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Queridos irmãos e irmãs do Carmelo Teresiano: 

 

Recebam nossa afetuosa saudação fraterna. No ambiente de esperança e compromisso 

renovado a que nos convida o tempo do Advento, celebramos de 6 a 16 de dezembro o encontro 

trimestral do Definitório geral. Depois da breve reunião do mês de outubro passado, dessa vez 

pudemos retomar com mais tempo os temas de trabalho que estão encomendados ao serviço da 

Ordem. Todos os membros do Definitório puderam participar, já presencialmente, do encontro 

em Roma. 

Tivemos presentes na oração os nossos irmãos Monsenhor George Tambala, que em 27 

de novembro passado tomou posse como arcebispo de Lilongwe (Malawi), e Monsenhor Peter 

Chung Soon-taek, que em 8 de dezembro fez o mesmo como arcebispo de Seul (Coreia). 

Desejamos-lhes a bênção do Senhor nesse novo serviço eclesial que lhes foi encomendado. 

 

O novo sexênio 

O tema central de trabalho do Definitório foram as prioridades do sexênio, derivadas 

das reflexões e decisões do último Capítulo geral. Os documentos capitulares foram enviados 

a toda a Ordem em formato digital, e também em forma impressa aos que o solicitaram; podem 

ser igualmente consultados na página web da Cúria geral.  A esses documentos será 

acrescentada agora uma edição pro manuscripto das Normas Aplicativas completas para 

facilitar sua consulta, uma vez que o Capítulo geral introduziu mudanças em um bom número 

delas. 

Quanto à Declaração sobre o carisma, o Definitório propõe a todas as comunidades um 

programa de leitura e reflexão em oito sessões durante o próximo ano (2022). Para facilitar o 

trabalho, enviar-se-á um singelo esquema de leitura e serão publicados breves vídeos de 

apresentação em diferentes línguas para cada uma das sessões. O objetivo é continuar 

avançando na reflexão e no diálogo entre todos sobre nossa forma de viver o carisma teresiano 
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de maneira atualizada e inculturada. Essa primeira etapa, no início do sexênio, será uma ajuda 

na preparação dos capítulos trienais das Circunscrições, aos quais se atribui diretamente a tarefa 

de indicar formas concretas para a aplicação prática dos princípios contidos na Declaração 

sobre o carisma. 

Um dos temas sempre fundamentais para nós é a formação, como recordou o Capítulo 

geral e como sublinha também a Declaração sobre o carisma. Por várias razões, é cada vez 

mais necessário dedicar uma atenção preferencial a todos os aspectos relacionados à formação, 

tanto inicial como permanente. Deve-se cuidar com esmero do discernimento inicial dos 

candidatos, do acompanhamento durante todas as etapas da vida religiosa, da escolha e 

preparação dos formadores e membros das comunidades formativas, da apropriação do carisma, 

do estudo etc. De acordo com as determinações capitulares, iniciamos o processo para a revisão 

da Ratio institutionis da Ordem, que mais adiante servirá para a atualização da Ratio de cada 

circunscrição. Para isso, estamos criando uma comissão internacional, que será confirmada e 

iniciará seu trabalho o quanto antes. Por outro lado, já elaboramos um simples vade-mécum 

essencial para a formação inicial, com alguns princípios básicos que consideramos de grande 

importância para o momento presente e que será distribuído nos próximos dias. Um aspecto 

que convém favorecer na formação é a colaboração interprovincial; por exemplo, constatamos 

que a organização do chamado segundo noviciado, antes da profissão solene, está dando bons 

frutos em diferentes regiões (Índia, América, África anglófona e francófona, Europa...). 

Outro âmbito ao qual o Padre Geral e o Definitório desejam dar um novo impulso é a 

pastoral juvenil. Dialogamos sobre algumas iniciativas que já estão em marcha ou estão 

previstas para um futuro próximo. Assim, constituiu-se um grupo de diálogo sobre a pastoral 

juvenil na Europa com alguns religiosos que trabalham diretamente com jovens ou têm 

experiência nesse campo. Decidiu-se que a cada ano o Padre Geral enviará uma carta aos jovens, 

relacionada com a espiritualidade carmelitana. Também falamos do “1º Encontro Internacional 

Jovens, Mística e Humanismo”, programado no CITeS de Ávila para o próximo mês de julho 

de 2022. Da mesma forma, de acordo com a petição que chegou da Província de Portugal, 

acolhemos com agrado e damos nossa aprovação à organização de um encontro carmelitano de 

jovens em Fátima por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, que será celebrada de 1º a 6 

de agosto de 2023, em Lisboa. 

 

Os aniversários dos próximos anos 

Ao longo deste sexênio, teremos oportunidade de celebrar alguns aniversários 

significativos relacionados aos santos da Ordem. O primeiro deles, no próximo ano, é o 4º 
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centenário da canonização de Santa Teresa de Jesus (12 de março de 1622). O Padre Geral 

participará na celebração eucarística que vai acontecer no dia 12 de março na igreja romana del 

Gesù, presidida pelo Papa. Nossos centros acadêmicos, como o Teresianum e o CITeS, estão 

organizando diversos atos em torno das referidas efemérides. Animamos toda a Ordem a 

aproveitar esse aniversário para continuar aprofundando o conhecimento daquela que 

reconhecemos e invocamos como nossa santa Madre, para que o carisma que Deus lhe concedeu 

continue vivo e atual em nós. 

Por outro lado, em 2023 completam-se os 150 anos do nascimento de Teresa do Menino 

Jesus e o primeiro centenário de sua beatificação; e, no ano de 2025, o centenário de sua 

canonização. Para essa ocasião, e de acordo com a determinação aprovada pelo Capítulo Geral 

(Determinação número 3), propomos a todas as comunidades da Ordem a leitura dos 

Manuscritos autobiográficos durante o triênio 2023-2025; para isso, com a colaboração da 

Província de Paris, prepararemos uns breves guias de leitura e reflexão que ajudem a meditação 

a partir dos textos de Teresa, no contexto de nossa reflexão atual sobre o carisma. 

Finalmente, no ano de 2026 completar-se-ão 300 anos da canonização de São João da 

Cruz e 100 de sua proclamação como Doutor da Igreja, efemérides que também temos a 

intenção de celebrar com solenidade, ainda que o modo concreto de o fazer vá concretizar-se 

mais adiante. 

 

As responsabilidades dos Definidores 

No encontro do Definitório do mês de outubro, cada um dos Definidores já recebeu o 

encargo de ocupar-se de algum campo de trabalho concreto da vida da Ordem. Agora decidimos 

as áreas geográficas das quais cada um ficará mais diretamente encarregado para o 

acompanhamento espiritual e a animação da vida das Circunscrições, com esta distribuição: 

1) Pe. Agustí Borrell: Espanha e Portugal. 

2) Pe. Pius James d’Souza: Índia, Sri Lanka, Bangladesh, Canadá anglófono. 

3) Pe. Philbert Namphande: África anglófona. 

4) Pe. Roberto Maria Pirastu: Europa Central e Oriental, Itália, Malta. 

5) Pe. Christianus Surinono: Ásia Oriental, China, Austrália. 

6) Pe. Martín Martínez: América Latina. 

7) Pe. Christophe-Marie Baudouin: Inglaterra, Irlanda, Países Baixos, Estados Unidos, 

França, Bélgica, Suíça, Suécia, Dinamarca, Islândia, Canadá francófono, Líbano, 

Egito, Iraque. 

8) Pe. Jean-Baptiste Pagabeleguem: África francófona, Madagascar, Oceano Índico. 
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Quanto às visitas pastorais, estas não coincidirão necessariamente com as regiões 

anteriormente indicadas. Em alguns casos, a visita será levada a cabo entre o Padre Geral e um 

Definidor, ou entre dois Definidores. Sempre que for possível, o Padre Geral se fará presente 

na conclusão ou em algum outro momento das visitas. O informe final elaborado pelo visitador 

será revisado e aprovado pelo Definitório geral em sua primeira reunião posterior, onde também 

poderão ser tomadas as decisões oportunas para o bem da Circunscrição. A distribuição prevista 

das visitas é a seguinte: 

 

� O Padre Geral participa, na medida do possível (de modo presencial ou telemático) 

da conclusão das visitas realizadas pelos Definidores. Visita pessoalmente a Delegação geral 

de Israel; com Padre Martín, o Comissariado do Chile; com Padre Christianus, a Província de 

Karnataka-Goa; e com Padre Pius, as Províncias de Malabar e Tamil Nadu. 

� Padre Agustí visita as Províncias do México, Navarra e Portugal. 

� Padre Pius visita as Províncias de Andhra Pradesh e Delhi e o Comissariado da 

Indonésia; com o Padre Geral, as Províncias de Malabar e Tamil Nadu; com Padre Philbert, a 

Província de Manjummel; e com Padre Christophe-Marie, a Província de Kerala Sul. 

� Padre Philbert visita a Delegação provincial da África Ocidental; com Padre Jean-

Baptiste, o resto das Circunscrições e presenças na África e Madagascar; e com Padre Pius, a 

Província de Manjummel. 

� Padre Roberto Maria visita as Circunscrições italianas, as Províncias de Cracóvia, 

Croácia e Paris, e as semiprovíncias de Alemanha, Malta e Hungria, assim como as 

comunidades de outras províncias presentes nesses territórios. 

� Padre Christianus visita as Províncias de Coreia e Filipinas, o Vicariato regional da 

Austrália (com as comunidades de outras Províncias presentes no país) e as Delegações gerais 

de Japão e Taiwan-Singapura; e com o Padre Geral, a Província de Karnataka-Goa. 

� Padre Martín visita as Circunscrições da América Latina (menos México) e a 

Província Ibérica. 

� Padre Christophe-Marie visita as Províncias Anglo-Irlandesa, de Avignon-Aquitaine, 

Califórnia-Arizona, Oklahoma, Washington e Varsóvia, as Semiprovíncias do Líbano, Áustria, 

Flandres e Holanda, as presenças no Canadá e a Delegação geral do Egito, assim como as 

comunidades de outras Províncias presentes em todos esses territórios; e com Padre Pius, a 

Província de Kerala Sul. 

� Padre Jean-Baptiste visita a Delegação provincial de Malawi; e com Padre Philbert, 

o resto das Circunscrições e presenças na África e Madagascar. 
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As datas concretas das visitas pastorais serão definidas em diálogo com os superiores 

das respectivas Circunscrições, seguindo aproximadamente a ordem do sexênio anterior. 

 

A Cúria geral 

Junto ao Definitório geral, é essencial para o governo da Ordem o serviço de todos os 

membros da comunidade da Casa geral. Durante nosso encontro, analisamos a história e a 

realidade atual dos diferentes secretariados e ofícios da Cúria. Em primeiro lugar, sentimos a 

necessidade de agradecer sinceramente, em nome de toda a Ordem, a dedicação e a eficácia dos 

atuais encarregados de cada âmbito. Em diálogo com eles, buscaremos a forma de ir adaptando 

a organização da Casa geral às novas necessidades que vão surgindo em um tempo de tantas 

mudanças, como é o nosso. Nesse sentido, se está elaborando um guia das responsabilidades de 

cada um, os meios com que conta, os possíveis colaboradores, assim como a forma de manter 

a relação com o Definitório sempre fluida, transparente e eficaz. 

Com o Padre Jean-Joseph Bergara, Procurador geral, analisamos detidamente o notável 

trabalho que faz junto aos diferentes dicastérios da Santa Sé em nome da Ordem. Com ele 

comentamos o estado de alguns processos atualmente abertos, relacionados geralmente a 

situações pessoais de religiosos ou a gestões das distintas Circunscrições. Tomamos 

consciência da necessidade de que os superiores correspondentes deem em cada caso os passos 

necessários e tomem as decisões oportunas, especialmente quando se tratar de situações 

irregulares e, mais ainda, diante de denúncias de qualquer tipo. O Procurador continua à 

disposição daqueles que dele precisarem para prestar assessoria quanto ao modo de proceder 

em cada caso. 

Agradecemos igualmente ao Ecônomo geral, Pe. Paolo De Carli, pela ampla informação 

que nos facilitou a respeito do estado atual da economia da Cúria geral, assim como das 

instituições e comunidades vinculadas ao Teresianum. Com ele falamos sobre possíveis formas 

de ir respondendo às necessidades atuais e futuras da administração econômica (relação com as 

Circunscrições, fontes de financiamento, assessoria e colaboração de especialistas etc.). 

Dialogamos com Padre Jérôme Paluku, Secretário para a Cooperação missionária, sobre 

o modo de gerir a ajuda e assessoria que a Secretaria presta para facilitar a obtenção de recursos 

econômicos em favor dos diversos projetos missionários. Na seção correspondente da página 

web da Cúria geral, pode-se encontrar o documento atualizado com todas as informações 

necessárias. Por outro lado, recordamos que o Capítulo geral aprovou novamente o pedido de 

que todas as Circunscrições contribuam anualmente com o fundo econômico da Secretaria para 

a Cooperação missionária. 
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O Definitório dedicou igualmente uma sessão à Ordem Secular. Escutamos o Padre 

Ramiro Casale, novo Delegado e Secretário para a OCDS, que explicou a situação atual da 

Ordem Secular. Ele mesmo a está conhecendo pouco a pouco, graças também ao contato fluido 

que mantém com Padre Alzinir Debastiani e Padre Aloysius Deeney, os dois delegados 

anteriores; além do grande trabalho que realizaram em seu momento, tem-se que agradecer a 

ambos pela disponibilidade e experiência que continuam colocando a serviço da Ordem. 

Comentamos com Padre Ramiro algumas iniciativas encaminhadas para favorecer a vitalidade 

do Carmelo Secular em todo o mundo, assim como intensificar a relação entre todos os 

membros da Ordem (frades, monjas e leigos), de um modo que seja adequado aos tempos atuais 

e enriquecedor para todos. 

Dialogamos igualmente com Padre Rafał Wilkowski, Secretário para as Monjas, sobre 

seu serviço de ajuda e assessoria às carmelitas descalças de todo o mundo. Deu-nos um 

panorama global dos mosteiros e das federações na atualidade. Também abordamos alguns 

casos concretos de mosteiros ou federações que requerem uma atenção especial neste momento. 

Queremos manter e aprofundar a proximidade e a comunhão fraterna com nossas irmãs, um 

elemento essencial do carisma, que nos enriquece mutuamente. 

 

Cultura e centros acadêmicos e formativos 

Outro tema de diálogo no Definitório foi a situação da atividade intelectual e dos centros 

de estudo na Ordem. Nesse sentido, está sendo constituído um grupo internacional, que se 

reunirá no próximo mês de junho com o objetivo de refletir e apresentar ideias para impulsionar 

o trabalho intelectual e a coordenação entre os que se dedicam a esse setor primordial na vida 

da Ordem. Também analisamos diversos aspectos relacionados à nossa faculdade teológica 

Teresianum e suas perspectivas de futuro. Quanto ao CITeS, continuam a ser dados passos para 

constituir um Pontifício Instituto de Mística e obter o reconhecimento acadêmico dos estudos 

oferecidos no centro.  

Quanto às comunidades do Teresianum, depois da nomeação do Padre Johannes 

Gorantla como superior da comunidade de especialização (Seminarium Missionum), este tomou 

recentemente posse de seu novo cargo. O superior anterior, Pe. Gustavo Prats, foi designado 

membro da comunidade de formação do Colégio Teológico internacional. Por sua parte, Pe. 

François-Marie Léthel residirá por algum tempo na comunidade permanente do Teresianum, 

deixando a comunidade do Colégio depois de 27 anos de fecundo serviço, que agradecemos 

cordialmente em nome de toda a Ordem. 
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A luta e a prevenção contra os abusos 

Como toda a Igreja, sentimos dor e preocupação pelos abusos de todo tipo que 

aconteceram e continuam a acontecer em nossa sociedade, também na Igreja e na vida religiosa. 

Não podemos permanecer indiferentes diante do sofrimento das vítimas e da incoerência 

daqueles que dizem viver segundo o Evangelho e, no entanto, exercem violência sobre os mais 

frágeis. Como se diz na mensagem do Capítulo geral: “Escutar também nos abre os olhos para 

que, com todos os nossos irmãos e irmãs que lutam incansavelmente pela defesa da vida e da 

dignidade humana, participemos na prevenção e na luta contra todos os abusos a menores e 

pessoas vulneráveis” (Documentos do 92º Capítulo Geral OCD, P. 89). 

Posto que a legislação civil, e também a eclesiástica, é diferente em cada país e região, 

não é possível propor um protocolo válido para toda a Ordem. Por isso, o Definitório pede a 

todas as Circunscrições que elaborem um protocolo próprio para a luta e a prevenção contra os 

abusos, que leve em conta as indicações das Conferências episcopais da região e que possa 

tomar como referência o modelo de outras instituições. Ao mesmo tempo, é necessário oferecer 

aos religiosos desde o início uma formação séria, que ajude a evitar qualquer tipo de abuso. 

Também se deve prestar atenção ao âmbito da confissão e do acompanhamento espiritual, onde 

igualmente se dão situações de abuso, que cada vez mais estão dando ensejo à apresentação de 

denúncias. 

 

A sinodalidade 

A Igreja entrou de cheio no processo de preparação e realização do Sínodo sobre a 

sinodalidade. De nossa parte, acolhemos o convite a participar ativamente nessa experiência 

tão importante e significativa, e a fazemos extensiva a toda a Ordem. Convém responder de 

maneira ativa ao chamado da Igreja a contribuir com nosso ponto de vista para a reflexão 

sinodal. 

Por outro lado, cremos que esse processo é igualmente uma oportunidade para crescer 

em atitude sinodal entre nós: sem dúvida, devemos avançar muito na escuta mútua, na 

participação de todos na reflexão e na tomada de decisões, e na colaboração fraterna. Isso afeta 

não só aos frades, mas a toda a Ordem em seu conjunto, conscientes de que só na escuta 

recíproca e profunda entre religiosos, religiosas e leigos podemos chegar a assumir e viver 

plenamente nosso carisma. Compartilhamos com todos vocês nossa preocupação e nosso 

desejo: como poderíamos avançar e fazer um caminho de sinodalidade e de participação, sem 

ficar somente em intenções ou discursos, entre todos nós que formamos a família do Carmelo 

Teresiano? 
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A vida das Circunscrições  

O Definitório ocupou-se também de um bom número de questões de todo tipo, 

relacionadas a Circunscrições concretas ou religiosos em particular. Em cada caso, procuramos 

conhecer e analisar as situações e as circunstâncias, para fazer um discernimento adequado e 

dar resposta às petições recebidas ou tomar as decisões necessárias. 

O Definitório deseja ter um diálogo fluido com todos e acompanhar de perto a vida de 

nossas diferentes realidades e presenças, para cumprir a missão que nos foi encomendada de 

estar a serviço da Ordem. Por isso, convidamos todos a pôr-se em contato conosco sempre que 

o considerarem conveniente, pelo meio mais oportuno, por exemplo através do definidor da 

zona geográfica correspondente ou do Secretário geral. 

Na proximidade da festa do nascimento de Jesus, dispomo-nos a celebrar com alegria o 

fato de o Filho único de Deus vir ao mundo para fazer-nos partícipes de sua vida divina. Com 

Teresa de Jesus (como citamos na felicitação enviada da Casa geral), podemos cantar: “Ó 

grande regozijo, que já o homem é Deus! ” 

 

Feliz e santo Natal a todos. 

Fraternalmente, 

 

Pe. Miguel Márquez Calle, Superior Geral 
Pe. Agustí Borrell i Viader 
Pe. Pius James d’Souza 
Pe. Philbert Namphande 
Pe. Roberto Maria Pirastu 
Pe. Christianus Surinono 
Pe. Martín Martínez Larios 
Pe. Christophe-Marie Baudouin 
Pe. Jean-Baptiste Pagabeleguem 

 


