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Caríssimos Irmãos e Irmãs, 

Estamos agora prestes a celebrar o Capítulo Geral dos Carmelitas Descalços, que se realizará 
em Roma de 30 de agosto a 14 de setembro. 

O Capítulo Geral, que na nossa Ordem é celebrado cada seis anos, é o acontecimento mais solene 
da sua vida. O Capítulo elegerá o novo Governo Geral (o Superior Geral e o seu Conselho). Mas em 
especial, a Assembleia Capitular, composta pelos Superiores e Delegados de todas as Circunscrições 
da Ordem, fará uma avaliação atenta do estado da Ordem, das suas forças e das suas fragilidades, e 
elaborará as linhas gerais para o seu futuro imediato. 

Os Capítulos são um tempo de graça, no qual experimentamos a comunhão que nos une uns aos 
outros e a toda a Igreja. Mas é também um tempo de grande responsabilidade: da forma como 
soubermos escutar-nos uns aos outros e escutar o subtil sussurro do Espírito que nos fala através das 
nossas vozes, dependerá a nossa capacidade a ser fiel à nossa vocação carmelita enquanto 
enfrentamos os desafios do nosso tempo. 

Este Capítulo, o 92º na história da Ordem, centrar-se-á num texto que foi elaborado durante 
estes seis últimos anos e que intitulámos: Declaração sobre o Carisma carmelita-teresiano. Neste 
documento, tentámos responder de forma sintética e atualizada à pergunta: o que significa hoje ser 
Carmelita Descalço? Como viver a nossa vocação de tal maneira que o nosso testemunho esteja em 
continuidade com o património que recebemos e em harmonia com os desafios que o mundo de hoje 
nos coloca? 

Vamos discutir todos estes temas durante uma quinzena. Cerca de uma centena de religiosos 
representarão toda a Ordem. Mas vós também estareis connosco, queridos irmãos e irmãs, e vós 
amigos do Carmelo de Teresa e João da Cruz. Contamos com o vosso afeto fraterno e com as vossas 
orações, para que não deixemos passar a graça deste Capítulo, mas que seja para cada um de nós um 
novo começo, um começo renovado e reforçado na nossa vocação e na nossa missão ao serviço da 
Igreja e do mundo. 

Fraternalmente no Carmelo, 

Fr. Saverio Cannistrà OCD 

Superior Geral 


