ORDEM DOS CARMELITAS DESCALÇOS SECULARES
Província São José
GRUPO FLOR DO CARMELO
“O Amor não cansa e nem se cansa.” (N. P. São João da Cruz).
R. Cyrênio Ferraz de Aguiar, nº 3-104 – Fone: 3203-3447 – Bauru/SP

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado!
Aos 24 de janeiro de dois mil e dezesseis, 3º Domingo do Tempo Comum, às dezoito horas, na
Paróquia Imaculada Conceição, sito à Rua Cyrênio Ferraz Aguiar, 3 – 104, no bairro Presidente
Geisel, CEP 17.033-630, em Bauru – SP, telefone (14) 3203-3447, iniciamos a nossa primeira
reunião, no local, com a Oração “A Vossa Proteção” e as Vésperas própria do Tempo Comum. Em
seguida, entoamos a oração “Vinde Espírito Santo”, para iniciarmos nossa Lectio Divina
meditando no Evangelho de São Lucas, 4, 14 – 21, pedindo o dom do entendimento e alegria,
para contemplar a palavra do Senhor, entendendo que sendo transmitida (a narração aqueles que
foram “testemunhas oculares”) por seus apóstolos a nós, fazendo-nos entrar em direto contato
com a salvação em Jesus, pois a palavra de Deus lida ou ouvida com fé e amor, de certo modo,
pode ser comparada a um sacramento, produzindo em nossa fé e amor a divina salvação. Foi
feita a leitura das Atas das duas reuniões anteriores, assim como o livro de presença sendo
assinadas por todos do grupo. Por solicitação de nossa formadora, houve mudança de funções:
ficando Izildinha na Tesouraria e Nilza no Secretariado. Continuamos o Capítulo 1 do livro de
formação da OCDS, sendo o Tema II: “Santos do Carmelo”, tratando da Identidade Carmelitana,
donde Juliana fez alguns apontamentos, relatando que a família carmelitana está presente no
mundo e Cristo é o centro da espiritualidade. È o quanto é forte no caminho do Carmelo a
amizade profunda com Deus e ajudar o próximo. Paramos no Propósito da Ordem – Chamado à
Oração. Dentre as discussões da temática salientou-se que o ideal seria trabalhar na Paróquia a
pastoral da Espiritualidade. Esse seria um desafio para o Grupo, a fim de atuar na melhoria da
convivência e espiritualidade da vida da comunidade. A vida de oração e intimidade com Deus,
outras pessoas precisam ter e isso falta muito nas comunidades. Temos como objetivo, neste
exercício de 2016, divulgar mais o grupo, através da Pastoral da Espiritualidade; Izildinha sugeriu
de conversar com o Padre e programar;

Fábio propôs de ir de Paróquia em Paróquia, aos

domingos, após horário de missa, e falar do grupo. Juliana firmou a próxima reunião quanto à
formação para o dia 09.02.16, visando iniciar Curso Bíblico completo, por áudio, do Prof. Felipe de
Aquino, iniciando com o Novo Testamento – Evangelho de São João, a ocorrer na casa de Nilza;
e dia 21.02.16 a reunião na Paróquia. Encerramos saudando a nossa Mãe Maria cantando a
Salve Regina (em latim), e nos cumprimentamos com um fraterno abraço da paz.
Estiveram presentes: Fábio, Juliana, Izildinha, Damaris e Nilza.
Encerro esta Ata, que após lida e aprovada será assinada por todos os membros do grupo. Eu,
Nilza Moreira da Costa, digitei e subscrevi.
Bauru – SP, 24 de janeiro de 2016.

