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Caríssimos irmãos e irmãs, 

Como é tradição, celebramos hoje, na festa de São João da Cruz, a profissão solene de três de 

nossos estudantes do Colégio Internacional: Frei Boaventura, Frei Jean Donald e Frei Herbert Joe. 

Provêm de três países muito diferentes, muito distantes de Roma e da Europa: Indonésia, Madagáscar 

e Índia. Na geografia de nossa Ordem, essas são as regiões nas quais o Carmelo teresiano está 

crescendo com mais força e maior velocidade. As vocações são abundantes, a média de idade dos 

religiosos é muito baixa, novas fundações são planejadas e, em alguns casos, são assumidos 

conventos da velha Europa, que as Províncias mais antigas já não podem manter. São todos elementos 

que enchem nosso coração de alegria e esperança e nos levam a louvar e dar graças ao Senhor pela 

vitalidade que continua dando à nossa família. 

Vocês sabem que neste ano completa-se o 450º aniversário da primeira comunidade de 

carmelitas descalços (ou, como foram chamados no começo, “carmelitas contemplativos”) em 

Duruelo. Também eles eram três, como nossos irmãos que nesta tarde se dispõem a emitir os votos 

solenes. Seria fácil destacar as diferenças entre aqueles três primeiros espanhóis que, na mais 

longínqua e despovoada Castela do século XVI, iniciaram a aventura do Carmelo contemplativo 

masculino e nossos irmãos Boaventura, Jean Donald e Herbert Joe. No entanto, gostaria de refletir 

com eles e com todos vocês em sentido contrário, isto é, sobre aquilo que, apesar de todas as 

diferenças de tempo e lugar, converte esses nossos três irmãos em companheiros daqueles três 

primeiros carmelitas descalços. Pensemos em um novo Duruelo do terceiro milênio! E o pensemos 

em um lugar qualquer do globo terrestre, na periferia de uma grande cidade da Índia, em um povoado 

de Madagáscar ou em uma das numerosas ilhas da Indonésia. E imaginemos que nessa fundação há 

três irmãos provenientes de contextos muito diferentes, como o são Boaventura, Jean Donald e 

Herbert Joe, e como é a realidade de nosso Colégio Internacional São João da Cruz. Esse exercício 

da imaginação, essa espécie de compositio loci não é, certamente, uma brincadeira: é um modo de 

situar-nos muito concretamente diante do desafio fundamental da Ordem em um futuro próximo. 

Onde estará e, principalmente, como será o portalzinho de Belém no qual nossa Ordem poderá nascer 

de novo e de novo empreender seu caminho de crescimento e amadurecimento, renovando assim sua 

identidade carismática? 

Queridos Boaventura, Jean Donald e Herbert Joe, perdoem-me se coloco um peso muito 

grande sobre as costas de vocês, mas devo dizer que nós esperamos exatamente isso de vocês e espero 



que ele seja para vocês peso leve e jugo suave, como aquele que Jesus põe sobre as costas de seus 

discípulos. Esperamos isso de vocês e de suas comunidades, de suas circunscrições, mas ao mesmo 

tempo estamos aqui para oferecer-lhes todo o nosso apoio: não somente com nossa oração, mas 

também com nossa experiência e presença, se isso puder ajudá-los. 

O Duruelo do terceiro milênio provavelmente terá que ser o oposto daquela primeira 

comunidade, a qual, por necessidade, era estritamente “monocultural”. Talvez hoje, se nos unirmos 

para enfrentar a dificuldade da diversidade de nossas culturas e de nossas histórias, poderemos 

encontrar um ponto de encontro não mundano, não orientado a garantir a eficiência de uma instituição 

eclesiástica, mas a dar testemunho da ação do Espírito em nossa carne. 

Nesse sentido, ninguém pode ser para nós maior e melhor mestre que São João da Cruz. Se 

tentarmos lê-lo nessa perspectiva, podemos descobrir uma nova faceta de sua atualidade e de seu 

profetismo: a eliminação das barreiras, a superação das fronteiras. Em um mundo que tende – por 

medo e egoísmo – a fechar-se em guetos culturais e sociais, em espaços de semelhança que 

transmitem segurança, João da Cruz nos fala de horizontes abertos, infinitos, nos quais o espírito do 

homem voa sem deixar-se prender a pequenas belezas ou gostos conhecidos, que para ele já perderam 

o sabor: “Sabor de bem que é finito,/ao mais que pode chegar/é cansar o apetite/e estragar o paladar;/e 

assim por toda a doçura/nunca eu me perderei,/mas sim por um não sei quê/que se acha porventura”. 

Compreendo que é um enorme desafio: deixar aquilo de que se obtêm prazeres conhecidos, 

consoladoras satisfações, para ir em busca de uma coisa que nem mesmo se pode definir e que não 

temos certeza de encontrar, porque se deixa encontrar por sorte. Mas somente assim pode acontecer 

um novo Duruelo. Esta é a São João da Cruz option, totalmente diferente da Benedict option, que 

está fazendo tanto sucesso em certos ambientes religiosos. Não se trata aqui de aprender a construir 

sólidas paredes secas com pedras bem ajustadas, mas a voar: “E, contudo, nesse transe/A meio do 

voo quedei falto;/Mas o amor foi tão alto,/Que lhe dei, à caça, alcance”. 

Além de uma metáfora, voar significa superar as barreiras que nos fecham em nós mesmos, 

em nossas diferenças, em nossos limitados horizontes, para abraçar o homem como tal, o homem 

pensado à medida de Deus, aquele que abraça o Céu dentro de si. 

Gostaria de expressar um desejo e uma oração e depositá-la aqui sobre o altar, junto com as 

fórmulas de profissão de vocês: que os votos que estão para emitir sejam não somente um ir ao 

encontro de Jesus que os acolhe, mas também do irmão que está ao lado de vocês, para sonhar com 

ele, para alcançar com ele essa presa que João alcançou: uma humanidade plena porque esvaziada de 

si, solidamente fundada e, ao mesmo tempo, privada de todo fundamento, interiormente iluminada e 

errante na noite, apaixonada pela vida e, por isso, desejosa de doá-la. 



Frei João da Cruz está aqui esta tarde para dizer-lhes que isso não é poesia, não são sonhos: é 

o propósito de nossa vida, a novidade que nos espera, se não renunciarmos a buscá-la, se tivermos a 

coragem de entrar onde não sabemos, de alçar o voo que, com um amoroso salto, multiplica-se em 

mil voos e alcança a meta. 

 

    

 

 


