vos a minha mais calorosa bem-vinda a este encontro da 

familia carmelitana teresiana em Ávila no centenario da Santa Madre Teresa. Gostaria muito 

estar aqui convosco em pessoa e participar neste evento de graça, mas diferentes obrigações e 

compromissos impediram-me. Estou, no entanto, convosco durante estes dias com o meu afeto e 

a minha oração. 

 Em Ávila, sentimo-nos acolhidos pela mesma Teresa, que nos abre as portas e as janelas 

da sua casa, dos seus conventos, das igrejas que frecuentou, das paisagens que contemplou, para 

que também nós possamos partilhar a sua experiencia de mulher, monja, mística.  O meu 

primeiro desejo é que vos encontréis com a pessoa de Teresa, que vos deixéis fascinar de novo 

pela sua aventura. Aqui tudo fala da busca de Deus, do seu desejo, da sua sede de “ver a Deus”, 

de fazer uma experiencia profunda do seu amor e da liberdade e da paz que só derivam da 

relação com Ele: “Só Deus basta: nada te perturbe, nada te espante”. Talvez poderéis sentir 

ressoar estas palavras no vosso coraçao enquanto visitáis os lugares teresianos, testemunhas de 

sufrimentos e alegrias, de noites escuras e de luzes radiantes, de cansaço e de doenças, mas 

também de enérgicos impulsos e corajosos combates. E certamente vos ajudarão a escutar e a 

aprofundar na sua experiencia as reflexões e trabalhos preparados para este encontro.  



 Em paralelo, existem outros dois caminhos que vos animo a percorrer nestes dias. Sois 

aqui tantos, provenientes de países, culturas e historias muito diferentes, mas todos estáis unidos 

por um tronco comúm, como ramos frondosos de uma árvore. Agora podéis tocar com as vossas 

mãos o que significa ser parte de uma grande familia estendida por todo o mundo. Diante de vós 

há todo um itinerario de fraternidade, de proximidade, e enriquecimento recíproco. Todo o 

caminho exige um esforço. Neste caso, estão as barreiras da lingua, da timidez no momento de 

apresentarse a pessoas que não se conhecem, o fato de ter que “romper o gelo” e dar o primeiro 

passo ao encontro do outro.  

 Mas estou seguro de que o clima comunitario que se creará vos ajudará a a comunicar-

vos uns com os outros com simplicidade, como irmãs e irmãos, filhas e filhos da mesma Mãe. A 

vosssa comunhão fraterna sería o melhor presente que podíais dar à Madre Teresa no seu quinto 

centenario.  

Finalmente, há um itinerario pessoal que nunca pode faltar num membro da familia de 

Teresa: um itinerario de oração, de encontro silencioso com o Amigo que nos espera sempre, 

com o Mestre que quer falar-nos desde o nosso interior. Que bonito sería se estas jornadas 

pudessem ser, para cada um de vós, o tempo de um re-enamoramento da propia vocação 

carmelitana, uma “recarga carismática” que vos dê novo entusiasmo, que transforme em vinho 

de alegria e festa a água das nossas fadigas e dos nossos deveres diários!  

 Deixai-vos acolher por Teresa, deixai-vos acolher por tantos irmãos e irmãs, deixai-vos 

acolher por Jesus. Deixai que a água viva que mana de esta fonte de Ávila apague a vossa sede e 

tranforme a aridez em fecundidade, a fadiga em entusiasmo, a tristeza em alegria que ninguém 

vos poderá roubar. 

Que Deus vos bendiga 

P. Saverio Cannistrà ocd 

Prepósito Geral 

 

 

 


