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É com as palavras da mensagem vídeo 
do Padre Geral do dia 9 de agosto que 
desejamos iniciar esta Comunicação 
um pouco diferente.  Como sabem, 

o Capítulo Geral celebrar-se-á em Roma a 
partir desta segunda-feira, 30 de agosto. Um 
total de 95 Carmelitas dos 5 continentes 
foram convocados. A estes frades, temos 
de acrescentar alguns convidados: 4 frades 
que não são sacerdotes, que testemunharão 
sobre a sua vida quotidiana, e 6 jovens frades 
(nascidos entre 1982 e 1993), que partilharão 
com os Capitulares durante um dia as suas 
alegrias, as suas aspirações e as suas visões 
do Carmelo e do seu futuro. A esta lista, têm 
de ser acrescentados 11 outros carmelitas ao 
serviço do Capítulo: secretariado, traduções, 
liturgia, comunicação, direito canónico, etc.
É, portanto, a Ordem, em toda a sua dimensão 
internacional, que se reunirá para celebrar este 
grande momento eclesial que é o Capítulo. 
Tratar-se-á de escutar “o que o Espírito diz às 
Igrejas” (Ap 2,7), a fim de “discernir os sinais 
dos tempos” (Mt 16,3) e depois “ser testemunhas 
[de Cristo] em Jerusalém, em toda a Judeia e 
Samaria, e até aos confins da terra” (At 1,8). Ou, 
para o dizer com as palavras da Nossa Santa 
Madre Teresa: “pensava o que poderia fazer por 
Deus e pensei que a primeira coisa era seguir 
o chamamento que Sua Majestade me fizera à 
Religião” (Vida 32:9).

A pandemia da Covid-19 e as suas várias 
restrições tornaram a preparação do Capítulo 
Geral um pouco mais complicada este ano. 
Alguns frades, infelizmente, não conseguem 
fazer a viagem. Quanto a outros (Brasil e 
Índia), foi necessário utilizar muita energia 
e recursos para conseguir as autorizações 
necessárias. “La paciencia todo lo alcanza”. 
Alguns Capitulares já se encontram em 
Roma (ou em Itália) para efetuar, antes da 
abertura do Capítulo, a quarentena exigida 
pelo Ministério da Saúde italiano. Os frades 
do Teresianum meteram 40 quartos à sua 
disposição numa ala do edifício.
No final da tarde de 30 de agosto, todos 
encontrar-se-ão na Casa La Salle. Como 
sugere o nome, é um estabelecimento 
pertencente aos Irmãos das Escolas Cristãs. 
Situa-se a 25 minutos a pé do Vaticano, a 
oeste do mesmo. Tem uma capacidade de 180 
pessoas e dispõe das instalações necessárias 
para acolher um Capítulo Geral. É neste 
lugar, com o seu parque de 5 hectares, que os 
irmãos celebrarão o seu 92º Capítulo Geral.
De forma a fomentar a comunhão com todos 
vós, também queremos informar-vos que 
podem seguir as notícias do Capítulo graças 
a três meios:
- O nosso sítio Web: 
https://www.carmelitaniscalzi.com/ 
- A nossa página no Facebook: https://www.

https://www.carmelitaniscalzi.com/
https://www.facebook.com/CuriaGeneraliziaCS
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facebook.com/CuriaGeneraliziaCS 
- A nossa conta no Twitter: 
https://twitter.com/ocdcuria 
A informação será disponível em 4 línguas: 
inglês, espanhol, francês e italiano. Todos os 
dias (ao final do dia), fornecer-lhe-emos um 
relatório sobre os acontecimentos da jornada. 
Quanto aos resultados das eleições, assim 
que forem conhecidos, comunicá-los-emos a 
si. NB: se não tiver Facebook ou Twitter, no 
nosso sítio Web, na parte inferior da página, 

duas janelas permitem-lhe consultar todo o 
conteúdo.
Continuemos a rezar pelo Capítulo Geral 
e pela Ordem inteira, para que possamos 
viver plenamente estas palavras dos Atos 
dos Apóstolos: “a Igreja vivia em paz em toda a 
Judeia, Galileia e Samaria, crescendo em força e 
em número. Os crentes aprendiam a caminhar no 
temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo” 
(Atos 9, 31).

https://www.facebook.com/CuriaGeneraliziaCS
https://twitter.com/ocdcuria

