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 18 de dezembro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, no Colégio Infantil Madre Clélia,
sito à Rua Luiz Aleixo nº 2 – 69, bairro Vila Cardia, em Bauru – SP, no anfiteatro do referido
estabelecimento foi preparado o local para o nosso retiro espiritual, assim, iniciamos nossa
reunião orando “A Vossa Proteção” e a Liturgia das Horas com a Hora média própria do Tempo do
Advento. Em seguida, foi explanado o horário para o retiro, no decorrer do período vespertino, a
saber: 14h40min. – Orientação e explanação do 1º tema – Noite Escura da Alma; 14h50min. –
Oração, reflexão e meditação pessoal; 15h30min. – Adoração; 15h50min. – Explanação do 2º
tema – Ser Carmelita Secular hoje (admissão e promessas); 16h00min. – Oração, reflexão e
meditação pessoal; 16h40min. – Adoração; 17h – Vésperas e Lectio Divina e às 17h30min. –
encerramento. Fábio proferiu a explanação das temáticas, e Juliana disponibilizou alguns livros
relacionados aos temas, com escritos de Nosso Pai São João da Cruz, Santa Madre Teresa
D’Ávila, Santa Benedita da Cruz (Edith Stein), dentre outros, para maior aprofundamento no
momento da meditação. Houve um momento para uma pequena confraternização, sendo
registrado com fotos. Encerramos saudando a nossa Mãe Maria cantando a Salve Regina, e nos
cumprimentamos com um fraterno abraço da paz.
Estiveram presentes: Fábio, Juliana Oliveira, Juliana Carvalho, 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, 18 de dezembro de 2016.

