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Roma, 19 de março de 2022 
Queridos irmãos e irmãs do Carmelo Teresiano: 
 
Saudamo-vos cordialmente ao concluir a reunião trimestral do Definitório geral e 

compartilhamos convosco algumas informações e reflexões a propósito de nosso encontro. 
Durante esses dias tivemos particularmente presente, de maneira contínua e intensa, a 

situação de nossos irmãos e irmãs que se encontram na Ucrânia e, com eles, todos os habitantes 
do país, que sofrem o drama da violência insensata. Em nome de todos eles, agradecemos a 
generosa solidariedade que está se manifestando de forma efetiva a partir de tantos lugares da 
Ordem. Oramos com insistência ao Príncipe da paz pelo fim dessa guerra e de todas as guerras 
que continuam a semear dor na face da terra. 

A reunião do Definitório coincidiu com o IV Centenário da canonização de Teresa de 
Jesus, que aconteceu em Roma, no dia 12 de março de 1622. Alguns de nós tivemos a alegria 
de participar da Eucaristia comemorativa que foi celebrada no dia do aniversário na igreja del 
Gesù de Roma, com a participação do Papa Francisco. Teresa, modelo de santidade para toda 
a Igreja, o é especialmente para os que fazemos parte da família que ela fundou. Que ela nos 
guie e anime em nosso desejo de responder com entusiasmo e determinação ao chamado à 
santidade que o Senhor dirige a cada um de nós. 

 

Programa do sexênio 
Entre os projetos do sexênio para toda a Ordem, ocupa um lugar de destaque a recepção 

e aplicação da Declaração sobre o carisma carmelitano-teresiano, aprovada pelo Capítulo Geral. 
Compartilhamos as primeiras impressões sobre o processo de leitura e diálogo nas 
comunidades, que se iniciou no último mês de fevereiro, seguindo o esquema de oito sessões 
proposto pelo Definitório. No início de cada mês os materiais complementares são publicados 
no canal YouTube da Ordem. Recordamos que o objetivo é a revisão da vida de religiosos e 
comunidades à luz de nossa identidade carismática. À medida que se aproximam os capítulos 
provinciais, convém ter presente que um dos temas a tratar será a aplicação prática da 
Declaração em cada território da Ordem.  

Outro tema no qual queremos trabalhar a fundo é a formação, especialmente a formação 
inicial. Sentimos a urgência de que toda a Ordem tome consciência de que devemos dedicar os 
melhores recursos e energias ao discernimento das vocações e ao acompanhamento dos 
candidatos. Há poucas semanas foi enviado um “Vade-mécum: Critérios básicos para nossas 
casas de formação”, a ser levado em conta em todas as províncias e em todas as casas de 
formação. Por outro lado, está sendo constituída a comissão para a revisão da Ratio institutionis 
da Ordem, que deve ser atualizada a partir da experiência dos últimos anos e das mudanças 
notáveis que se produziram na Ordem, na Igreja e no mundo durante esse tempo. A comissão 
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será presidida pelo Padre Martín Martínez (definidor) e coordenada pelo Padre Daniel 
Chowning (Washington). 

Na reunião do Definitório escutamos o Padre Christof Betschart, decano do Teresianum, 
que nos expôs a situação da Faculdade e os projetos de futuro, em um tempo que é de mudança 
rápida e profunda para os centros acadêmicos de âmbito teológico; essa circunstância acarreta 
a necessidade de buscar novos caminhos para atualizar e consolidar o trabalho intelectual. A 
promoção da cultura e a investigação de qualidade deve ser um objetivo irrenunciável também 
para nós. 

Nesse sentido, está sendo preparado um encontro de reflexão e diálogo sobre a vida 
acadêmica e intelectual na Ordem, programado para finais de junho no Teresianum de Roma. 
Foram convidados a este uns 25 participantes, entre os quais há também algumas monjas e 
leigos. Trata-se de um primeiro passo em um processo que progressivamente deveria estender-
se a cada uma das principais regiões da Ordem. 

Visitas pastorais e fraternas 
Uma boa parte do tempo do encontro do Definitório foi dedicada ao diálogo sobre 

algumas das realidades da Ordem, concretamente a partir dos informes das diferentes visitas 
pastorais e fraternas realizadas durante as semanas que passaram. O Geral e os definidores têm 
interesse em viver uma proximidade real e efetiva das circunscrições e instituições da Ordem. 
Nesse sentido, o Geral, na medida do possível, participará pessoalmente durante alguns dias 
nas visitas pastorais que forem realizadas pelos definidores. 
 
Delegação de Israel 

O Padre Geral informou sobre a visita pastoral que realizou à Delegação de Israel de 19 
de janeiro a 2 de fevereiro. Atualmente vivem na Delegação 9 religiosos, que residem na 
comunidade de Stella Maris, atendendo também o convento de El-Muhraka. Padre Miguel 
visitou igualmente as quatro comunidades de carmelitas descalças de Israel (Haifa, Nazaré, 
Jerusalém e Belém) e outras realidades vinculadas à Ordem, como a paróquia e a escola de 
Haifa, confiadas à Semiprovíncia do Líbano, ou as congregações carmelitanas presentes na 
Terra Santa. 

Em sua visita, o Geral animou os frades a intensificar a vida comunitária e a relação 
fraterna, bem como a inserção real na Igreja e na sociedade que os cerca, que serão as bases 
sólidas para um serviço adequado às muitas pessoas que se aproximam de nossas presenças 
naqueles lugares. A afluência de peregrinos, drasticamente reduzida nos últimos tempos por 
causa da pandemia, está se recuperando paulatinamente. Procuraremos que a Delegação seja 
convenientemente renovada e enriquecida com a incorporação de novos religiosos que se 
sentirem chamados a viver nesse lugar tão singular e tão importante para o Carmelo. 

Um aspecto especialmente relevante em Israel é o cuidado com o patrimônio da Ordem, 
que se concretiza em numerosos e valiosos bens móveis e imóveis. Deles tivemos oportunidade 
de falar detalhadamente com o Padre Karol Milewski, ecônomo da Delegação, que participou 
de uma das sessões do Definitório. Com ele analisamos os passos a dar para proteger e dignificar 
os lugares de nossa presença. Já estão sendo realizadas intervenções no wadi es-Siah para 
garantir o cuidado do lugar e facilitar o acesso aos visitantes. Quanto à região de Stella Maris, 
continua a delinear-se um novo projeto de urbanização e aproveitamento, bem como de diálogo 
com as autoridades locais. Apesar da complexidade que qualquer gestão desse tipo supõe em 
Israel, com a dedicação generosa e constante dos religiosos responsáveis espera-se ir obtendo 
bons resultados no futuro imediato. 
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O CITES de Ávila 
Padre Agustí, vigário-geral, informou de sua recente visita ao CITES de Ávila, que 

aconteceu de 6 a 10 de fevereiro. Anteriormente, o Geral havia estado com a comunidade em 
princípios de janeiro, pouco depois da morte do Padre Rómulo Cuartas, a quem recordamos 
com afeto e gratidão por seu inestimável serviço durante tantos anos nesse valioso centro de 
estudos da Ordem. 

Durante a visita, em diálogo com os religiosos, com os leigos que estão a serviço do 
CITES e os estudantes do Mestrado do presente curso, pôde-se constatar mais uma vez a 
vitalidade do centro e como se superou a difícil etapa da pandemia com o compromisso ativo 
de todos eles. Continuam a trabalhar para obter o reconhecimento acadêmico eclesiástico dos 
cursos acadêmicos. Nas circunstâncias atuais, se faz necessária a incorporação de novos 
membros à comunidade, que possam chegar a ser professores permanentes. Deve-se agradecer 
igualmente à dedicação dos leigos que colaboram com o CITES e se integram de forma 
permanente na vida do centro; a partir da experiência dos últimos anos e da situação atual, 
procurar-se-á discernir e formalizar seu status, para que o serviço que prestam possa consolidar-
se de maneira adequada. 

 
Comissariado do Chile 

O Padre Geral e o Padre Martín Martínez realizaram conjuntamente a visita pastoral ao 
Comissariado do Chile, de 15 de fevereiro a 2 de março. O Comissariado conta atualmente com 
5 comunidades, nas quais se encontram 17 religiosos e um noviço; outros 6 religiosos se 
encontram fora das comunidades, em diferentes situações. No Chile há 13 mosteiros de 
carmelitas descalças e 4 comunidades da Ordem Secular. Os visitadores puderam dialogar com 
cada um dos frades e também com outras pessoas que haviam solicitado. 

Nos últimos anos produziu-se uma progressiva debilitação do Comissariado em vários 
setores. No contexto da visita foram dadas algumas orientações para revisar práticas e atitudes 
a ser melhoradas para conseguir uma revitalização de acordo com nosso estilo de vida. Para 
isso, trabalhar-se-á para elaborar um projeto do Comissariado, reestruturar as comunidades com 
vistas a uma vida comunitária real, fomentar a colaboração com outras circunscrições 
(especialmente para a formação) etc. Para isso, contar-se-á com um acompanhamento direto de 
religiosos de outras circunscrições e um acompanhamento do governo geral.  
 
Comissariado da Sicília 

Padre Roberto Maria Pirastu realizou a visita pastoral ao Comissariado da Sicília, de 16 
de fevereiro a 6 de março. Os encontros finais com o conselho e a assembleia contaram com a 
participação pessoal do Padre Geral. O Comissariado tem atualmente 4 comunidades e conta 
com 16 professos solenes e 1 professo simples, além de 3 religiosos de outras circunscrições. 
Na Sicília há 6 comunidades de carmelitas descalças e 14 comunidades da Ordem Secular. 

Tendo em conta a situação de debilidade pela qual passa o Comissariado, convém buscar 
vias de revitalização e reestruturação. Para isso, concordou-se iniciar desde agora a preparação 
do capítulo do próximo ano por meio de um processo de diálogo e reflexão, que contará com o 
acompanhamento e ajuda do visitador. Tratar-se-á de elaborar propostas concretas sobre a vida 
de fraternidade, o número e a missão das comunidades, a colaboração com outras províncias, a 
pastoral vocacional etc. 
 
Egito e Iraque 

Padre Christophe-Marie Baudouin informou sobre sua visita fraterna à Delegação do 
Egito, realizada de 17 a 19 de dezembro passado. Atualmente se encontram no Egito 14 frades, 
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em 3 comunidades. No Cairo, atendem à popular basílica de Santa Teresinha e a um hospital 
para os pobres. No Egito há uma comunidade de carmelitas descalças. A maioria dos frades são 
jovens e continua a ter novas vocações, o que convida a dedicar atenção preferencial a 
consolidar a assimilação e vivência do carisma da Ordem. 

Posteriormente, Padre Christophe-Marie viajou até o Iraque, onde passou os dias de 
Natal com Padre Ghadir, único religioso da Ordem no país (além de Monsenhor Jean Sleiman, 
arcebispo de Bagdá). Também estão presentes 4 Carmelitas de São José (congregação de 
origem francesa), leigos do Carmelo Secular e um pequeno grupo de leigas consagradas. O 
serviço pastoral e espiritual é muito valioso, tendo em conta, além disso, o contexto 
problemático em que vivem os poucos cristãos que continuam no país. Seria certamente muito 
positivo que aumentasse o quanto antes a presença de religiosos no Iraque. 
 
Índia 

Por sua parte, Padre Pius James D’Souza esteve na Índia durante boa parte dos meses 
de janeiro e fevereiro. Durante esse tempo, pôde ter um contato inicial com as províncias 
indianas. Realizou uma visita fraterna às províncias de Manjummel, Kerala Sul e Malabar, e 
manteve encontros virtuais com os conselhos provinciais de Andhra Pradesh, Tamil Nadu, 
Delhi, vicariato regional de Rachi, Odisha, Bengala Ocidental e Norte-oriental, e a missão de 
Chattisghar. Visitou igualmente as comunidades de carmelitas descalças de Kerala e teve um 
encontro virtual com a Conferência de provinciais da Índia. 

Nesses encontros foram comentados os objetivos prioritários do sexênio, como a 
Declaração sobre o carisma, a formação ou os aniversários dos santos, além de alguns temas 
específicos de cada circunscrição. Os encontros serviram igualmente para preparar a visita 
fraterna do Padre Geral à Índia, prevista para o próximo mês de outubro. 
 
África 

Padre Jean-Baptiste Pagabeleguem informou sobre a Conferência de Superiores da 
África francófona e Madagascar, na qual participou junto com Padre Philbert Namphande. 
Alguns temas de debate foram a formação em seus diversos níveis (inicial, para formadores, 
para superiores...), o segundo noviciado e as diversas iniciativas de colaboração entre 
circunscrições. 

Por sua parte, Padre Philbert explicou os trabalhos da Conferência anglófona, à qual 
também assistiu Padre Jean-Baptiste. Ali se definiu o programa de atividades conjuntas para os 
próximos anos, como o curso para formadores, o encontro de religiosos jovens, a formação para 
superiores ou o próximo congresso carmelitano africano. Também se falou do Instituto de 
Espiritualidade e Formação Religiosa de Tangaza (Quênia), para o qual se buscarão mais 
religiosos da Ordem que possam ser professores. 

Em ambos os encontros se constatou a necessidade de uma maior presença dos 
provinciais, para favorecer o seguimento e a implicação por parte da província-mãe nas 
circunscrições que estão em fase de crescimento e consolidação. 
 
Europa 

Os definidores europeus informaram igualmente sobre a Conferência Europeia de 
Provinciais. Por fim, não foi possível realizar o curso para formadores e o encontro da comissão 
permanente. Segue adiante a preparação do segundo noviciado para os meses de verão. Em 
princípios de junho está prevista a celebração da próxima assembleia de todos os provinciais. 

A vida das circunscrições 
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O Definitório dedicou uma das sessões a dialogar com o Padre Michael Berry, provincial 
de Washington, sobre alguns aspectos do estado atual da província, em particular sobre a 
delegação do Quênia. A Ordem está presente nesse país africano desde 1992 e conta atualmente 
com 19 professos solenes, 23 professos simples e 3 noviços. O crescimento e a vitalidade da 
circunscrição pedem um acompanhamento mais direto e intenso do que aquele que pode ser 
oferecido neste momento a partir de Wahshington; seria desejável encontrar outras formas de 
ajuda à missão, preferencialmente a partir das próprias circunscrições africanas. Quanto à 
situação da província nos Estados Unidos, destaca o sinal positivo de um notável ressurgir de 
vocações. Isso apresenta o desafio da formação, posto que uma grande parte dos religiosos da 
província são de idade avançada. 

Alguns temas específicos das circunscrições que tratamos no Definitório são, entre 
outros, os seguintes: 

- A situação e as perspectivas da Semiprovíncia de Oklahoma (Estados Unidos). O 
provincial fez uma visita à Cúria geral no mês de janeiro passado, acompanhado por uma 
assessora da província. Falou-se, entre outros temas, da atenção aos religiosos mais velhos, a 
possível redução de presenças, a colaboração com as províncias mais próximas e o projeto de 
reabilitação do santuário e convento de San Antonio (Texas). 

- A possível abertura de uma presença em Tamale (Gana) por parte do Vicariato regional 
da Nigéria, a pedido do bispo local. O Definitório se mostra favorável, sempre que se puder 
assegurar a presença de uma comunidade suficientemente numerosa e consistente. 

- A proposta do Vicariato regional da Nigéria de comprar um terreno em Abuja (Nigéria) 
com vistas à futura criação de um centro de espiritualidade. 

- A missão de Zâmbia (Província de Manjummel), que atualmente conta com 3 
religiosos e necessita ser reforçada para consolidar-se adequadamente. 

- O projeto de restauração da igreja de Havana, em Cuba (Comissariado do Caribe), que 
se revela urgente pelo estado de degradação do edifício. 

- O pedido de ajuda por parte do Andhra Pradesh para várias necessidades e projetos da 
Província. 

- A construção do novo convento em Bangui (República Centro-africana) e a busca de 
fundos de financiamento para esse amplo projeto. 

- Também repassamos e aprovamos alguns acordos de colaboração entre circunscrições 
para que algum religioso possa passar temporariamente ao serviço de outra, uma prática que 
necessita do visto positivo do Prepósito geral (NA 136). 

A Cúria geral 
O Ecônomo geral, Padre Paolo De Carli, apresentou um informe detalhado da situação 

econômica da Casa Geral, com o resumo do final do ano de 2021. O saldo econômico é 
moderadamente positivo, em parte graças a alguns ingressos extraordinários que permitiram 
aumentar o fundo disponível. Agradecemos a colaboração das circunscrições da Ordem que 
enviam regularmente suas contribuições e recordamos a todos a necessidade de ser fiéis a esse 
compromisso, que permite levar adiante as responsabilidades e iniciativas do governo geral e 
das instituições que dependem dele, assim como ajudar aqueles que necessitam. Também 
agradecemos de modo especial as contribuições sempre generosas das carmelitas descalças. 
Nesse sentido, recordamos igualmente a necessária colaboração das circunscrições para o fundo 
missionário, decidido pelo Capítulo Geral: Padre Jérôme Paluku, secretário para a Cooperação 
missionária, apresentou o balanço das contribuições recebidas até agora. 
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Também no âmbito econômico, o Definitório analisou as tabelas com os gastos que 
podem ser autorizados pelo provincial, os conselhos provinciais e o próprio Definitório para os 
distintos países do mundo. As tabelas devem ser atualizadas a partir das quantidades 
estabelecidas pelo Vaticano; quando estiverem todas disponíveis, serão dadas a conhecer as 
novelas tabelas para cada país. 

O Definitório recebeu o informe e as explicações complementares do Padre Marco 
Chiesa sobre a Postulação geral da Ordem. Comentamos com ele os progressos mais recentes 
e as perspectivas para o futuro imediato das numerosas causas de beatificação e canonização 
que estão em processo. Um dos temas do diálogo foi o desejo expresso a partir de diferentes 
ambientes de propor Santa Teresa Benedita da Cruz (Edith Stein) como candidata a Doutora da 
Igreja. O Definitório expressou seu parecer favorável e encarregou o Padre Christof Betschart 
da coordenação de uma comissão internacional que deverá realizar a análise teológica dos 
escritos com vistas à preparação da Positio para o possível doutorado. 

Por sua parte, o Padre José Pereira, secretário para a Informação, comentou alguns 
aspectos de nossa presença na Internet e nas redes sociais. A comunicação de notícias, 
documentos e materiais é fluida e o seguimento que se obtém é notável, embora varie segundo 
as diferentes regiões do mundo. Continuaremos trabalhando para que a informação seja ágil, 
útil e plural, contando com a colaboração que for chegando de toda a Ordem. 

Dialogamos igualmente com o Padre Rafał Wilkowski, secretário para as Monjas, que 
apresentou alguns dados sobre a situação atual das comunidades de carmelitas descalças no 
mundo, concretamente algumas das que visitou recentemente. Em razão da entrada em vigor 
da Cor orans e Vultum Dei quaerere, faz-se necessária a revisão da legislação particular de 
cada Ordem. A Congregação para os Religiosos confirmou o Padre Geral – que, de acordo com 
as Constituições das Carmelitas Descalças (1991), é o responsável por coordenar o trabalho 
para tal revisão. Para isso, será programado nos próximos meses um encontro com 
representantes de todas as federações e associações da Ordem para iniciar o processo 
correspondente. 

Por fim, Padre Ramiro Casale, Delegado para a Ordem Secular, completou e atualizou 
a informação sobre a vida do Carmelo Secular no mundo e comentou alguns projetos para o 
futuro. Uma boa parte destes tem a ver com a formação. Também se está pensando na 
celebração de um novo Congresso mundial da Ordem Secular. 

Terminamos a reunião do Definitório em pleno tempo de quaresma. Caminhamos em 
direção à Páscoa, a verdadeira fonte de nossa esperança, em um mundo e em um tempo onde 
são abundantes os motivos de preocupação e sofrimento. Junto com toda a comunidade da Casa 
Geral, nos dispomos a viver alguns dias de exercícios espirituais que nos ajudem a abrir-nos 
cada dia mais à voz do Espírito para continuar prestando nosso serviço à Ordem em sintonia 
com a vontade de Deus. 

Desejamos a todos vós, irmãos e irmãs do Carmelo Teresiano, uma santa e feliz Páscoa, 
cheia da alegria da ressurreição de Cristo. 

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


