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Edtih Stein, A dignidade da mulher e a sua importância para a vida do povo. In A Mulher, p.282.

A imagem eterna de Deus entrou entre nós em figura humana em Jesus 
Cristo Filho de Deus. Se considerarmos esta imagem, como no-lo diz a 
simples narração dos evangelhos, então abrem-se os nossos olhos.
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Agenda dezembro 2017

1 a 3 Fátima (Domus Carmeli) – Retiro de Advento – P. 
Joaquim Teixeira 

1 a 3 Ávila (CITeS) – Retiro de Advento 
3 Funchal (Dehonianos) – Retiro de Advento 
4 Fátima (Santuário) – Recolecção orientada por 

Frei José Pinto Pereira da Costa, OFM 
5 Porto (Centro de Cultura Católica) – 

Documentário: Beato John Henry Newman: O 
convertido 

6 Lisboa (UCP) – Lectio Divina de dois textos de 
Marcos – Armindo Vaz 

10 Avessadas – Encontros com a Palavra – Reflexão 
partilhada da Palavra 

15 a 17 Ávila (CITeS) – Curso: Meditação e oração para 
principiantes – Javier Sancho  

28 a 1 Jan Basileia (Suíça) – Encontro Europeu de Jovens 
(Taizé) 

Agenda janeiro 2018

5 a 7 Fátima (Domus Carmeli) – RUMOS: encontros 
vocacionais destinados a jovens 

7 Avessadas – Encontros com a Palavra – Reflexão 
partilhada da Palavra 

12 Ávila (CITeS) – Início do curso superior em S. João 
da Cruz 

12 a 14 Ávila (CITeS) – Curso: Temas biográficos de S. 
João da Cruz – José Vicente Rodríguez 

12 a 17 Ávila (CITeS) – Curso: Edith Stein: Itinerário 
espiritual e obras 

19 a 21 Ávila (CITeS) – Curso: Educação teresiana 
alternativa e transformadora (Cátedra Enrique de 
Ossó) – Maria Carmen Melchor 

26 a 28 Ávila (CITeS) – Curso: Leitura e comentário 
dos textos do Livro das Moradas – Maximiliano 
Herráiz 

29 a 1Fev Porto (UCP) – Jornadas de Teologia 2018: As 
metamorfoses da caridade: A ação social e a 
Igreja do Porto 

As Edições Carmelo apresentam «A 
Mensagem de Natal» escrito por 
alguém, ‘Edith Stein’, não de todos 
conhecida: judia, doutora em filoso-
fia e discípula de grandes mestres, 
convertida ao cristianismo e depois 
professa como Carmelita Descalça, 
conheceu duas guerras mundiais e 
morreu mártir, vítima da segunda nas 
câmaras de gás em Auschwitz-Birke-
nau. Fez algumas reflexões sobre o 
Natal, o grande mistério de cuja «pala-
vra brota já uma magia à qual quase 

nenhum coração saberá furtar-se». Porém, «o céu e a terra ainda 
não se uniram».
Com esta pequenina obra queremos contribuir para levar a 
mensagem de Natal a todos os corações de modo que «se 
ponham a caminho» à semelhança dos «ternos meninos inocen-
tes, os pastores fiéis, os reis humildes, Estêvão, o discípulo 
ardente, e João, o apóstolo amado: todos eles seguiram o chama-
mento do Senhor». É uma mensagem sempre actual, sempre 
válida, mensagem para todos os dias, pois sempre somos convi-
dados a «ir ao Seu encontro».
 Edição: Edições Carmelo 

A Mensagem de Natal
Edith Stein

http://www.mistica.es/recursos/noticias-universidad-mistica/retiro-de-adviento-3
http://www.mistica.es/recursos/noticias-universidad-mistica/retiro-de-adviento-3
http://www.jornaldamadeira.com/2017/11/23/retiro-de-advento-no-colegio-missionario/
http://www.ft.lisboa.ucp.pt/site/custom/template/ucptpl_fac.asp?SSPAGEID=934&lang=1&artigoID=3130
http://avessadas.carmelitas.pt
http://www.mistica.es/categoria-fin-de-semana/meditacion-y-oracion-para-principiantes-de-la-mano-de-jesus-teresa-y-e-detail
https://www.taize.fr/pt
http://domuscarmeli.net
http://avessadas.carmelitas.pt
http://www.mistica.es/recursos/noticias-universidad-mistica/especializacion-en-san-juan-de-la-cruz
http://www.mistica.es/programacion-academica/cursos-semi-presenciales
http://www.mistica.es/recursos/noticias-universidad-mistica/especializacion-en-san-juan-de-la-cruz
http://www.mistica.es/programacion-academica/catedras
http://www.mistica.es/categoria-fin-de-semana/lectura-y-comentario-de-textos-del-libro-de-las-moradas-de-santa-teres2-detail
http://www.teologia.porto.ucp.pt/pt/central-eventos/jornadas-teologia-2018-metamorfoses-caridade-acao-social-e-igreja-porto-29-janeiro-1
https://domuscarmeli.net/wp/centro/
http://www.carmelo.pt/index.php?route=product/product&path=59_69&product_id=193
http://www.carmelo.pt/index.php?route=product/product&path=59_69&product_id=193
http://www.fatima.pt/pt/news/santuario-de-fatima-inicia-novo-ano-pastoral-a-2-de-dezembro
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A Virgem do silêncio 
e a Palavra
Armindo Vaz, OCD

No contexto do Advento cristão, que tem como persona-
gem central a Virgem do silêncio que espera o natal do 
Filho Jesus, assumem relevo luminoso a palavra virginal e 
a Palavra de Deus. Realmente, o evangelho narra: “no prin-
cípio já existia a Palavra e a Palavra estava junto de Deus 
e a Palavra era Deus…; e a Palavra fez-se carne e acampou 
[armou a tenda] entre nós; e nós contemplámos a sua glória [o 
seu ser, a sua riqueza, o seu resplendor], glória de Filho único do Pai, 
cheio de amor e de lealdade” (Jo 1,1.14). Ora, esta incarna-
ção da Palavra deu-se no seio “de uma virgem: e o nome 
da virgem era Maria”.

Neste quadro da anunciação feita a Maria pintado por 
Lucas (1,26-38) assumem protagonismo avassalador a 
Palavra, provinda do próprio Deus, e a palavra com que 
Maria acolhe a Palavra. A Palavra de Deus aparece repre-
sentada no mensageiro que anuncia a Maria a concepção 
e o nascimento de Jesus. O anjo, a mesma figura que já 
aparecia nas Escrituras judaicas, é uma imagem do próprio 
Deus, re-presenta-o, torna presente e ‘visível’ a pessoa e o 
agir de Deus, salvaguardando a Sua invisibilidade e trans-
cendência mas projectando-O para o exterior em forma 
de comunicação do seu amor constante aos humanos; é 
o próprio Deus enquanto manifestado e comunicado. O 
anjo da palavra é um ícone da Palavra de Deus a Maria. De 
facto, o “enviado por Deus” fala a Maria usando um rosário 
de palavras da própria Escritura, que lhe eram familiares. 
Pôr a palavra angélica a anunciar o nascimento de Jesus 
queria dizer que estava em questão uma verdade vinda 
não só da razão, da história e da inteligência humanas, mas 
também de Deus: tinha a função de apontar para Deus 
como sentido último da história real; apelava para a fé no 
Mistério oferecendo a interpretação Espiritual do aconte-
cimento histórico anunciado: via o nascimento de Jesus na 
perspectiva do Espírito de Deus, como nascimento do que 
“será chamado Filho de Deus”.

O emocionante diálogo do anjo com a Virgem exprime a 
intensa meditação dela com a Palavra de Deus: porque 
continuamente “guardava todas estas palavras, ponde-
rando-as no seu coração” (Lc 2,19), concebia os aconte-
cimentos à luz do Transcendente e do poder do Altíssimo. 
E, ao querer compreender a possibilidade da incarnação 
do Filho de Deus no seu seio, o anjo responde: “não será 
impossível da parte de Deus a realização de nenhuma 
palavra”.

Nesse momento determinante da história humana, S. 
Bernardo, em jeito de comentário, como que pressiona 
dramaticamente Maria:

“O anjo espera a resposta… Todo o mundo está à 
espera… Da tua boca depende… a salvação de todo o 
género humano. Ó Virgem, dá depressa a resposta… 
Responde a tua palavra e acolhe a Palavra divina, 
pronuncia a palavra que passa e recebe a Palavra 
eterna. Porquê demoras?... Se no silêncio é aceite a 
modéstia, agora é mais necessária a piedade na pala-

vra. Abre, ó Virgem bendita, o coração à fé, os lábios à 
palavra, o seio ao Criador” (Das homilias sobre a Virgem 
Maria, 4,8-9).

“A anunciação pedia o consentimento da Virgem em repre-
sentação de toda a natureza humana” (S. Tomás de Aquino, 
Summa Theologiae III q. 30,1). E teve-o. A Virgem deixou-se 
entranhar e impregnar da Palavra de Deus, que se conden-
sou na sua pureza virginal e transparente até aparecer 
como Menino. Ou, de outra perspectiva, a contemplação 
de Maria à luz da Palavra de Deus compreendeu que o 
filho que ela ia conceber era a Palavra de Deus feita carne 
nela: era o Filho de Deus. A contínua iluminação dos acon-
tecimentos pela Palavra de Deus levou Maria a concluir: 
“faça-se em mim segundo a tua Palavra”, aconteça segundo 
o teu plano de salvação para os humanos. De facto, a cena 
da anunciação a Maria revela que Deus desde sempre tinha 
um projecto de vida a oferecer-lhes, revelado plenamente 
na incarnação de Deus no homem Jesus. A caixa-de-res-
sonância da meditação amplificou o som do fiat de Maria 
ao anjo e deixa pensar que não o fez só em nome pessoal 
mas também em nome de todos os que estavam, estariam 
e estão abertos a incluir-se nesse plano salvador, cuja fase 
decisiva teve aí o início e chegou até mim. O seu sim, ámen 
seguro e vinculante, coincide com a máxima dignificação 
do ser humano e com a elevação da personalidade crente. 
Sem nenhum determinismo, é resposta à eterna vontade 
de salvação, totalmente coincidente com o ser de Deus, 
e permitiu a sua realização total na pessoa de Jesus, a 
vinda do divino ao humano. É o «termo fixado de um plano 
eterno» – diria Dante. O botão de rosa abriu-se e deu à 
luz a Palavra feita carne. A feliz conjunção da Palavra de 
Deus com a palavra de Maria mudou a vida dela e, por ela, 
aurora do dia novo e geradora do Homem Novo, deu rumo 
novo à história da humanidade. Maria corporiza o perfeito 
acolhimento da graça divina por parte dos humanos: tudo 
o que Deus queria comunicar-lhes encontrou nela total 
abertura e passou para eles. A “serva do Senhor” é a serva 
da Palavra.

Só a palavra inocente de uma alma virgem pode dizer algo 
que se pareça ao acolhimento com que a Mulher Nova deu 
corpo no tempo à Palavra eterna: “Ó Verbo eterno, Palavra 
do meu Deus, quero passar a minha vida a escutar-vos, 
quero tornar-me inteiramente dócil ao vosso ensino, a fim 
de tudo aprender de vós” (S. Isabel da Trindade, Notas ínti-
mas, NI 15).
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De 28 de Dezem-
bro a 1 de Janeiro 
de 2018, a cidade 
de Basileia 
acolherá, pela 
primeira vez, o 
Encontro Euro-
peu de Jovens. 
Este Encontro 

será o fruto de uma colaboração entre Taizé, as igrejas anfitriãs, as autoridades 
civis e as colectividades locais: todos estão mobilizados para a preparação do 
evento. «Entendemos o Encontro Europeu de Jovens como uma oportunidade 
para refletir juntos sobre o papel do Cristianismo e das Igrejas na nossa região. 
Neste sentido, o facto de que o Ano da Reforma terminará com um encontro 
ecuménico que incide sobre o que nos une e não sobre o que nos divide é um 
sinal inequívoco», refere a nota publicada no site da comunidade. 

A Liturgia 
trata de 
realidades 
sensíveis que 
nos desafiam 
a ver o invisí-
vel. Os sinais 
sagrados 
remetem, 
com efeito, 
para a sacra-
mentalidade 
da Igreja, 

tanto nos Sacramentos como nos 
Sacramentais. A sensibilidade do 
ver, ouvir, tocar e sentir o bom odor 
ultrapassa a compreensão inte-
lectual. Esta publicação ou breves 
ensaios, como prefere chamar-lhe o 
próprio autor (cf. p. 10), ajuda-nos a 
fazer cada gesto, a olhar cada sinal, 
a experienciar cada símbolo, a rezar 
cada oração com maior profundi-
dade e arte, e a percorrer o cami-
nho da compreensão da Liturgia da 
Igreja de forma mais simples, bela e 
espiritual.

Publicação: Secretariado Nacional de Liturgia 

«Orar... é 
abrir-se a ser, 
é um cami-
nho e uma 
caminhada 
de iluminação 
para o cum-
primento, a 
realização do 
humano. Um 
sim radical à 
vida.» 
Este novo 

livro de Paolo Scquizzato é dedi-
cado à oração cristã. Num primeiro 
momento, o autor descreve o que 
é e o que não é a oração cristã, 
recorrendo a muitos testemunhos 
da história da espiritualidade cristã, 
e não só. Depois, apresenta a tipo-
logia mais corrente da mesma: 
a oração de súplica (pedido), de 
agradecimento e de intercessão. E 
termina com um breve comentário à 
Oração do Senhor (o Pai-nosso), que 
no querer de Jesus é também um 
«modelo» de oração: «Rezai, pois, 
assim...»

Publicação: Paulinas 

Sinais Sagrados
Romano Guardini

Ainda melhor no silêncio
Paolo Scquizzato

Encontro Europeu de Jovens
Basileia, organizado pela comunidade de Taizé

Os Carmelitas 
Descalços convi-
dam os jovens 
a iniciarem o 
ano 2018 com a 
participação no X 
Encontro Rumos, 
que se realiza 
em Fátima de 5 

a 7 de janeiro. Este encontro conta com a participação de jovens em processo 
de clarificação e opção vocacional. Orientados por uma equipa formada pelos 
diferentes ramos do Carmelo: dois casais, uma religiosa, um sacerdote e 
dois animadores, estes jovens poderão desfrutar de um acompanhamento 
bastante personalizado, de forma a ajudá-los a ler os sinais que em cada um 
lhes vai apontando para uma das grandes vocações: matrimónio, sacerdócio 
ou vida consagrada. Os jovens com idades compreendidas entre os 20 e os 30 
anos, com alguma exceção, vão fazendo o seu caminho de descoberta voca-
cional a fim de darem passos seguros em ordem a uma opção de vida. 

A Faculdade 
de Teologia da 
Universidade 
Católica Portu-
guesa (Porto), 
em colaboração 
com a Diocese 
do Porto, orga-
niza de 29 de 

janeiro a 1 de fevereiro as Jornadas de Teologia 2018, dedicadas ao tema As 
metamorfoses da caridade: A ação social e a Igreja do Porto. No quadro propor-
cionado pelo plano pastoral da diocese do Porto para o ano pastoral em curso 
e do desafio que foi lançado em junho passado à Faculdade por D. António 
Francisco dos Santos, de grata memória, para que se refletisse sobre esta área 
temática, as próximas Jornadas procurarão abordar de um modo abrangente 
o vasto tema da caridade, nomeadamente no que se refere à ação social, 
tendo em conta também o contexto português e portucalense, no passado e 
no presente. 

X Rumos: encontro para jovens
Fátima, 5 a 7 de janeiro 2018

Jornadas de Teologia 2018
As metamorfoses da caridade: A ação social e a Igreja do Porto

https://www.taize.fr/pt
https://www.taize.fr/pt
https://livros.liturgia.pt/index.php?id_product=295&controller=product
http://www.paulinas.pt/Product_Detail.aspx?code=2232
https://livros.liturgia.pt/index.php?id_product=295&controller=product
http://www.paulinas.pt/Product_Detail.aspx?code=2232
https://www.multimedia.carmelitas.pt/rumos
http://www.teologia.porto.ucp.pt/pt/central-eventos/jornadas-teologia-2018-metamorfoses-caridade-acao-social-e-igreja-porto-29-janeiro-1
https://www.multimedia.carmelitas.pt/rumos
http://www.teologia.porto.ucp.pt/pt/central-eventos/jornadas-teologia-2018-metamorfoses-caridade-acao-social-e-igreja-porto-29-janeiro-1

