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Senhora do Carmo, Rainha dos anjos, canal das mais ternas mercês de
Deus para com os homens. Refúgio e advogada dos pecadores, com conﬁança eu me prostro diante de vós, suplicando-vos que obtenhais a graça que necessito, (pede-se a graça). Em reconhecimento, solenemente
prometo recorrer a vós em todas as minhas diﬁculdades, sofrimentos e
tentações, e farei de tudo que ao meu alcance es ver, a ﬁm de induzir
outros a amar-vos, reverenciar-vos e invocar-vos em todas as suas necessidades.
Agradeço as inúmeras bênçãos que tenho recebido de vossa mercê e
poderosa intercessão. Con nuai a ser meu escudo nos perigos, minha
guia na vida e minha consolação na hora da morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, advogado dos pecadores mais abandonados, rogai pela alma do pecador mais abandonado do mundo. Ó Senhora, rogai por nós
que recorremos a vós.
A festa de Nossa Senhora do Carmo, realiza-se a 16 de Julho.
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Agradecemos o envio das ofertas dos seguintes Cenáculos para os projectos que apoiamos este ano.
Cenáculo de Refojos - Cabeceiras de Basto: 230 euros
Cenáculo de Santo Ovídeo – VN Gaia: 109 euros
Cenáculo de Monte Longo - Oliveira do Bairro: 20 euros
Cenáculo de S. Miguel de Vila Boa - Sátão: 50,94 euros
Aproveitamos também para desejar boas férias, neste tempo de verão!
Em Setembro retomaremos as ac vidades com o re ro dos COM.
Para obter mais informações dirija-se à coordenadora nacional ou às secretarias das
casas dos Missionários Combonianos mais próximas: Famalicão: 252322436/ P. Alberto
Vieira 917 781438 ; Maia:- 229448317/ P. Dário 966209177 e Ir. ValenEm 967838001; Viseu 232422834/ P. José Francisco: 915104136; Santarém:

- 243 351 331 / P. Victor; Camarate: -

216 075 214 / P. Boaventura 918786459; 965832113; Lisboa - 213 955 286 / P. Claudino:
913444107; Calvão: - 234783391 / P. Abílio: 96426519; e Coordenadora Nacional: Liliane Mendonça: 964422823; liliane.mendonca@gmail.com.
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Depois de, em Abril passado, ter emi do uma nota pastoral sobre o assunto, a CEP emi u, esta quarta-feira, após a reunião do seu Conselho
permanente, em Fá ma, um comunicado alertando para a “necessidade
de medidas preven vas, concretas e concertadas sobre esta calamidade".
O presidente da CEP, D. Manuel Clemente, sublinhou que a população
não se pode conformar e o problema tem de ser resolvido “de raiz”,
porque “senão, nunca mais resolvemos o problema". "Parece que nos
conformamos a ter uma época de incêndios”. "Não temos nada de ter
uma época de incêndios."
O presidente da CEP lembrou que "outros países que também têm ﬂorestas, até maiores do que as nossas, e terrenos de di.cil acesso resolveram o problema de outra maneira, como uma atenção permanente à
limpeza das matas e ao ordenamento ﬂorestal”. A ﬂoresta "é um bem
de primeiríssima ordem que não pode ﬁcar à vontade ou à falta de vontade de cada um”.
Os bispos também manifestam o seu reconhecimento e apoio aos bombeiros, às organizações de
socorro e aos voluntários. Sobre a onda de solidariedade que a situação gerou, D. Manuel Clemente
disse não estar surpreendido. "Tenho a melhor
ideia do povo que somos, não só neste momento,
mas noutros momentos", aﬁrma. "Quando há uma
causa urgente, o português trabalha com o coração inteiro."

Os bispos dizem “acompanhar com dor, preocupação solidária e oração
a dramá ca situação dos incêndios” e salientam que, “a par r das nossas
comunidades cristãs, das Cáritas Diocesanas e da Cáritas Portuguesa e
de outras ins tuições eclesiais, par cipamos no esforço de acudir às ví mas, providenciar meios de primeira necessidade e colaborar no ressurgir da esperança, da solidariedade e do alento para reconstruir a vida e o
futuro".
No ﬁnal, os bispos pedem aos cristãos que, além de outras inicia vas solidárias, dediquem a oração e o ofertório do primeiro domingo de Julho
a esta ﬁnalidade e que enviem o produto desta recolha para a Cáritas
Portuguesa para ser reencaminhado para quem necessita.
Fonte: hLp://rr.sapo.pt/no cia/86832/bispos_problema_dos_incendios_tem_de_ser_resolvido
de_raiz?utm_source=cxul mas
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O incêndio na torre Grenfell, em Londres, que causou a morte a 79 pessoas, começou num frigoríﬁco, e o reves mento exterior falhou os testes
de segurança. São as primeiras conclusões do inquérito ao incêndio no
prédio de habitação em Londres, a 14 de junho úl mo, avançadas pela
polícia.
Ao todo, 10 portugueses residiam no edi.cio de 24 andares, uma família
de quatro pessoas e dois jovens em dois apartamentos no 13.º andar e
uma família de quatro pessoas no 21.º andar. Uma destas famílias pertence ao Cenáculo de Oração Missionária de Londres, que se reúne em
casa das Irmãs Combonianas em Chiswick.
O Centro de Apoio à Comunidade Lusófona foi envolvido por coordenar,
em conjunto com o Consulado Geral de Londres e a Missão Católica Portuguesa, o plano de con ngência para situações de emergência que afetam cidadãos lusófonos. A prioridade foi localizar e saber do estado de
saúde dos residentes portugueses, nenhum dos quais estava em risco de
vida e as pessoas foram realojadas em casa de amigos.
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Tem origem no século XII, quando um grupo de eremitas se
formou no monte Carmelo, na Pales na, terra Santa, iniciando um es lo de vida simples e pobre. A palavra Carmo,
corresponde ao monte do Carmo ou monte Carmelo, em
Israel, onde o profeta Elias se refugiou. A palavra carmo ou
carmelo signiﬁca jardim. A ordem dos carmelitas venera com carinho
o profeta Elias, que é o seu patriarca, e a Virgem Maria, é venerada
com o Ztulo de Bem-Aventurada Virgem do Carmo.
Posteriormente os carmelitas foram obrigados a ir para a Europa fugindo da perseguição dos muçulmanos. Com a expulsão dos carmelitas de
Israel, a devoção a Nossa Senhora do Carmo começou-se a espalhar
também por toda a Europa e América La na, sendo construídas várias
igrejas, capelas e até catedrais dedicadas a Senhora do Carmo.
São Simão era um dos mais piedosos carmelitas que vivia na Inglaterra.
Vendo a Ordem dos Carmelitas perseguida até estar prestes a ser eliminada, pediu socorro a Nossa Senhora do Carmo. A sua oração, que os
carmelitas usam até hoje, foi: Flor do Carmelo, vide ﬂorida. Esplendor do
Céu. Virgem Mãe incomparável. Doce Mãe, mas sempre virgem. Sede
propícia aos carmelitas. Ó Estrela do mar. Então Maria SanZssima, rodeada de anjos, apareceu a São Simão, entregou-lhe o Escapulário e disselhe: “Recebe, meu ﬁlho muito amado, este escapulário de tua ordem,
sinal do meu amor, privilégio para e para todos os carmelitas. Quem
com ele morrer não se perderá. Eis aqui um sinal da minha aliança, salvação nos perigos, aliança de paz e amor eterno”. A par r desse milagre,
o escapulário passou a fazer parte do hábito dos carmelitas e a Ordem
do Carmelo começou a ﬂorescer na Europa e em vários lugares do mundo, permanecendo ﬁrme até os dias de hoje.
A palavra escapulário, vem do la m, escápula, que signiﬁca armadura,
proteção. O escapulário, segundo o Concilio do Va cano II é um Sacramental, um sinal sagrado, obtendo efeitos de proteção da Igreja Católica. É uma realidade visível que nos conduz a Deus. Santa Tereza dizia
que: trazer o escapulário, era estar ves da com o hábito de Nossa Senhora.

