
P1 • Boletim de Espiritualidade • Nº47 • julho de 2018 Ordem dos Carmelitas Descalços em Portugal • informacao@carmelitas.pt • Tlf. 249 530 650

Papa Francisco, Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate, 29.

«As novidades contínuas dos meios tecnológicos, o fascínio de viajar, as inúmeras 
ofertas de consumo, às vezes, não deixam espaços vazios onde ressoe a voz de 
Deus. Tudo se enche de palavras, prazeres epidérmicos e rumores a uma velocidade 
cada vez maior; aqui não reina a alegria, mas a insatisfação de quem não sabe para 
que vive».
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1 JULHO 2018 
Ano V 47

Agenda julho 2018
2  Fátima (Santuário) – Recoleção para o clero – P. 

Joaquim Augusto Nunes Ganhão 
2 a 7 Ávila (La Santa ) – Curso: Introdução à leitura de Santa 

Teresa 
4 e 5  Fátima – Encontro de Espiritualidade: 

Espiritualidade do Padre Diocesano 
6 a 8  Alcobaça: Congresso internacional "Mosteiros 

Cistercienses" 
7 Avessadas – Encontros de "Misericórdia" 
7  Fátima (Scalabrin) – Encontro: ‘TED – Tempo em 

Deus' 
8 Avessadas – Encontros com a Palavra – Reflexão 

partilhada da Palavra 
8 a 14 Avessadas – Retiro de Salesianos 
9 a 13  Fátima (Santuário) – Retiro – P. Vicente Moreno 
10 a 12  Fátima (Paulo VI) – Curso: Fátima: síntese das 

leituras de um acontecimento centenário 
11 a 19  Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais – P. 

João Carlos Onofre Pinto 
12 a 15 Avessadas – Tríduo de Nossa Senhora do Carmo 
13 a 21  Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais – P. 

Rui Nunes 
15 a 21 Avessadas – Retiro em silêncio 
16 Nacional – Solenidade de Nossa Senhora do Carmo 
17 a 20  Coimbra (Cernache) – Montanha & 

Espiritualidade (saída 2) 
18 a 22 CITeS (Ávila ) – Curso de Oração: Aprender a Orar 

com Teresa de Jesus 
19 a 26  Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais – P. 

António Vaz Pinto 
19 a 27  Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais – P. 

Bruno Nobre 
20 a 28  Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais –  P. 

José Carlos Belchior 
22 a 28 Fátima (Claretianos ) – Retiro: “Seguir Jesus Cristo, 

hoje!” – P. Abílio Pina Ribeiro, CMF 
23 a 27 Fátima (Santuário ) – 44º Encontro Nacional de 

Pastoral Litúrgica: Liturgia e Espiritualidade 

23 a 29 CITeS (Ávila ) – I Encontro Internacional juvenil "Arte 
e Interioridade" 

26 a 29  Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais –  P. 
Miguel Melo 

27 a 29  Fátima (Casa Carmo) – III Semana de 
Espiritualidade:  Família Andaluz (Acolher o Dom) 

29 a 4Ag Fátima (Claretianos ) – Retiro: “Consagrados: 
transformados e enviados pela Palavra de Deus” – P. 
Manuel Barbosa, SCJ 

Agenda agosto 2018
2  Fátima (Santuário) – Recoleção para o clero – P. 

Joaquim Augusto Nunes Ganhão 

5 a 11 Fátima (Claretianos ) – Retiro: “Peregrino à busca 
do Rosto de Deus. Ver já o Invisível!” – Frei Armindo 
Carvalho, OFM 

6  Fátima (Santuário) – Recoleção para o clero – P. 
José Manuel Victorino de Andrade 

6 a 11 Avessadas – XX Jornadas de Oração 
12 a 18 Avessadas – X Férias Orantes 

19 a 25 Fátima (Claretianos ) – Retiro: “Consagrados: 
transformados e enviados pela Palavra de Deus” – P. 
Manuel Barbosa, SCJ 

19 a 26 Fátima (Centro Catequético ) – Curso Geral de 
Catequese 

27 a 31 Avessadas – XXXV Semana de Espiritualidade 

Atividades de Verão em Avessadas

15 a 21 de Julho:   Retiro

6 a 11 de Agosto:  Jornadas de oração

12 a 18 de Agosto: Férias orantes

27 a 31 de Agosto: Semana de Espiritualidade

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/weeks-prayer-doc/rc_pc_chrstuni_doc_20170613_week-prayer-2018_po.html
http://www.fatima.pt/pt/pages/retiros-e-recolecoes
https://delaruecaalapluma.wordpress.com/2018/06/08/curso-de-introduccion-a-la-lectura-de-santa-teresa/
http://www.agencia.ecclesia.pt/portal/fatima-padres-do-prado-dinamizam-encontros-de-espiritualidade-para-sacerdotes-e-leigos/
http://www.cister-alcobaca2018.com/
http://avessadas.carmelitas.pt
http://juventude.diocese-setubal.pt/o-que-fazemos/agenda-atividades-20172018/ted-tempo-em-deus/
http://avessadas.carmelitas.pt
http://avessadas.carmelitas.pt
http://www.fatima.pt/pt/pages/retiros-e-recolecoes
https://www.fatima.pt/pt/pages/cursos-de-verao
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/exercicios-espirituais-8-dias-10/
http://avessadas.carmelitas.pt
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/exercicios-espirituais-8-dias-11/
http://ce.carmelitas.pt/
http://avessadas.carmelitas.pt
https://pontosj.pt/acasa/evento/montanha-espiritualidade-saida-2/
http://www.mistica.es/recursos/noticias-universidad-mistica/curso-de-oracion-iii
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/exercicios-espirituais-4-5-6-7-dias-6/
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/exercicios-espirituais-8-dias-12/
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/exercicios-espirituais-8-dias-13/
http://www.claretianos.pt/index.php/extensions13/retiros
http://www.liturgia.pt/enpl
http://www.mistica.es/recursos/noticias-universidad-mistica/encuentro-mundial-de-jovenes-arte-e-interioridad-world-youth-meeting-art-inner-life
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/exercicios-espirituais-3-dias-7/
http://www.servasnsfatima.org/ficheiros/tes%20insc%20SEFA.pdf
http://www.claretianos.pt/index.php/extensions13/retiros
http://www.fatima.pt/pt/pages/retiros-e-recolecoes
http://avessadas.carmelitas.pt
http://avessadas.carmelitas.pt
http://www.claretianos.pt/index.php/extensions13/retiros
http://www.agencia.ecclesia.pt/portal/evento/fatima-curso-geral-de-catequese/?instance_id=345
http://avessadas.carmelitas.pt
http://ce.carmelitas.pt/
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Omnipotência da Palavra
e prepotência da insanidade
Armindo Vaz, OCD

Para descrever assimetrias na sociedade, recorremos a 
polaridades: pequenos e grandes, opressores e oprimi-
dos, sábios e iletrados, poderosos e humildes, famintos e 
ricos…, que determinam as nossas atitudes e acções. Elas 
também emergem na história bíblica, em que o povo de 
Deus sofre, vítima de invasores prepotentes, de explora-
dores e malvados sem escrúpulos, e em que Deus está do 
lado das vítimas, como libertador e consolador (Is 40,1).

O profeta Isaías (10,5-7.13-16) contrapõe a arrogância dos 
opressores à dor das suas vítimas. No séc. VIII a.C. a super-
potência que era a Assíria [no território do actual Iraque] 
tinha hegemonia sobre o Próximo Oriente. A fé de Isaías 
gostaria que ela fosse instrumento da pedagogia de Deus 
para provocar o seu povo a arrepender-se do pecado e 
a converter-se a um comportamento recto. “Mas a Assíria 
não pensava assim, o seu coração não tinha esse plano. 
O que ela pretendia era aniquilar, exterminar o maior 
número de nações. Ela diz…: «mudei as fronteiras dos 
povos, saqueei os seus tesouros”. Ignorava Deus. Queria 
ser árbitro das relações entre os povos.

O profeta descrevia “o orgulho altivo” e a fome insaciável de 
domínio de um povo sobre outros. Quando hoje vemos os 
inumeráveis cenários de guerra no globo terrestre, cons-
tatamos como a história se repete, em dirigentes irres-
ponsáveis que se servem a si próprios em vez de servirem 
os súbditos que os elegeram. A Assíria é símbolo bíblico 
de arrogância invasiva e demolidora. Pois então – intuiu o 
profeta – sofrerá as consequências da sua prepotência: “o 
Senhor do universo enfraquecerá com a doença aqueles 
robustos guerreiros”. A imagem do castigo divino, aplicado 
com rigor geométrico a punir o abuso assírio da força, é a 
forma simbólica de meditar na prepotência do mal moral 
e de apelar à responsabilidade pela vida dos outros e à 
conversão ao bem. Os opressores, ao usarem o poder 
desmedido, não suspeitam – como os heróis da Ilíada de 
Homero – que as consequências dos seus actos os irão 
vergar quando chegar a sua vez de desfalecer. Esquecem 
que as suas conquistas e vitórias opressivas são um deva-
neio fugaz que conduz a uma queda estrondosa. Fazem 
lembrar os jogadores de futebol a celebrarem com grande 
espalhafato um golo, vindo a perder o jogo no fim: “de que 
serve a uma pessoa ganhar o mundo inteiro se perde a sua 
vida?” (Mc 8,36). O sofista grego do séc. V a.C., Protágoras, 
dizia: “O homem é a medida [critério ou domínio?] de todas 
as coisas [úteis]”: das coisas “que são, enquanto existem; 
das coisas que não são, enquanto não existem” (A Verdade, 
fragmento 1). Mas o contemporâneo Platão respondeu-
-lhe: “Nada imperfeito pode ser medida de alguma coisa” 
(República, VI, 504c), “O deus é para nós a máxima medida 
de todas as coisas” (Leis, IV, 716c). Para a fé bíblica, Senhor 
da história humana não são os poderosos mas Deus. Sem 
generosidade e sem alma, os poderosos só têm poder de 
transformar os humanos em coisas. Esta página de Isaías 
é, pois, busca de pontes ainda não lançadas entre a prepo-
tência humana e a omnipotência divina.

Não admira, então, encontrar esta polaridade na síntese 
da história da salvação que é o magnificat, oração favo-
rita e bandeira de tantos ideais, que põe Maria a louvar 
Deus: “derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou 
os humildes; aos famintos encheu de bens e aos ricos 
despediu de mãos vazias”. O magnificat também é clamor 
dos humilhados e ofendidos, dos injustiçados e deserda-
dos da terra, reclamando uma sociedade fraterna ao Deus 
de todos.

Em linha com este hino da Mãe, Jesus bendiz o Pai por 
“esconder” os mistérios do Seu reino aos sábios fariseus e 
por “revelá-los aos pequeninos” (Mt 11,25-27), abertos ao 
amor de Deus. Esta preferência pelos pobres e simples, 
nunca desmentida pela história da revelação bíblica, é 
confirmada na ressurreição de Jesus pelo Pai, dando razão 
ao Filho. Consagrou o sentido de uma vida e de uma morte, 
dedicadas ao amor e à promoção do amor. Aprovou os 
seus gestos de bondade para com os desfavorecidos, vali-
dou a sua solidariedade com os fracos e as suas lutas pela 
verdade e pela justiça, confirmou o seu investimento total 
na dignidade humana, consagrou a sua fidelidade, até à 
morte, ao plano de salvação dos humanos, desfeiteando 
os planos daqueles que usam a força contra o ser humano 
e ceifam uma vida tão naturalmente como cortamos flores 
para uma campa. Ao ressuscitar Jesus da morte, o Pai 
significava que estava com ele e que não abandona as víti-
mas; confirmava que ele tinha razão no que tinha dito e 
feito pelos doentes e carenciados. O desautorizado pelos 
poderosos do mundo ficava autorizado por Deus: “matas-
tes o autor da vida; mas Deus ressuscitou-o dos mortos” 
(Act 3,15).

De que lado queremos estar? Se alinhamos com os humil-
des, ficamos com Maria a contemplar o amor na cruz de 
Jesus. Se estamos com os poderosos, pomo-nos do lado 
dos que o crucificaram. O evangelho não sugere a lógica 
do poder mas o serviço do amor. Não somos cristãos para 
partilhar a força mas o amor. Só é possível amar, se, conhe-
cendo o império da força, soubermos não o respeitar. E 
o génio bíblico agiganta-se ainda mais, ao não admirar a 
força dos prepotentes e ao não desprezar a impotência 
dos humildes.
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Maria Felícia 
Guggiari 
Echeverría 
nasceu a 12 de 
Janeiro de 1925 
em Villarrica del 
Espíritu Santo, no 
Paraguai, sendo 
a primogénita 

de sete filhos. Na Ação Católica Chiquitunga encontrou um ideal e um objetivo 
que orientou toda a sua vida. Em 1950, Maria Felícia conheceu Ángel Sauá 
Llanes, um jovem estudante de medicina e dirigente da Ação Católica e foi tal 
a comunhão de almas, partilhando o mesmo ideal, que surgiu entre eles uma 
profunda amizade e um amor pleno e puro. Contudo, buscando, em primeiro 
lugar, cumprir a vontade de Deus, os dois, de comum acordo, decidiram 
abdicar do seu amor humano para se consagrarem totalmente ao Senhor: 
ele no sacerdócio e ela na vida religiosa. Na manhã do dia 2 de fevereiro de 
1955, ingressou no Mosteiro das Carmelitas Descalças de Assunção. Recebeu 
o hábito no dia 14 de agosto de 1955 e tomou o nome de Irmã Maria Felícia 
de Jesus Sacramentado. Fez a sua Profissão simples foi no dia 15 de Agosto de 
1956. No dia 9 de janeiro de 1959 foi internada por se encontrar doente com 
uma hepatite infeciosa, a mesma doença com que na antevéspera falecera 
a sua irmã Manhica. Em meados de fevereiro pôde regressar ao mosteiro e 
no dia 22 de março teve alta dos médicos, com o júbilo das irmãs que já a 
consideravam curada. Porém, no dia 26, domingo de Páscoa, o seu irmão, que 
era médico, diagnosticou-lhe “Púrpura” e foi novamente hospitalizada. Morreu 
na madrugada do dia 28 de abril de 1959, depois de lhe lerem o poema 
“Morro, porque não morro”, de Santa Teresa de Jesus. As suas últimas palavras 
foram: «Jesus eu amo-Te! Que doce encontro! Virgem Maria!» Em 24 de 
setembro 2011 foi feita a exumação dos restos mortais da Irmã Maria Felícia 
e, após a limpeza dos ossos, foi descoberto o seu cérebro incorrupto. Foi 
solenemente beatificada no passado dia 23 de junho, aquela que é a primeira 
beata paraguaia, no estádio Pablo Rojas, em Assunção, numa cerimónia 
presidida pelo Cardeal Ângelo Amato, como delegado do Papa. 

A Carmelita é 
uma enamo-
rada do Deus 
vivo". É este 
o título do 
livro recém-
-publicado 
pelas Edições 
Carmelo, da 
autoria do 
Carmelo de 
Cristo Reden-

tor (Aveiro). Na verdade, «O Carmelo 
está vocacionado para ser um sinal 
vivo do essencial evangélico e para 
ser um apelo e um estímulo aos 
valores fundamentais. A contempla-
ção, atitude central duma carmelita, 
não é um privilégio dela. A contem-
plação é vocação de todos os filhos 
de Deus. Sem a dimensão contem-
plativa a Igreja de Cristo perderá a 
sua identidade. O Carmelo de Cristo 
Redentor, diariamente fiel à sua mis-
são eclesial, alimenta e reforça esta 
identidade.» Estas palavras do Sr. D. 
António Marcelino, que foi Bispo de 
Aveiro, mostram bem qual é a mis-
são do Carmelo na Igreja de todos 
os tempos.

Publicação: Edições Carmelo 

A Carmelita
Uma enamorada de 
Deus vivo
Carmelo de Cristo Redentor

Beata Maria Felícia de Jesus 
Sacramentado (Chiquitunga)

fragme  os
 Jornadas catequéticas (Porto). 
Espaço de reflexão/formação a 
partir da carta pastoral dos bispos 
portugueses ‘Catequese: a alegria 
do encontro com Jesus Cristo’. 
Decorrerá no dia 7 de julho na Casa 
de Vilar. 

 Encontro de reflexão teológica 
sobre a poesia e os nomes de 
Deus. Realiza-se em Leiria de 28 a 
31 de julho e tem como tema «Tocar 
o indizível: A poesia e os nomes de 
Deus». 

 Wall-in. Wall-in é uma proposta 
lançada pelo Centro Juvenil do CITeS 
dirigida aos jovens entre os 18 e 24 
anos. Pretende proporcionar aos 
jovens uma semana de encontros: 
consigo mesmo, com ou outros, 
com a cidade de Ávila, com Santa 
Teresa de Jesus, com a Natureza e 
com Deus. Inspirada no filme Wall-e, 
a iniciativa visa oferecer um tempo 
ao corpo, à mente. 

Os Cursos de 
Verão do Santuá-
rio de Fátima, 
com periodici-
dade anual, são 
promovidos com 
o objetivo de 

aproximar a comunidade científica dos temas de Fátima. Ao ano em que são 
abordadas questões transversais e introdutórias a esta temática segue um ano 
de abordagem monográfica, a partir do qual se poderão aprofundar temáticas 
específicas como a relação entre os papas e Fátima (edição de 2017) ou, inclusi-
vamente, as biografias dos protagonistas deste lugar que ao longo de 100 anos 
se viu visitado por tantas personalidades. Na edição de 2018, o curso pretende 
fazer uma síntese do acontecimento a partir de diversas abordagens que levem 
os investigadores a conhecer os mais importantes temas ligados a Fátima. 

Fátima: síntese das leituras de um 
acontecimento centenário
Curso de verão

Para iniciar na experiência de Deus

http://www.carmelitas.pt/site/santos/santos_ver.php?cod_santo=66
http://www.carmelo.pt/index.php?route=product/product&product_id=274
http://www.carmelo.pt/index.php?route=product/product&product_id=274
http://www.diocese-porto.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=3719:xiv-jornadas-catequeticas-07-de-julho&catid=186:noticiassecretariados&Itemid=326
http://www.agencia.ecclesia.pt/portal/evento/igreja-cultura-encontro-de-reflexao-teologica-sobre-a-poesia-e-os-nomes-de-deus/?instance_id=673
http://www.mistica.es/recursos/noticias-universidad-mistica/wall-in-cuestion-de-encuentros
http://www.carmelitas.pt/site/santos/santos_ver.php?cod_santo=66
https://www.fatima.pt/pt/pages/cursos-de-verao
https://www.fatima.pt/pt/pages/cursos-de-verao
http://www.carmelitas.pt/site/noticias/noticias_ver.php?cod_noticia=503
http://www.carmelitas.pt/site/noticias/noticias_ver.php?cod_noticia=503

