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Introdução 

Quem somos nós, os carmelitas descalços? Como podemos descrever de maneira veraz 
e compreensível nossa identidade, nosso estilo de vida e nossa missão na Igreja e no mundo de 
hoje? “Quem sou eu?”: é a pergunta que todo homem e mulher se fez e continua a fazer-se em 
nosso tempo. No contexto do atual mundo globalizado, no qual tudo parece frágil e efêmero, 
no qual faltam as seguranças e pontos de referência estáveis e onde tudo parece sujeito a uma 
constante mudança, também nós queremos tomar nossa realidade nas mãos para compreender 
melhor o que somos e o que estamos chamados a ser. 

O Carmelo Teresiano, iniciado por Santa Teresa de Jesus na esteira da antiga família 
religiosa do Carmelo, já conta com uma longa e fecunda história. Com o tempo, estendeu-se 
por todo o mundo e assumiu formas e estilos diversificados, encarnando-se em uma 
multiplicidade de culturas. A diversidade presente na realidade atual da Ordem quanto à origem, 
cultura, formação, sensibilidade e atividade nos leva a dar graças pela fecundidade de nosso 
carisma, mas ao mesmo tempo pede de nós que cuidemos tanto da fidelidade aos elementos 
perenes do carisma quanto da unidade de nossa família, partindo do espírito comum que nos 
constitui um só corpo. 

Hoje sentimos intensamente o grande desafio de assumir a riqueza do carisma que nos 
foi dado e continuar atualizando-o para que receba nova vitalidade e se mantenha sempre atual. 
O carisma que Teresa de Jesus recebeu, viveu e transmitiu é uma realidade dinâmica, que cresce 
e se expressa em formas sempre novas. Devemos ir começando sempre para poder ser cimento 
dos que hão de vir, sem permanecer prisioneiros de um passado glorioso, mas atualmente 
superado, e sem deixar passar a graça do momento presente, no qual estamos chamados a 
trabalhar concretamente para construir o Carmelo de que nosso tempo necessita. 

O Concílio Vaticano II pediu explicitamente que se iniciasse uma renovação adequada 
(accommodata renovatio) da vida religiosa; pouco mais tarde, Paulo VI foi claro ao dizer que 
tal processo deve permanecer continuamente ativo: “Ademais, a adequada renovação não 
poderá ser alcançada de uma vez para sempre, mas há de ser fomentada incessantemente, 
mediante o fervor dos membros e a solicitude dos Capítulos e dos Superiores” (Ecclesiae 
Sanctae I, 19). 

A redação pós-conciliar das novas Constituições e Normas Aplicativas foi uma etapa 
fundamental para a renovação pedida pelo Concílio. No entanto, a rápida e profunda evolução 
que está se produzindo na sociedade e nas culturas, como também no interior da Ordem, exige 



um discernimento permanente para responder de modo carismático e sempre atualizado à 
realidade contemporânea. 

Seguindo as indicações da Igreja, sentimo-nos impulsionados a reavivar o desejo e a 
prática de uma renovação constante, condição essencial para uma fidelidade encarnada a nosso 
carisma. A atualização (aggiornamento) pedida pelo Concílio não está concluída, porque jamais 
pode ser concluída. 

I. A resposta a um chamado 

1. A experiência da vocação 

Na origem do caminho da vida religiosa e carmelitana de cada um de nós, reconhecemos 
um chamado pessoal de Deus. Não foi uma decisão pessoal que nos conduziu ao Carmelo, mas 
uma livre escolha divina, da qual cada um, a seu modo, fez experiência. Somos conscientes de 
que o chamado e a resposta são obra do Espírito: o Espírito do Ressuscitado, que chama, e o 
Espírito dado no batismo, que responde. 

2. A caminho para a identidade 

A livre resposta pessoal com a qual se aceita o chamado converte-se no início de um 
itinerário de discernimento, de acolhida e identificação progressiva com a identidade 
carismática. Tal identificação irá crescendo e amadurecendo em um processo que durará a vida 
toda. 

3. O chamado sempre presente  

A preocupação com o futuro não deve nos fazer perder de vista a experiência do 
chamado, que é a base sólida sobre a qual se apoia nossa existência. Não sabemos qual será o 
futuro da Ordem, menos ainda da porção à qual pertencemos. Nem mesmo sabemos a forma 
que assumirá a vida consagrada ou que mudanças experimentarão as instituições eclesiais que 
estamos acostumados a considerar como imutáveis. Contudo, não é com isso que devemos nos 
preocupar, mas com caminhar à luz da experiência que guardamos no coração, da qual nasceu 
e continua brotando nossa vida e nossa identidade espiritual. Podem tirar-nos tudo, mas não 
essa “fonte escondida”, que alimenta nossa esperança. 

II. Formação e identidade carismática 

4. Uma identidade em formação 

O discurso sobre a formação e o discurso sobre a identidade não podem ser separados. 
A identidade carismática, com efeito, existe somente como identidade-em-formação, ou seja, 
em um processo de identificação pessoal e comunitário, e a formação existe apenas em função 
de uma identidade a alcançar. 



5. A Reforma Teresiana como caminho de formação 

A Reforma de Teresa foi sobretudo um caminho de formação para reaprender a viver a 
vocação carmelitana sobre a base de uma nova experiência de Deus. Seus escritos, 
particularmente o Caminho de Perfeição, nascem como instrumentos de formação para um 
determinado modo de viver a relação com Deus, consigo mesmo e com os companheiros de 
caminhada. Analogamente, também o retorno às fontes do carisma auspiciado pelo Concílio 
Vaticano II deveria ser realizado com vistas a uma re-forma para re-aprender a viver a vida 
religiosa tal como Teresa nos ensinou. Com efeito, devemos reconhecer que, apesar do caminho 
que a Ordem percorreu a partir do Concílio – principalmente no que diz respeito à reflexão 
teórica –, continuamos em busca de uma forma de vida que seja plenamente fiel às intuições 
originais de Teresa e adequada aos tempos em que vivemos. 

6. A formação integral 

A resposta ao chamado introduz em uma experiência de vida que tem suas 
características específicas e foi desenvolvida, vivida e já transmitida por outras pessoas que 
constituem a família religiosa do Carmelo Teresiano. Para quem foi chamado, abre-se um 
caminho de assimilação e amadurecimento humano, evangélico, espiritual, intelectual. Desse 
empenho depende o futuro da própria vocação e cada um, ao responder ao chamado, assume 
pessoalmente a responsabilidade de trabalhar na própria formação. 

7. A comunidade como espaço da formação 

Uma boa formação nunca poderá ser tarefa de uma pessoa só, mas de uma comunidade 
coesa, comprometida em “desenganar-se mutuamente” (V 16, 7). A identidade concreta de um 
grupo é reconhecida precisamente na qualidade de sua obra coletiva de formação deles mesmos, 
assim como dos novos membros. Viver em comunidade dia a dia nos “forma”, isto é, nos 
acostuma a pensar, julgar e trabalhar de um modo e não de outro. 

8. Toda comunidade é formativa 

A formação não deve limitar-se somente às casas de formação inicial. Todas as nossas 
comunidades estão chamadas a ser estruturas formativas, capazes de estimular e acompanhar o 
crescimento das pessoas e dar-lhes uma identidade nova. Toda comunidade há de ser uma 
realidade que faz crescer e amadurecer as pessoas, torna-as mais orantes, fraternas, mais amigas 
de Deus e mais solícitas pelo bem de seu povo. 

9. Sempre em formação 

Trata-se, portanto, de saber-se habitados por uma identidade dinâmica, sempre em 
caminho, que cresce e se desenvolve. Uma vez assumida, é custodiada e atualizada 
continuamente, também como resposta às mudanças do contexto no qual se vive e aos sinais 
dos tempos. A vida inteira do carmelita converte-se em um caminho sem pausas, sabendo que, 
quando não se avança, se está parado, e quem não cresce, diminui. Somos convidados, 
principalmente, a viver em uma atitude constante de disponibilidade a aprender e a crescer, com 



uma verdadeira docibilitas que nos abre a uma atualização permanente. Isso vale para cada 
indivíduo, para cada comunidade e para toda a Ordem. Nesse processo de formação, é 
fundamental a integração progressiva dos votos na própria vivência religiosa carmelitana. Os 
votos não são um estado de vida adquirido e estático, mas valores que é preciso assimilar e pôr 
em prática dia após dia. Dessa forma, também os votos contribuem para o processo de formação 
permanente. 

10. A preparação intelectual 

Uma dimensão fundamental da formação, tanto inicial como permanente, é o estudo 
sério e profundo da teologia e da espiritualidade, como também daquelas ciências humanas que 
nos ajudam a conhecer melhor a nós mesmos e ao mundo em que vivemos. Para estar em 
condições de oferecer um serviço qualificado à Igreja e à humanidade, nenhum de nós pode 
prescindir de uma preparação séria e sempre atualizada. A Ordem, em seu conjunto, precisa 
intensificar a investigação e o estudo, em particular sobre nossos santos, em diálogo com o 
pensamento contemporâneo. Somente desse modo poderemos continuar a apresentar de forma 
significativa a riqueza da espiritualidade do Carmelo Teresiano. Nesse sentido, será útil 
potencializar os centros acadêmicos e as publicações e promover os estudos de especialização. 

III. Antropologia teresiana 

11. O modo carmelitano de ser humano e cristão 

Ser carmelita descalço é um modo concreto de viver a condição humana e a identidade 
cristã. O carisma teresiano contém uma antropologia, uma visão particular do que significa ser 
homem ou mulher, que não é diferente daquela que propõe o Evangelho, visto a partir de uma 
perspectiva. Estamos convencidos de que a visão teresiana do homem demonstra sua particular 
atualidade diante da busca de sentido e de felicidade da humanidade de hoje. 

12. Um mundo em mudança 

Em nossos dias, a humanidade está assistindo a uma mudança profunda; mais ainda, a 
uma contínua aceleração da mudança, que é, por outro lado, consequência do grande progresso 
científico e tecnológico (a revolução digital, a robótica, a biotecnologia, a nanotecnologia, a 
tecnologia da informação) e do domínio da economia – com suas lógicas – sobre a sociedade. 
Encontramo-nos em um mundo globalizado, que tem como característica a mudança constante, 
um mundo que foi definido como líquido e, inclusive, como gasoso, onde tudo é volátil, 
provisório e efêmero. 

13. A dignidade humana não totalmente reconhecida 

Aconteceram grandes progressos na aceitação do valor e da dignidade das pessoas 
humanas. Não obstante, à admissão teórica e ao reconhecimento jurídico da igualdade de todos 
os homens e mulheres não corresponde na realidade uma vida digna para todos, e permanecem 
– e aumentam, inclusive – as injustiças, as guerras, a pobreza, as discriminações. Embora tenha 



crescido a consciência de fazer parte de uma única família humana, persistem as diferenças 
sociais e econômicas, a falta de solidariedade, a exploração. 

14. Tendências atuais da humanidade 

Especialmente nas sociedades mais evoluídas, faz-se presente um forte individualismo 
que faz com que o justo progresso da liberdade individual conviva com o risco de fechamento 
em si mesmo e de reduzir as relações sociais, a solidariedade e a fraternidade com os demais. 
Para isso contribui de modo significativo o salto de qualidade da tecnologia digital, que de meio 
de comunicação converteu-se, especialmente para os mais jovens, em ambiente de vida e de 
relações virtuais. A busca da felicidade, que é um desejo inscrito no coração de cada homem e 
mulher, expressa-se muitas vezes de forma consumista e egocêntrica, frequentemente centrada 
no bem-estar material, no culto do corpo e na atenção à imagem. Investem-se recursos imensos 
no cuidado com a saúde física, com a vontade de fugir das enfermidades e da dor. O 
transumanismo, cada vez mais difundido, pretende transformar a condição humana com o 
desenvolvimento de tecnologias que possam melhorar as capacidades físicas, psicológicas e 
intelectuais, inclusive com a esperança de conseguir, em um futuro próximo, prolongar a vida 
para além de seus limites biológicos. 

15. A verdadeira dignidade humana 

Nesse contexto, é iluminadora a proposta antropológica de Teresa de Jesus, que parte 
de sua experiência pessoal da dignidade extraordinária da pessoa humana: “Não encontro outra 
coisa com que comparar a grande formosura de uma alma e a sua grande capacidade” (1M 1, 
1). A dignidade humana não depende nem da beleza física nem do prestígio social, fundado na 
riqueza, no poder ou na origem aristocrática; tudo isso faz parte da “negra honra”, um dos ídolos 
do tempo de Santa Teresa, ao qual ela se nega a prestar culto. A incomparável grandeza da 
pessoa humana deriva do fato de ter sido criada por Deus e escolhida por ele como sua morada.  

16. A interioridade habitada 

A intuição de Teresa de Jesus, que está na base do carisma teresiano, é que a resposta 
aos desejos e às necessidades mais profundas do coração humano encontra-se dentro de nós 
mesmos, no “castelo interior” da alma, em nossa interioridade, que está habitada pelo próprio 
Deus Trino. Sob esse aspecto, é grande a sintonia com o apóstolo Paulo, que proclama: “Não 
sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?” (1Cor 3, 16). 

17. Orientados para o exterior 

Infelizmente, é possível – e, inclusive, habitual – passar a vida fora de nós mesmos, na 
exterioridade, na aparência e na superficialidade (termos que caracterizam bem a cultura de 
nosso tempo): “Existem muitas almas que ficam à volta do castelo (...) e que não têm interesse 
em entrar, não sabendo o que há nesse precioso lugar, nem quem está dentro, nem mesmo que 
aposentos possui” (1M 1, 5). 



18. Entrar em si mesmo 

É necessário voltar a nós mesmos para descobrir as riquezas que estão dentro de nós: 
em primeiro lugar, o hóspede que nos habita, a alteridade da qual vimos e para a qual vamos. 
Voltar a nós mesmos significa aprender a escutar o diálogo interior que se desenvolve em nós, 
a relação fundamental sobre a qual nosso ser está fundado. Contemplando-nos nele, é possível 
entrar sem medo em nós mesmos e encarar de frente as escuridões, as feridas, os conflitos que 
fazem parte de nossa identidade: “Ora, pensar que entraremos no céu sem entrar em nós, 
conhecendo-nos e considerando nossa miséria e o que devemos a Deus e pedindo-Lhe muitas 
vezes misericórdia, é desatino” (2M 11). 

19. Viver e dar testemunho do homem novo 

Nós, carmelitas descalços, temos a responsabilidade e a obrigação de mostrar à 
humanidade esse tesouro que nos foi transmitido e que acolhemos. Todavia, para ser capazes 
disso, nós mesmos devemos fazer uma experiência profunda de nossa interioridade e da união 
com Deus, que nos transforma à imagem de Cristo, o homem novo (cf. 2Cor 3, 18). Uma 
experiência autêntica de Deus presente em nós nos impulsiona a reconhecer a presença de seu 
Espírito nas situações do mundo e nos chama a sair de nós mesmos para reconhecer os sinais 
de Deus na história. 

IV. O carisma 

20. O carisma como dom de Deus à Igreja 

Entendemos por carisma de uma família religiosa um dom que Deus faz à Igreja através 
da experiência pessoal de um fundador que, acolhendo-o, o encarna e torna vivo. Trata-se 
sempre de um modo concreto de pôr o Evangelho em prática, segundo uma particular forma de 
vida. Em seguida, o Espírito Santo, mediante a ação e o testemunho do fundador, atrai outras 
pessoas para que participem do mesmo carisma e adaptem seus elementos fundamentais às 
diversas situações históricas e culturais nas quais se difunde. 

21. A amizade 

O carisma teresiano consiste essencialmente em uma experiência de amizade. Se a 
tradição franciscana fala da “perfeita alegria”, Teresa fala da “perfeita amizade”: “É coisa muito 
importante ter sempre a consciência tão limpa que nada vos impeça de pedir a Nosso Senhor a 
perfeita amizade que a Esposa pede” (CAD 2, 21). Fomos criados por amor e estamos 
destinados a amar. E a amizade não é outra coisa para Santa Teresa que a plenitude da relação 
de amor com Deus e com os outros. “Mas é de lastimar e sofrer muito se, por nossa culpa, não 
chegarmos a essa amizade tão excelente e nos contentarmos com pouco” (CAD 2, 16). 

22. Viver em relação 

Assim sendo, o que devemos reaprender na escola de Teresa de Jesus, João da Cruz e 
dos outros mestres do Carmelo? Em uma palavra, poder-se-ia dizer: devemos aprender a “estar 



em relação”, relação com Deus, conosco mesmos, com o outro, com a Igreja, com o mundo. A 
relação é, com efeito, o elo mais frágil de nosso modo de viver hoje. A cultura que nos cerca e 
o estilo de vida que esta produz tendem a excluir a relação enquanto elemento potencialmente 
desestabilizador, portador de novidade imprevista, não controlável nem integrável em um 
sistema. 

IV.A. A relação com Deus 

23. A iniciativa divina 

O elemento central da experiência teresiana é a relação com Deus. Trata-se, antes de 
tudo, de uma relação que Deus decide instaurar com cada um de nós, fazendo-nos participantes 
da vida e das relações trinitárias. Para Teresa e João, o primeiro e decisivo passo no 
desenvolvimento das relações com Deus é “cair na conta” (Cântico B 1,1) de quem é o Deus 
revelado, de sua presença e de seu agir em nós. Não se trata de um “saber” de tipo intelectual, 
mas de uma experiência que muda nosso modo de estar no mundo. 

24. O Deus revelado em Jesus Cristo 

Essa realidade tão alta e sublime se faz próxima a nós, torna-se experimentável na 
pessoa de Jesus Cristo, Deus Filho feito homem. Ele é, em sua humanidade, o caminho que nos 
conduz ao conhecimento do Pai (cf. Jo 14, 6). O Carmelo Teresiano existe como resposta à 
descoberta de Cristo como caminho para a verdade, a beleza, a bondade do mistério de 
comunhão entre Deus e o homem (Teresa de Jesus: “Ó laço que assim juntais/duas coisas tão 
desiguais”), reflexo da comunhão trinitária (João da Cruz: “Unia-as/ em um inefável nó”). O 
coração da vida carmelitana é a experiência de relação pessoal com o Deus vivo, presente, 
próximo, que se revela como amigo. 

25.  “In obsequio Iesu Christi” 

A Regra do Carmelo recorda que a finalidade de toda forma de vida religiosa é in 
obsequio Iesu Christi viveve, viver em obséquio de Jesus Cristo. A fórmula tem suas raízes em 
um texto paulino no qual o apóstolo expressa seu desejo e seus cansaços para conduzir todos 
os homens “à obediência de Cristo” (2Cor 10, 5), isto é, à relação de obediência crente com 
Cristo. O termo usado por Paulo indica uma atitude de escuta obediente, que se converte em 
disponibilidade total a quem nos oferece a salvação e o amor de Deus. Obsequium é submissão 
gozosa a Cristo pela fé. O próprio Paulo vive a relação com Cristo como comunhão plena com 
ele: “Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim” (Gl 2, 20). Trata-se, na realidade, de 
um convite e um chamado dirigidos a todos os cristãos: “Fiel é Deus, que nos chamou à 
comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor” (1Cor 1, 9). 

26. Uma relação de amizade  

Teresa de Jesus, partindo de sua história de vida carmelitana e, mais ainda, da própria 
experiência pessoal de encontro com Cristo, traduz o obsequium Iesu Christi por amizade com 
o Amado. A espiritualidade teresiana tem em seu centro a amizade. Deus é aquele que habita 



no castelo interior da pessoa humana e a partir daí, do interior, faz ouvir sua voz, oferece seu 
amor e espera uma resposta de amor. 

27. Uma experiência de amor 

A partir dessa realidade fundamental ganham sentido tantos elementos essenciais da 
experiência e da proposta teresiana: a atenção à interioridade, a contemplação, a oração 
contínua. A oração tem como conteúdo o encontro pessoal com o Deus vivo. No caminho da 
oração, tudo depende do amor: “O importante não é pensar muito, mas amar muito. E, assim, 
deveis fazer o que mais vos despertar o amor” (4M 1, 7). É uma relação de amizade, uma 
realidade de vida teologal (fé, esperança, amor) que reconhecemos presente em sua plenitude 
na pessoa de Maria. 

28. Buscar a Deus, não a si mesmo 

Na sociedade moderna, é abundante e se difunde a busca da paz interior, da meditação 
como caminho para a serenidade pessoal, do silêncio e da interioridade, frequentemente sem 
nenhum conteúdo ou referência religiosa. Mesmo que essa busca seja boa e positiva, deve-se 
sublinhar que a oração carmelitana (e cristã) tem um caráter interpessoal e é sempre experiência 
(ou, pelo menos, desejo) de encontro, diálogo, relação. A oração não pode limitar-se a uma 
busca de paz interior, serenidade ou bem-estar, muito menos pode ser uma simples obrigação a 
observar. 

29. Amizade com Deus como estado permanente 

A relação com Deus não é uma experiência ocasional, mas deve transformar-se em um 
estado permanente, como toda verdadeira relação de amizade ou de amor. Somos chamados à 
união de amor com Deus, que marca a vida interior em todas as suas dimensões e em todos os 
seus momentos. Em nossa tradição, que remete ao profeta Elias, fala-se com frequência de 
“viver na presença de Deus”. Essa expressão indica a meta para a qual tendemos: que nossa 
vida inteira se converta em oração, estando constantemente diante do rosto de Deus. 

30. A escuta da Palavra 

A escuta constante do hóspede interior traduz-se, entre outras coisas, em uma atenção à 
Palavra de Deus. A tradição carmelitana destaca a importância da Palavra de Deus acolhida, 
meditada e vivida. Basta recordar o convite da Regra a “meditar noite e dia a lei do Senhor” (R 
10) e o testemunho de todos os santos do Carmelo, que reconhecem a voz do mesmo Senhor na 
Escritura e na oração pessoal. Nisso podemos identificar também uma das características 
fundamentais da inspiração mariana de nosso carisma. 

31. A comunidade que ora 

A relação com o Senhor é vivida não somente em comunidade, mas também como 
comunidade, particularmente na celebração da liturgia. Cada um dos membros tem necessidade 
da companhia dos irmãos para apresentar-se diante do Senhor como a Igreja que diz a seu 
esposo: “Vem!” (Ap 22, 17). Expressão privilegiada do encontro com ele é a Eucaristia 



concelebrada. Também o é celebrar juntos a oração da Igreja na Liturgia das Horas e praticar 
juntos a oração mental. 

32. A oração mental 

Para manter a relação pessoal com Deus e para ser fiéis ao carisma teresiano, não 
podemos descuidar a oração mental. Para toda pessoa e para toda comunidade, é essencial 
dedicar a ela um tempo cotidiano específico, livre de outras ocupações, como também dispor 
de um lugar propício para esse tipo de oração. Trata-se de uma exigência fundamental de nossa 
vocação, que desse modo se reafirma e renova constantemente. 

33. A solidão e o silêncio 

Resulta imprescindível a exigência de solidão e silêncio da vocação contemplativa, a 
necessidade de estar “muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama” (V 8, 5). É 
necessário deixar que um amplo espaço permaneça vazio, que um longo tempo transcorra em 
silêncio para que a presença de Deus possa ocupá-lo. Na era digital, não é tanto a solidão física 
que nos espanta, mas o estar “desconectados”, sem comunicação com esse tipo de anima mundi 
em que se transformou o mundo virtual da Internet e das redes sociais. A ausência de conexão 
(e não de relação) provoca angústia, projeta-nos para trás em uma ineludível confrontação 
conosco mesmos. No silêncio da informação, de imagens, contatos, abre-se o vazio de uma 
região interior não explorada, não conhecida e, no entanto, absolutamente nossa e, por isso, 
inquietante. 

34. O desapego 

Um dos elementos mais sublinhados em nossa tradição, começando por Teresa de Jesus 
e João da Cruz, é o desapego, absolutamente necessário para chegar a ser livres e poder 
encontrar só em Deus a verdadeira riqueza e experimentar que “só Deus basta”. O desapego 
deve ser, sobretudo, interior, mas também exterior. Em uma sociedade orientada para o 
consumismo, inclusive nós, religiosos, somos facilmente tentados a possuir ou usar muitas 
coisas e fazer sempre novas experiências. Sem o desapego e um estilo de vida sóbrio, não é 
possível viver a vida contemplativa-comunitária: “os prazeres e a oração são incompatíveis” (C 
4, 2). 

35. O perigo da acídia 

A relação com o Senhor dá sentido e vigor à nossa vida carismática. É necessário 
cultivá-la e alimentá-la diariamente, para que não se apague a chama do amor e a vida não se 
torne cinza e rotineira. A acídia é, sem dúvida, um dos perigos de nossa situação atual, 
frequentemente escondida sob formas de ativismo e interesses múltiplos e mutáveis. Somente 
uma renovada paixão por Deus pode resguardar-nos de tais perigos. 



IV. B. A fraternidade 

36. Solidão e fraternidade 

Existe um modo que é especificamente teresiano de conceber e realizar a vida 
contemplativa. A relação de amizade com Deus é pessoal, mas de maneira alguma 
individualista. Não se pode viver essa relação de forma solitária. Por isso, o carisma tem uma 
forte dimensão comunitária, caracterizada também pela amizade.  

37. Eremitas em comunidade 

Com efeito, se por um lado Teresa se mantém fiel à tradição antiga do Carmelo, 
reafirmando a importância de algumas dimensões do estilo de vida eremítico (solidão, silêncio, 
desapego), por outro considera também como essencial a experiência de viver em comunidade. 
O equilíbrio entre esses dois aspectos da vida contemplativa é fundamental para o Carmelo 
Teresiano. Teresa quer que suas filhas levem um estilo de vida que “não se limita a sermos 
monjas, exigindo que sejamos eremitas” (C 13, 6), “para que vivam em paz as que quiserem 
fruir a sós de Cristo, seu Esposo” (V 36, 29) e que olhem para o modelo da primeira geração de 
eremitas do Monte Carmelo (cf. F 29, 33; C 11, 4; 5M 1, 2). Ao mesmo tempo, exclui para suas 
monjas uma vida puramente eremítica. Seu desejo é que “aqui todas hão de ser amigas” (C 4, 
7) e que inclusive os frades aprendam o “estilo de irmandade” praticado em suas comunidades, 
especialmente nos momentos de recreação (F 13, 5). 

38. Amigos dos amigos de Deus 

A relação com pessoas amigas é, para Teresa, um meio fundamental para crescer na 
relação com Deus, como escreve em uma passagem do Caminho, na redação do Escorial: “Não 
demorará para que vos digam que não é necessário, que basta permanecer com Deus. Bom meio 
para estar com Deus é tratar com seus amigos; sempre se tira grande proveito, eu o sei por 
experiência” (CE 11, 4). A partir desse ponto de vista, não é possível separar a relação com 
Deus da relação com os amigos de Deus. A relação sadia com o outro é, com efeito, um meio 
imprescindível para fazer crescer a pessoa na relação com Deus, e vice-versa. Debilitar a prática 
da relação com o irmão debilita a vida de comunhão com Deus, assim como a perda ou a 
atenuação da dimensão eremítica conduz fatalmente a um estilo de relação humana mais 
mundano que evangélico, mais próprio da carne que do Espírito. 

39. Uma família em torno de Jesus 

A experiência mística da proximidade de Jesus e de sua humanidade concreta desperta 
em Teresa a exigência de construir um novo sujeito comunitário capaz de acolher sua presença, 
segundo o modelo da família de Nazaré (V 32, 11), da casa de Betânia (C 17, 5) e do colégio 
apostólico (C 27, 6). Trata-se, na verdade, de construir uma família cujo modo de ser e viver é 
transformado e transfigurado pela presença do Senhor no meio dela. A novidade dessa intuição 
exigiu séculos para ser realmente compreendida e assimilada. Era forte demais para o 
paradigma tradicional da comunidade religiosa monástica, para que se pudesse facilmente 
admitir um modo diferente de ser religiosos. 



40. Irmãos de Maria 

No Carmelo ainda temos outro recurso para viver a fraternidade. O nome que nos 
identifica na Igreja é “irmãos descalços de Maria”. Somos “irmãos” e, por isso, a fraternidade 
não é um elemento acessório, mas substancial. Não somos “pais”, ou seja, sacerdotes que vivem 
em fraternidade: somos irmãos e irmãs “descalços”, isto é, sem outras riquezas ou recursos para 
apresentar ao mundo além da fraternidade que nos une a Maria e entre nós. Como a fraternidade, 
igualmente a relação com Maria não é um aspecto ou uma devoção particular no Carmelo, mas 
expressa a essência de nossa vocação. Existe uma espécie de reflexo recíproco entre Maria e a 
comunidade: por um lado, Maria é imagem e modelo da comunidade; por outro lado, a 
comunidade é imagem de Maria. 

41. A tentação do clericalismo 

A maior parte dos religiosos são também presbíteros e nosso serviço é, em grande parte, 
de tipo ministerial. Isso pode conduzir inconscientemente a deixar em segundo plano nossa 
identidade de religiosos e carmelitas descalços ou, inclusive, considerá-la apenas como uma 
condição prévia com vistas à ordenação presbiteral. Somos “irmãos”, caracterizados em 
primeiro lugar por um carisma, não pelo ministério ordenado. A eventual ordenação acrescenta-
se à nossa identidade religiosa, mas não a substitui.  

42. A construção da comunidade 

Para a vida religiosa no Carmelo Teresiano, é essencial a construção da comunidade. Se 
queremos ser carmelitas, devemos antes de mais nada ser parte de uma mesma família. A 
construção da comunidade é condição para que se possa percorrer o caminho contemplativo do 
qual fala Teresa (C 4, 4). Os próprios votos religiosos adquirem no Carmelo todo o seu sentido 
enquanto predispõem a uma vida fraterna, fundada na acolhida do outro, na partilha dos bens, 
no compromisso com um propósito de vida comum. Se é comunidade teresiana quando não se 
está junto para fazer outra coisa, mas porque o estar juntos é um valor em si. A comunidade não 
é um meio para alcançar outros fins; é, em si mesma, um fim. Esse deveria ser também um dos 
critérios de discernimento da vocação ao Carmelo Teresiano. 

43. Comunidade e individualidade 

A comunidade é um conjunto de pessoas diferentes, cada uma com seu modo de ser e 
sua individualidade. A unidade não é uniformidade, não anula a individualidade. É uma 
comunidade “regular” de pessoas que permanecem sempre irredutivelmente “irregulares”, e 
isso não há de ser considerado um defeito, mas uma tensão fecunda e enriquecedora. Seria 
muito arriscado que a comunidade pedisse a cada um que anulasse ou mascarasse tudo aquilo 
que o torna único e distinto dos demais. Seria uma comunidade mantida junta pela lei, não pelo 
amor. 



44. A comunidade que ajuda a crescer 

A comunidade é o ambiente no qual todos se animam mutuamente para responder ao 
amor de Deus. Teresa, já antes de fundar suas comunidades, com o pequeno grupo com o qual 
compartilhava suas inquietações, queria “juntar-nos alguma vez a fim de nos desenganar 
mutuamente e dizer em que poderíamos nos corrigir e contentar mais a Deus” (V 16, 7). Isso 
requer uma exposição da pessoa às relações fraternas, na qual se manifesta a verdade de sua 
humanidade, o nível de maturidade e a necessidade de crescer. Trata-se de abrir-se ao outro 
com confiança, de deixar entrar o outro na própria vida e, assim, chegar a ser irmãos. Com a 
finalidade de que a comunidade se transforme verdadeiramente em lugar de crescimento 
pessoal, é necessário viver com humildade, ou seja, caminhar na verdade: ser transparentes 
diante dos irmãos, mostrando-se como é, com as próprias fragilidades e riquezas, e permitir que 
os outros nos ajudem a descobrir a verdade sobre nós mesmos. 

45. Do eu ao nós 

A relação com o próprio eu, feita de recolhimento, escuta e progressivo aprofundamento 
da consciência, situa-se nas antípodas da atual “obsessão do eu” (self-obsession), na qual a uma 
ignorância da verdade da pessoa corresponde uma preocupação obsessiva com a própria 
imagem, o próprio bem-estar e a própria presumida autorrealização. Opostos são também os 
resultados dessas duas formas diferentes de situar-se em relação consigo mesmo: por um lado, 
abrir-se à comunidade; por outro, fechar-se no individualismo. 

46. A comunidade teresiana como resposta ao individualismo 

A comunidade teresiana constitui uma resposta séria ao individualismo desenfreado da 
sociedade atual, que leva a viver no isolamento e provoca uma crescente insatisfação. Fala-se 
do “monoteísmo do eu” como marca característica do nosso tempo, no qual cada um se pergunta 
“quem sou eu”; diante disso, a proposta cristã seria perguntar-se “para quem sou eu”, à qual, 
sob uma perspectiva carmelitana, pode-se acrescentar “com quem sou eu”. 

47. Eclesiologia de comunhão 

A comunidade teresiana é, por outra parte, uma manifestação privilegiada da 
eclesiologia do Vaticano II, fundada sobre a sinodalidade e a espiritualidade de comunhão. Uma 
das tarefas do carisma carmelitano hoje é ser sinal para a Igreja da importância da comunhão, 
de viver verdadeiramente como corpo de Cristo, todos unidos a ele e aos demais. 

48. Uma comunidade organizada 

A escuta da Palavra, feita no Espírito, leva à obediência a Deus, com uma acolhida plena 
de sua vontade, que se traduz depois na obediência comunitária. A comunidade organizada, 
com suas normas de vida e as tarefas designadas a cada um, é a forma concreta para sair do 
próprio egoísmo e viver no cotidiano a disponibilidade a Deus. Na comunidade realiza-se a 
busca em comunhão da vontade de Deus, com meios como a obediência aos superiores, os 
encontros comunitários, as revisões de vida, a correção fraterna e a recreação. 



49. O papel do superior 

A comunidade está formada por irmãos, portanto, pessoas que se situam no mesmo 
nível. É uma comunidade de iguais, mas não uma comunidade acéfala: tem necessidade de um 
superior, de uma cabeça que tenha como oficio o cuidado da unidade do corpo. A tarefa do 
superior não é simplesmente “coordenar” ou “administrar” a vida e as atividades dos membros 
da comunidade, de modo que se desenvolvam ordenadamente. Sua tarefa é ser construtor de 
paz, tecelão de relações, animador da vida fraterna. Por isso, é fundamental que sua relação 
com todos seja de amor mútuo, no espírito de Teresa, que dizia às prioras: “Procure ser amada 
para ser obedecida” (Const. XI, 1). 

50. Comunidades pequenas, mas não em excesso 

Teresa funda pequenas comunidades, em contraste com sua experiência anterior de um 
grande número de monjas no mosteiro da Encarnação. A finalidade é viver uma verdadeira 
fraternidade, uma amizade real entre as religiosas: “Aqui todas hão de ser amigas, todas hão de 
se amar, todas hão de se querer bem, todas hão de se ajudar” (C 4, 7). Por isso, quis indicar um 
número máximo de membros para suas comunidades de monjas (que flutuou entre treze e vinte 
e um). Na situação atual das comunidades de frades, em contrapartida, manifesta-se a tendência 
contrária, quer dizer, a de um número cada vez mais reduzido de membros, nas Províncias 
antigas pela diminuição das vocações e nas mais jovens porque o critério prevalente são as 
necessidades pastorais. Cada comunidade deve ter o número de religiosos necessário não 
somente para poder ter esse nome do ponto de vista jurídico (isto é, nunca menos de três), mas 
para poder viver os elementos fundamentais do carisma, que tem uma forte marca comunitária. 

51. Uma só Ordem com três ramos 

O Carmelo Teresiano se expande ao longo da história em múltiplas e complementares 
formas de vida. Sua expressão mais natural e completa encontra-se nos três ramos da Ordem: 
as monjas, os frades e os seculares. Os três vivem o mesmo carisma de formas diferentes. 

52. A unidade enriquecedora dos três grupos 

A realidade multiforme da família carmelitana pede que se entre em uma relação estreita 
entre monjas, frades e leigos: relação que torne fecunda a sua complementaridade. A partilha 
entre os membros dos três ramos é fonte de enriquecimento mútuo e de nova vitalidade. Por 
outra parte, a diversidade de formas de vida no interior do Carmelo Teresiano permite distinguir 
e identificar o modo específico com que cada grupo expressa o carisma da amizade com Deus: 
as monjas, na oração incessante e na abnegação evangélica ao serviço de Cristo e da Igreja; os 
frades, em uma vida mista de oração e apostolado; e os leigos, no testemunho profético e no 
compromisso da vida familiar e profissional. 

53. Novas relações 

É necessário um novo modo de relacionar-se e ajudar-se mutuamente entre os três 
grupos da Ordem. Sem sentimentos ou atitudes de superioridade por parte de ninguém, cada 



um deve pôr à disposição dos demais as riquezas da própria vida e estar disposto a acolher o 
testemunho e o ensinamento que vem dos outros, para ajudar-se mutuamente na fidelidade 
renovada à vocação recebida. Reconhecemo-nos e queremo-nos irmãos uns dos outros, iguais 
em dignidade e complementares no carisma e na missão. 

IV.C. A missão 

54. Chamados à missão 

A uma vocação corresponde sempre uma missão na história da salvação. A missão não 
é uma atividade que se acrescenta à identidade do vocacionado, mas faz parte integrante dela. 
É, por assim dizer, sua manifestação, sua dimensão comunicativa que contribui para a missão 
da Igreja no mundo. Nesse sentido, seria necessário diferenciar a missão da Ordem do 
apostolado realizado na Ordem. 

55. Repensar a missão do Carmelo 

Antes de pensar no trabalho apostólico ou no exercício pastoral, desenvolvido 
frequentemente enquanto ministros ordenados, deveríamos refletir profundamente sobre qual é 
nossa missão na Igreja enquanto religiosos, portadores de um carisma específico. O trabalho ou 
o serviço dependerão de uma série de fatores dificilmente determináveis a priori. 
Principalmente na sociedade atual, na qual as tradicionais estruturas da cristandade estão em 
crise, é especialmente urgente repensar nossa missão com criatividade, a partir de uma 
experiência vivida de comunidade teresiana. 

56. A vida religiosa como sinal 

Para compreender qual é a missão que está intrinsecamente unida à vocação 
carmelitano-teresiana, devemos voltar à doutrina do Concílio Vaticano II sobre a vida religiosa. 
Lumen Gentium recorda aos religiosos “o dever de trabalhar segundo as forças e segundo a 
forma da própria vocação, seja com a oração, seja também com o ministério apostólico, para 
que o reino de Cristo se assente e consolide nas almas e para dilatá-lo por todo o mundo” (LG 
44) e designa à vida religiosa na Igreja a função fundamental de ser “sinal” que expressa e 
manifesta quatro dimensões principais da Igreja: sinal da vocação cristã como tal; da tensão 
escatológica da Igreja peregrina, que não tem sobre esta terra uma cidade estável; da forma de 
vida escolhida por Cristo; do primado da graça e da força do Espírito sobre todas as realidades 
terrestres. 

57. A missão da Ordem 

A missão do Carmelo Teresiano na Igreja é viver e dar testemunho da relação de 
amizade com Deus. Somos chamados a proclamar o que vimos e ouvimos (cf. 1Jo 1, 1-3), 
acompanhando as pessoas no caminho da vida interior, para que todos possam ter a experiência 
de sentir-se amados por Deus que habita em nós e nos chama a responder ao seu amor. 



58. A dimensão apostólica na experiência teresiana 

O carisma teresiano tem um decidido impulso apostólico, missionário, de serviço. 
Teresa se deixa comover pela situação dos cristãos na Europa, assim como pelas notícias sobre 
a população indígena na América, e sente o desejo irrefreável de responder às grandes 
necessidades da Igreja com todas as suas forças. Experimenta, inclusive, um forte impulso 
apostólico: “Clamei a Nosso Senhor; supliquei-lhe que me desse recursos para salvar uma única 
alma” (F 1, 7). 

59. Atentos ao mundo de hoje 

Se Teresa esteve particularmente atenta à realidade de seu tempo, também nós, 
chamados a viver hoje o seu carisma, devemos discernir as necessidades de nossos 
contemporâneos. Não podemos ser insensíveis às necessidades de todo tipo que a humanidade 
sofre hoje, e nos sentimos chamados a colaborar com a ação evangelizadora da Igreja, inclusive 
nas formas simples e cotidianas características de nossa vida. Nossa presença como carmelitas 
pode ser significativa em âmbitos hoje relevantes, como o diálogo ecumênico, o diálogo inter-
religioso, a luta pela justiça e a paz, o diálogo entre a fé e a ciência, os meios de comunicação 
social, o compromisso ecológico. 

60. Contentar o Senhor 

O desejo apostólico de Teresa tem sempre uma marca cristológica, isto é, com a vontade 
de “contentar em algo ao Senhor” e ajudar “no que pudéssemos a este Senhor meu” (C 1, 2). E 
diz até mesmo: “Não pretendo senão contentá-lo” (V 25, 19). O verdadeiro amigo busca fazer 
sempre o que agrada o amigo, quer fazê-lo feliz. Entrar em uma relação de amizade com Deus 
e fazê-lo junto com outros para ajudar-se mutuamente traz como consequência indispensável 
estar de maneira permanente à sua disposição: “É possível que nem saibamos o que é amar; 
isso não me espantaria muito, porque o amor não está no maior gosto, mas na maior 
determinação de desejar contentar a Deus” (4M 1, 7). 

61. Um compromisso de vida 

O serviço eclesial, o trabalho apostólico é fundamental para o carmelita e pode ser 
traduzido em modalidades muito diferentes. Em primeiro lugar, como faz Teresa, na fidelidade 
ao próprio compromisso de vida religiosa em comunidade: “Seguir os conselhos evangélicos 
com toda a perfeição que eu pudesse e procurar que estas poucas que estão aqui fizessem o 
mesmo” (C 1, 2). O Carmelo, como toda forma de vida religiosa, não se mede sobre a base de 
sua utilidade ou eficiência. Antes, estamos chamados a ser sinal e dar testemunho de Cristo e 
do Evangelho. Não se trata de fazer muito, mas de dar-se totalmente, por amor a Cristo. Isso 
exige passar do ativismo ao serviço, do que me agrada ao que serve ao outro. Não contam, 
portanto, os números, mas a qualidade da vida carismática e o testemunho que dela resulta. 



62. O valor apostólico da oração 

O testemunho de uma vida contemplativa é nosso primeiro e fundamental serviço à 
Igreja e à humanidade. A própria oração tem o poder de transformar o mundo e os demais. E o 
faz de modo escondido, sem que sequer caiamos na conta de como aconteceu. Nossa oração 
cotidiana tem uma intenção apostólica e eclesial, e não somente pessoal ou privada, como nos 
recordam tantos exemplos da tradição bíblica e da história do Carmelo: Maria, Elias, Teresa de 
Jesus, Teresa do Menino Jesus etc. 

63. O multiforme trabalho eclesial 

A missão se desenvolve através do trabalho concreto do qual Cristo e a Igreja têm 
necessidade em cada tempo e lugar. Na tradição de nossa Ordem e em sua realidade atual, não 
existe um compromisso apostólico exclusivo. Estamos abertos a todos os compromissos nos 
quais se pode expressar, desenvolver e comunicar nossa experiência de Deus, em particular aos 
que nos pede a Igreja local na qual estamos inseridos. São muitas e variadas as atividades 
eclesiais compatíveis com nossa forma de vida, mas nem todo modo de realizá-las é expressão 
adequada de nosso carisma. É necessário que todo compromisso particular brote da escuta 
pessoal e do discernimento comunitário da vontade de Deus. 

64. Pastoral da espiritualidade 

Em nosso serviço pastoral ocupa um lugar eminente a vontade de conduzir os demais a 
fazer uma experiência de relação com Deus. Isso pode ser realizado com atividades específicas 
de iniciação à oração e de pastoral da espiritualidade, mas também deixando uma marca 
carmelitana em qualquer outro compromisso eclesial que assumimos. Uma forma concreta 
nesse sentido pode ser a acolhida de pessoas em nossas comunidades, para compartilhar com 
elas a nossa vida, para falar-lhes com o exemplo e o testemunho mais que com as palavras. 

65. A missão ad gentes 

A atividade explicitamente missionária esteve fortemente presente na vida da Ordem ao 
longo dos séculos. O espírito missionário perdura como fundamental para nós e não deve 
minguar. No contexto atual, deverá estender-se às diferentes realidades de nosso mundo e 
incluir a necessária nova evangelização de regiões que até pouco tempo eram majoritariamente 
cristãs e agora já não o são. Por outro lado, sabemos bem que a missão se realiza não tanto por 
aquilo que fazemos, mas por aquilo que somos: é essencialmente uma questão de ser mais que 
de fazer. A missão flui de nosso encontro pessoal com Jesus, que nos chama a estar com ele e 
a acompanhá-lo em sua missão permanente no mundo. 

66. O discernimento comunitário sobre a missão 

Diante da diversidade de compromissos possíveis e das múltiplas necessidades da Igreja 
e da humanidade, e inclusive, com frequência, das limitadas forças à nossa disposição, é mais 
necessário que nunca um bom discernimento comunitário sobre os compromissos que podemos 
assumir, para que estes estejam verdadeiramente em consonância com o carisma que Deus nos 



confiou e o que a Igreja espera de nós. João da Cruz se pergunta: “Que te aproveita dar a Deus 
uma coisa se ele te pede outra?” (Ditos de luz e amor 71). 

67. O caráter comunitário do apostolado 

Cada um de nós está chamado a participar na missão da Ordem com sua colaboração 
pessoal. A manifestação normal de nosso serviço a Cristo e à Igreja são os compromissos que 
a comunidade assume e realiza com a colaboração coordenada de seus membros. Um religioso 
pode levar a cabo também um encargo pessoal, adequado às suas próprias qualidades e 
capacidades, sempre com o consentimento e o discernimento da comunidade, e 
desempenhando-o como membro dela. Com efeito, os dons do Espírito que cada um recebe são 
sempre “para o bem comum” (cf. 1Cor 12, 7), sabendo que somos “... corpo de Cristo e seus 
membros, cada um a seu modo” (1Cor 12, 27). 

68. O apostolado compartilhado entre frades-monjas-leigos 

A dimensão apostólica de nossa vida tem seus primeiros destinatários no interior da 
própria família do Carmelo Teresiano. O compromisso apostólico em suas múltiplas formas 
(oração, testemunho, pregação, acompanhamento espiritual, ensinamento, publicações) dirige-
se em primeiro lugar aos frades, às monjas e aos leigos da Ordem. Por outra lado, nossa família 
pode expressar seu testemunho e realizar seu apostolado mais eficazmente mediante a 
colaboração ativa dos membros dos três ramos, cada um segundo a própria forma de vida. 

IV.D. Unidade de oração-fraternidade-missão 

69. Três aspectos de uma realidade indivisível 

Os três elementos fundamentais do carisma teresiano são a oração, a fraternidade e a 
missão. Contudo, o que o caracteriza verdadeiramente é que os três estão intrinsecamente 
unidos entre si e não têm sentido de maneira independente, mas necessitam-se mutuamente. 

70. Três elementos que se alimentam mutuamente 

Não se pode viver, com efeito, a relação de amizade com o Senhor sem uma verdadeira 
relação fraterna em comunidade e sem um compromisso apostólico como resposta à vontade 
de Deus. Não tem sentido uma vida de comunidade se Cristo não está no centro e se não 
desemboca em um testemunho e um serviço a ele e à sua Igreja. A atividade apostólica converte-
se em uma ocupação mundana se não brota da relação de amor com Deus e não é vivida como 
expressão do compromisso e do discernimento comunitário. 

71. Uma harmonia que deve ser protegida 

Um dos grandes desafios para o presente e o futuro da Ordem é não só fazer crescer e 
consolidar na vida diária a oração, a fraternidade e o serviço, mas estabelecer na prática uma 
relação profunda e coerente entre os três elementos. 



V. Unidade e pluralismo 

72. Um pluralismo harmonioso 

Em tempos recentes, a Ordem chegou a ser verdadeiramente universal e foram 
desenvolvidos modos novos e diferentes de viver o carisma, que pouco a pouco vai se 
inculturando e adaptando à variedade dos lugares e dos povos. Fazem-se diferentes opções 
quanto às relações comunitárias, os compromissos apostólicos e o estilo de oração. Manifesta-
se assim que o carisma não é uma realidade estática e uniforme, e expressa-se a beleza da 
policromia. Todavia, nem toda diversidade é positiva e enriquecedora, só o é quando resulta 
harmoniosa e coerente, quando está bem unida ao conjunto, porque uma peça fora do mosaico 
não tem sentido. Uma das necessidades do momento presente é fazer com que o pluralismo no 
interior da Ordem seja vivido com “um só coração e uma só alma” (At 4, 32). 

73. Carisma e inculturação 

O Evangelho só pode ser vivido de modo inculturado, isto é, encarnando-o em um 
determinado ambiente sociocultural. O mesmo se pode dizer da forma concreta de vida cristã 
que é o Carmelo Teresiano. Nas diferentes regiões do mundo, nosso carisma entra em contato 
com as culturas da humanidade. Carisma e cultura encontram-se em um diálogo chamado a 
tornar-se fecundo e enriquecedor para ambos. Sempre será necessário um discernimento crítico 
para decidir que elementos das tradições dos diversos povos são compatíveis com a vida e a 
identidade do Carmelo Teresiano. 

74. A expansão da Ordem 

A condição primeira e fundamental para implantar a vida carmelitana em uma nova 
região é possuir um verdadeiro domínio do carisma, obtido não somente por via teórica e 
conceitual, mas sobretudo por assimilação pessoal e por experiência vivida. Somente partindo 
de um profundo conhecimento do ideal carmelitano-teresiano e de uma identificação pessoal 
com ele, é possível transmitir de modo eficaz. Para a expansão da Ordem, portanto, é necessário 
apontar mais para a qualidade da vida carismática dos missionários e seu testemunho atraente 
que para a realização de obras externas, por muito úteis ao desenvolvimento social e humano 
que sejam. Inclusive no que diz respeito à acolhida de possíveis vocações, é preciso abandonar 
a preocupação com o crescimento numérico e assegurar-se, em primeiro lugar, sobre a aptidão 
dos candidatos para nossa forma de vida e nossa capacidade de oferecer-lhes um bom 
discernimento e acompanhamento no processo de formação. 

75. O discernimento sobre a enculturação 

Um critério fundamental para uma adequada inculturação é a comunhão com a Ordem. 
A adoção, em uma região particular, de novos estilos de vida ou de práticas comunitárias, 
litúrgicas, pastorais etc., não pode ser decidida de forma independente por uma circunscrição, 
por uma comunidade e muito menos por uma única pessoa, sem o necessário diálogo e 
discernimento compartilhado com os outros membros da família carmelitana, tendo em conta 
os valores do carisma. 



76. Uma Ordem formada por Províncias 

Os religiosos da Ordem vivem em comunidade. As comunidades estão normalmente 
agrupadas em uma Província. Segundo a tradição desde os inícios, uma Província está 
constituída por um número de comunidades e religiosos suficiente para garantir sua autonomia 
no âmbito do governo, da formação e da administração econômica. A cada Província 
corresponde um território delimitado, com a finalidade de favorecer a relação de conhecimento, 
fraternidade e colaboração entre os religiosos que a constituem – e, portanto, o sentido de 
família –, como também para facilitar sua organização interna. Outros tipos de circunscrições 
menores são possíveis, mas normalmente por situações excepcionais ou provisórias. 

77. As Províncias em tempos de mudança 

Em períodos de mudanças velozes, como é o nosso, também a Ordem experimenta 
situações novas e mutáveis. Em algumas regiões registra-se uma grande diminuição do número 
de religiosos, enquanto em outras o crescimento é muito rápido. Esses e outros fenômenos 
exigem de nós que reajamos com decisões tempestivas e adequadas, que sejam o resultado de 
um discernimento preciso à luz do carisma. As estruturas provinciais e de outro tipo devem ser 
adaptadas às condições do momento, para poder continuar promovendo os valores essenciais 
da Ordem. O critério fundamental não é manter as presenças, mas proteger e revitalizar o 
patrimônio espiritual do Carmelo Teresiano. Em muitos casos será necessário e positivo 
reconfigurar as circunscrições, modificar o estado jurídico ou os limites territoriais; e, em 
qualquer caso, enriquecer em todas as partes a colaboração interprovincial. 

78. Províncias e territorialidade 

Nos últimos tempos vem crescendo a presença de comunidades e religiosos de uma 
Província no território de outra. Algumas Províncias têm comunidades em diversas regiões do 
mundo, em lugares muito distantes entre si. Trata-se, para nós, de uma prática nova, que foi 
tradicionalmente característica de congregações modernas de tipo apostólico e com uma 
estrutura centralizada. O discernimento necessário sobre essa realidade deve ter em conta, por 
uma parte, a necessária flexibilidade para favorecer a ação missionária e a ajuda entre as 
Províncias; e, por outra, a preservação dos aspectos essenciais da vida de uma Província, que 
não deve perder coesão, espírito de família, possibilidade de relação e colaboração entre seus 
membros. 

79. O sentido de pertença à Ordem 

Todos juntos formamos a única família do Carmelo Teresiano, articulada em Províncias 
e comunidades. É necessário alimentar o sentido de pertença à Ordem e favorecer uma 
comunhão profunda em seu interior. Cada um deve sentir como próprias as experiências e 
necessidades, as alegrias e os sofrimentos dos outros, e buscar contribuir com seu compromisso 
de oração, fraternidade e serviço ao bem de todos. Deve-se potencializar a coordenação e a 
ajuda mútua em todos os níveis, promovendo as iniciativas de colaboração interprovincial, a 
atenção às necessidades da Ordem, a confiança recíproca entre as diversas instâncias de governo 



local, provincial e geral e, sobretudo, a disponibilidade dos religiosos aos serviços que forem 
pedidos para o bem da Ordem. 

Conclusão: do texto à ação 

O objetivo final desta Declaração não é somente reformular os elementos essenciais de 
nossa identidade à luz do contexto histórico no qual vivemos, mas também iniciar caminhos 
que nos permitam passar da teoria à experiência, das palavras aos fatos. Cada circunscrição da 
Ordem, assim como cada comunidade e cada religioso, terá que comprometer-se a orar e 
refletir, e em seguida decidir formas concretas de pôr em prática a letra e o espírito deste 
documento, para ajudar-nos mutuamente a viver como carmelitas descalços hoje. Os Capítulos 
Provinciais serão o âmbito mais apropriado para avaliar e traduzir em decisões as sugestões e 
propostas que surgirem da leitura e meditação da Declaração. De modo particular, o Padre Geral 
e o Definitório deverão velar por uma frutífera aplicação prática desta declaração carismática. 
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