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Queridos irmãos e irmãs do Carmelo Teresiano: 

Saudamo-vos com carinho fraterno ao nos pôr em contato convosco para compartilhar 
nossas reflexões durante a reunião do Definitório geral, que aconteceu em Roma, de 6 a 15 de 
junho. 

No sábado anterior – dia 4 – tivemos um encontro com o Conselho geral dos Carmelitas 
(OCarm), retomando o costume de um intercâmbio semestral, que fora interrompido pela 
pandemia de COVID-19. Com isso, pudemos nos congratular com a recente canonização do 
carmelita Padre Tito Brandsma, modelo extraordinário de defesa da verdade e de fortaleza na 
perseguição. Por outro lado, pudemos dialogar sobre temas de interesse comum, como os projetos 
de reabilitação do Wadi Es-Siah, em Israel. 

No início da reunião do Definitório, fizemos memória particularmente de todos os nossos 
irmãos e irmãs que, em diversos lugares do mundo, se encontram em situações difíceis, inclusive 
dramáticas, por causa da violência ou da pobreza, com um olhar especial para a Ucrânia, onde a 
guerra tristemente parece ter se instalado, sem perspectivas de um desenlace próximo. Depois da 
visita do Padre Geral aos nossos irmãos presentes no país na Semana Santa, continuamos em 
contato com eles para acompanhá-los de perto em sua difícil experiência. Convidamos a todos a 
manter um interesse real e concreto por nossos irmãos e irmãs que vivem em contextos 
problemáticos. 

Por outra parte, comentamos e celebramos a recente nomeação de nosso irmão Ángel 
Zapata, do Comissariado do Peru, como bispo da diocese de Chimbote. Nós o acompanhamos com 
a oração e o afeto da Ordem e lhe desejamos o melhor nesse serviço que a Igreja lhe confia. 

 
A programação do sexênio  

 
O primeiro bloco do encontro do Definitório foi dedicado aos temas prioritários do 

sexênio, segundo as indicações e o espírito do Capítulo geral do ano passado. 
Em primeiro lugar, constatamos que o programa de leitura e reflexão comunitária da 

Declaração sobre o carisma carmelitano-teresiano estabelecido para este ano de 2022 segue adiante 
com regularidade e com um considerável interesse. Esse trabalho de recepção do documento serve 
também como preparação para os próximos capítulos das circunscrições, que estão chamados a 
tomar decisões concretas de renovação carismática à luz da Declaração. 

Quanto à formação inicial, Padre Martín e Padre Jean-Baptiste deram informações sobre 
os primeiros passos dados pela comissão internacional encarregada da revisão da Ratio 
institutionis, que manteve seus primeiros encontros – no momento, virtuais – e está recolhendo 
todo o material necessário e fazendo as consultas oportunas para poder levar a cabo um trabalho 
amplo e profundo. 
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Comentamos igualmente alguns aspectos relativos ao Colégio internacional de Roma, 
onde um bom grupo de candidatos das diversas circunscrições da Ordem recebe sua formação 
carmelitana e teológica. Recordamos aos superiores maiores a conveniência de enviar estudantes 
a Roma para sustentar esse centro, que é um lugar privilegiado para a formação, o estudo e a 
convivência com outros jovens carmelitas de todo o mundo. 

Outro âmbito importante para o presente e o futuro da Ordem é o acadêmico e de 
investigação. Falamos sobre o encontro que vai acontecer em fins de junho no Teresianum, com a 
participação de alguns frades e monjas para começar a intercambiar dados, experiências e 
propostas com a finalidade de potencializar a atividade acadêmica e intelectual na Ordem. Mais 
adiante, essa reflexão deverá ser aprofundada e estender-se progressivamente às diversas regiões 
do mundo. 

Quanto aos centros acadêmicos, recordamos as nomeações que foram realizadas 
recentemente para o Centro Internacional Teresiano-Sanjuanista de Ávila. De acordo com os 
Estatutos atuais, o Geral procedeu à renovação da equipe de direção do centro, com a nomeação 
do Pe. Jurek Nawojowski como diretor; Padre Juan Antonio Marcos como subdiretor; Myrna 
Torba como secretária; Padre Javier Sancho como administrador; e Padre Danilo Ayala como 
bibliotecário. Do mesmo modo, Padre Jurek foi nomeado superior da comunidade de religiosos. 

 
Visitas pastorais e fraternas 

 
O Definitório Geral está a serviço da Ordem e o quer estar de uma forma ativa e próxima. 

Um dos instrumentos que ajudam a pôr em prática esse desejo são as visitas pastorais e fraternas, 
que os definidores costumam realizar em nome do Geral. Ademais, o próprio Geral procura fazer-
se presente durante a conclusão ou em algum outro momento de cada uma das visitas pastorais 
para ter um contato direto com as circunscrições. 

Outro objetivo importante das visitas é animar todos a viver com esperança e compromisso 
o carisma ao qual fomos chamados, tendo em conta a Declaração capitular sobre o carisma 
carmelitano-teresiano, assim como recordar outros objetivos prioritários para a Ordem, como a 
formação inicial e permanente. 

Durante o encontro do Definitório, analisamos as impressões e conclusões das visitas 
realizadas durante as semanas anteriores. 

 
Hungria 

Padre Roberto Maria Pirastu realizou a visita pastoral à Semiprovíncia da Hungria, dos dias 
3 a 9 de abril, e o Geral esteve presente nos dois últimos dias. A circunscrição conta com 11 frades 
(8 professos solenes, 2 professos simples e 1 noviço); destes, 7 se encontram nas duas comunidades 
ativas da Hungria: Budapeste (temporariamente residente em Attapuszta pelas obras em curso) e 
Györ. Na Hungria, há um mosteiro de carmelitas descalças em Magyarszek, que faz parte da 
Federação do Norte da França. Por outro lado, há 13 comunidades do Carmelo Secular, com uns 
220 membros. 

A situação da circunscrição é muito precária, devido à escassez de religiosos. Mesmo 
assim, é notável o esforço que realizam para a difusão da espiritualidade carmelitana. Acolhendo 
o pedido de ajuda dos próprios religiosos, o Definitório decidiu que a Semiprovíncia passe a ser 
uma Delegação Geral e tenha um acompanhamento direto por parte do próprio Definitório, com a 
perspectiva de buscar, enquanto for possível, uma colaboração ou integração com outras 
circunscrições europeias. Enquanto isso, deve-se continuar trabalhando para potencializar a 
fraternidade e oferecer uma acolhida adequada aos candidatos, que nos últimos anos não faltaram, 
ainda que com uma baixa perseverança. Seguindo um processo que já se iniciou, a formação inicial 
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deverá contar necessariamente com a colaboração de outras circunscrições. Também convém 
buscar os meios para consolidar a economia, que é frágil, mesmo tendo recebido abundantes ajudas 
estatais para a reestruturação dos edifícios. 

 
Croácia 

De 22 de abril a 27 de maio, Padre Roberto Maria realizou a visita pastoral à Província da 
Croácia. O Geral participou da visita durante os primeiros dias. A Província conta com 70 
religiosos, dos quais 55 professos solenes e um bom número de candidatos nas diversas etapas 
formativas. Padre Zdenko é bispo de Gospic. As comunidades são 8, em 5 nações: 4 na Croácia, 
uma na Sérvia, uma na Bósnia-Herzegovina, uma na Áustria e uma na Itália (em Roma). A 
Província deixou recentemente a presença em Sófia (Bulgária), embora continue buscando a forma 
de manter uma comunidade carmelitana naquele lugar. No território da Província há 7 mosteiros 
de carmelitas descalças e 7 comunidades do Carmelo Secular. 

Trata-se de uma Província com uma considerável vitalidade, favorecida por uma baixa 
média de idade dos religiosos. As atividades pastorais são variadas e bem avaliadas pela Igreja 
local. Os últimos tempos foram marcados, além do COVID, pelas consequências de um forte 
terremoto. A positiva realidade vocacional convida a cuidar especialmente da formação, com a 
criação de boas equipes formativas. Do mesmo modo, convém elaborar um projeto provincial para 
indicar as prioridades e coordenar as diferentes atividades. Igualmente, cada comunidade deve 
elaborar seu projeto comunitário para favorecer a vida comunitária e a colaboração entre os 
religiosos. Por outro lado, a Província atravessa uma situação de fragilidade econômica, para a 
qual devem ir buscando soluções. 

 
Brasil Sul 

De 25 de abril a 27 de maio, Padre Martín Martínez levou a cabo a visita pastoral à 
Província do Brasil Sul. O Geral participou da visita entre os dias 2 e 12 de maio e, durante esses 
dias, aconteceu uma assembleia provincial dos religiosos, um encontro do Carmelo Secular e um 
das carmelitas descalças. A Província conta atualmente com 27 professos solenes e 4 estudantes, 
com uma média de idade de 56 anos. As carmelitas descalças têm 15 mosteiros no território da 
Província, com um total de 103 professas solenes, 17 professas simples e 16 noviças. O Carmelo 
Secular tem uma centena de membros, em 11 comunidades.  

O ambiente da Província é positivo e sadio, com uma boa relação e colaboração entre os 
religiosos. Percebe-se um certo enfraquecimento em algumas comunidades pela diminuição do 
número de religiosos nos últimos anos. A generosa dedicação à pastoral, sobretudo de tipo 
paroquial, pode acarretar a diminuição da atenção a outros âmbitos da vida religiosa e carmelitana. 
Animamos a Província a elaborar um projeto provincial e abordar um processo de reestruturação 
interna (pessoal, comunitária e provincial) para assegurar a vida fraterna e de oração em todas as 
comunidades. Convém dedicar uma atenção prioritária à formação, com comunidades adequadas 
e formadores liberados de outros compromissos. Também parece ter chegado o tempo de entrar 
em contato com outras circunscrições próximas para uma maior colaboração e com vistas a uma 
reestruturação. 

 
Líbano 

De 6 a 26 de maio, Padre Christophe-Marie realizou a visita pastoral à Semiprovíncia do 
Líbano. O Padre Geral participou da conclusão da visita, dos dias 22 a 26 de maio. A 
Semiprovíncia tem atualmente 25 professos solenes, dois professos simples, um noviço e um 
postulante, além de 2 bispos; 3 dos religiosos estão a serviço do Definitório Geral. Os religiosos 
estão em 6 comunidades e atendem 2 casas de formação, 3 casas de acolhida, 4 escolas, 2 paróquias 
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e um instituto de espiritualidade. Há dois mosteiros de carmelitas descalças no Líbano e um em 
Alepo (Síria). Há, igualmente, 4 comunidades do Carmelo Secular.  

Todos eles estão sofrendo atualmente o difícil contexto político e social do Líbano, que 
atravessa uma grave crise econômica. As atividades que desenvolvem são numerosas e variadas. 
Por causa da diminuição do número de religiosos nos últimos anos, algumas comunidades ficaram 
excessivamente reduzidas; nota-se também uma certa dispersão entre os religiosos. Convém 
trabalhar diante do próximo Capítulo provincial para avançar em direção a um projeto comum e 
uma possível reestruturação de presenças. Deve-se fortalecer igualmente a pastoral vocacional. 

 
Visitas fraternas 

 
Padre Jean-Baptiste realizou, de 6 a 13 de abril, uma visita fraterna à Delegação Provincial 

de Camarões, dependente da Província da Lombardia. Conta com 6 professos solenes, 10 professos 
simples e 4 postulantes. Em Camarões há 3 mosteiros de carmelitas descalças e 3 comunidades do 
Carmelo Secular. Graças à positiva colaboração de diversas circunscrições (Gênova, África 
Central, Avignon-Aquitaine, Congo, Nigéria), puderam ser superados os momentos de dificuldade 
passados e reorientar e consolidar a Delegação. Também estão sendo dados passos para avançar 
rumo ao autofinanciamento. 

Padre Philbert e Padre Jean-Baptiste fizeram uma visita fraterna ao Vicariato da Tanzânia, 
da Província de Karnataka-Goa, de 13 de abril a 3 de maio. O Vicariato conta com 25 professos 
solenes e mais de 30 candidatos em formação. Tem 8 comunidades e atende 7 paróquias e algumas 
escolas. No Estudantado de Morogoro acolhem estudantes de outras circunscrições africanas. Os 
dois definidores visitaram igualmente o mosteiro de carmelitas descalças de Bunda, que se 
encontra em uma região distante das presenças dos frades. Tendo em vista o alto número de 
vocações, uma prioridade do Vicariato deve ser a dedicação séria à formação, também com a ajuda 
de outras circunscrições. Por outra parte, deve-se aumentar o quanto antes possível o número de 
religiosos por comunidade, para favorecer a vida comunitária e a oração compartilhada. Outro 
âmbito que requer atenção é a busca de fontes de financiamento econômico para a circunscrição. 

Padre Christianus Surinono fez uma vista fraterna à Delegação do Japão, de 28 de abril a 
13 de maio. A Delegação conta com 17 religiosos, que vivem em 4 comunidades. Atendem 2 casas 
de retiros, 3 paróquias e 7 creches. No país há 9 comunidades de carmelitas descalças e 8 do 
Carmelo Secular. Em tempos recentes viveu-se uma certa crise interna e o número de religiosos 
diminuiu. Atualmente a situação está se normalizando, com uma maior atenção prática à vida 
comunitária e aos valores carismáticos. Deve-se agradecer à ajuda de outras circunscrições 
asiáticas. 

Durante o mês de maio, Padre Jean-Baptiste e Padre Philbert visitaram o Vicariato regional 
de Burundi-Ruanda, da Província de Cracóvia, que acaba de celebrar 50 anos de presença da 
Ordem em referido território. Formam o Vicariato 28 professos solenes e uns 30 candidatos nas 
diferentes etapas formativas. Há também 3 comunidades de carmelitas descalças e algumas 
comunidades do Carmelo Secular. A espiritualidade carmelitana é bem acolhida na região e as 
perspectivas vocacionais são muito boas. É preciso dedicar os recursos necessários ao 
discernimento e à formação, assim como evitar que uma dedicação excessiva ao apostolado leve 
ao ativismo e ao empobrecimento da vida comunitária e da identidade carismática. 

De 27 a 29 de maio, o Padre Geral e o Padre Christophe-Marie estiveram no Egito para 
uma visita fraterna. Puderam falar pessoalmente com cada um dos religiosos. Depois da visita e 
do diálogo no Definitório, o Geral enviará uma carta com algumas indicações e decisões concretas 
para reforçar a vida carmelitana e a adequada relação mútua entre os religiosos, assim como para 
consolidar a formação, em colaboração com outras circunscrições. 
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Padre Christophe-Marie participou no Conselho plenário da Província de Avignon-
Aquitaine, que foi celebrado de 27 a 29 de abril, como preparação ao capítulo provincial do 
próximo ano. A Província conta com uns 70 frades, em 8 comunidades (com uma presença em 
Quebec, Suíça francesa e a missão em Senegal). Estão projetando para o próximo capítulo o 
possível fechamento de uma comunidade. Um tema central de estudo durante o encontro foi o uso 
da Internet nas comunidades.   

Padre Martín Martínez participou na Assembleia da CICLA geral (superiores maiores da 
América Latina), que ocorreu no México, de 19 a 23 de abril. A colaboração entre as circunscrições 
da América Latina continua sendo ativa e eficaz, por exemplo em temas relacionados à formação. 
Durante o encontro foram analisadas diversas questões sobre o passado, o presente e o futuro da 
CICLA. Entre outros, foram abordados alguns desafios propostos pelo Geral, como a 
reestruturação das circunscrições, a colaboração interprovincial para a formação e a pastoral 
juvenil ou uma adequada formação sexual para a vivência da castidade. Outro tema analisado pela 
CICLA é a conveniência de contar com uma equipe de reflexão teológico-espiritual. 

Juntamente com os Padres Roberto Maria e Christophe-Marie, o Padre Geral participou da 
assembleia da Conferência Europeia de Provinciais, celebrada em Lisieux de 31 de maio a 2 de 
junho. Nela foi eleito como presidente o Padre Fausto Lincio, Provincial da Lombardia, e foram 
revisados os Estatutos (que foram aprovados pelo Definitório). Um dos temas principais de diálogo 
foi a formação inicial e a colaboração interprovincial nesse campo; de modo concreto, falou-se da 
continuação do “segundo noviciado”, que será celebrado novamente este ano no Deserto de Las 
Palmas; do encontro de formadores previsto para o final de janeiro de 2023, em Roma; e do 
encontro de estudantes europeus, programado para o verão de 2024. 

 
A vida das circunscrições 
 
O Definitório tratou sobre um bom número de temas específicos de diversas circunscrições 

da Ordem. Citamos só alguns que podem ter um interesse mais geral: 
- Comentamos os passos dados no Chile depois da visita geral do último mês de fevereiro. 

Nesses dias puderam incorporar-se ao Comissariado o Padre Milton Moulthon (Colômbia) e o 
Padre Nicolás García (México), que vão acompanhar os religiosos durante os meses de preparação 
do próximo capítulo trienal. 

- Analisamos o pedido do Comissariado da Indonésia para uma nova fundação de tipo 
paroquial na diocese de Medan (Sumatra – Indonésia). Em diálogo com o Comissariado, vamos 
discernir a melhor forma de iniciar essa nova comunidade, tendo em conta a norma modificada 
pelo recente capítulo geral: “Não se mantenham nem se fundem novas casas na Ordem, se não 
puderem ser dotadas de um número suficiente de religiosos – isto é, nunca menos de três professos 
solenes – para organizar devidamente nossa forma particular de vida e realizar a missão apostólica 
da Ordem, levando igualmente em conta as necessidades da Igreja e a conveniente expansão da 
Ordem” (Normas Aplicativas 161). Nesse sentido, o Definitório pede a todas as circunscrições que 
não projetem a fundação de novas presenças até que todas as comunidades já existentes tenham o 
número suficiente de religiosos. 

- Revisamos a proposta de estatutos do Comissariado de Madagascar e sugerimos algumas 
modificações, que serão concretizadas em diálogo com o Comissariado. 

- Recebemos informação sobre o convento e a basílica de São Pancrácio em Roma, que 
estavam cedidos à Província de Varsóvia e serão proximamente assumidos de novo pela Província 
da Itália Central.  
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- Por outra parte, falamos das obras de reabilitação pendentes na igreja e no convento da 
paróquia romana de Santa Teresa, dependente da Casa Geral e confiada à Província de Veneza, à 
qual agradecemos por sua disponibilidade e colaboração. 

- Recebemos informação do Vicariato regional da Bielorrússia (Província de Varsóvia) 
sobre o estado das obras de construção da igreja e do convento de Minsk e falamos da forma de 
encontrar ajudas econômicas para o referido projeto. Analisamos igualmente a situação atual do 
projeto de adaptação do convento de Kaunas (Lituânia), que também precisa de ajuda econômica. 

- O Vicariato regional da Austrália (da província anglo-irlandesa) enviou informação sobre 
a situação atual e as perspectivas de futuro e sobre a necessidade da ajuda de outras circunscrições 
para revitalizar a presença carmelitana. 

- Analisamos a situação e as perspectivas da missão de Zâmbia, da Província de 
Manjummel. Em diálogo com o provincial, o Definitório sugeriu algumas indicações para reforçar 
as comunidades e a presença carmelitana na região. 

- Recebemos informação da Província da Coreia sobre a formação inicial dos candidatos 
procedentes da China, que se mostra complexa por diferentes razões, como a diversidade 
linguística e cultural, a situação política etc. Em diálogo com as circunscrições da região, 
continuaremos buscando o melhor modo de responder a essa necessidade.  

 
A Cúria geral 
 
O Procurador geral, Padre Jean-Joseph Bergara, expôs alguns casos recentes de religiosos 

e religiosas cujo processo está sendo gerido ante os diversos dicastérios vaticanos. Recordamos 
que o Procurador está à disposição dos superiores maiores das circunscrições para assessorar e 
ajudar na gestão das situações que requerem uma decisão canônica. É necessário que os 
responsáveis de cada circunscrição atuem responsavelmente e intervenham para resolver o quanto 
antes possível as situações irregulares, pelo bem dos implicados e da Ordem. 

O Ecônomo geral, Padre Paolo De Carli, apresentou alguns dados e considerações sobre a 
situação econômica nestes primeiros meses do ano. Não há novidades relevantes, fora o 
considerável aumento dos preços de alguns serviços, que resulta evidente também na Itália. Por 
outra parte, constatamos que continuam chegando donativos para a Ucrânia, que vão sendo 
distribuídos de acordo com as necessidades que atendem os frades presentes no país. 

Com o Padre Jérôme Paluku, Secretário para a Cooperação Missionária, analisamos 
sobretudo o projeto de intervenção em nossa igreja de Havana (Cuba), que ele visitou pessoalmente 
e onde é necessário proceder a obras de reabilitação de forma imediata. Estão sendo feitas gestões 
para obter ajudas econômicas, sobretudo das entidades eclesiais da Alemanha. Do mesmo modo, 
expôs o estado atual de diversos projetos para os quais o Secretariado está colaborando na obtenção 
de subvenções em diversos lugares do mundo. 

Com o Postulador Geral, Padre Marco Chiesa, comentamos sobre o atual calendário 
litúrgico da Ordem. Em diálogo com o Dicastério para o Culto Divino, tentamos obter pequenas 
correções para sanar algumas imprecisões e incoerências. Também aproveitamos o encontro para 
conhecer o estado das causas de beatificação e canonização que estão mais avançadas. 

Padre Angelo Lanfranchi, enquanto Arquivista Geral, expôs ao Definitório algumas 
considerações e propostas para orientar e ajudar os responsáveis pelos arquivos dos distintos 
lugares da Ordem na gestão e conservação do patrimônio arquivístico, bibliográfico, cultural e 
artístico. Já se fez assim com algumas circunscrições e comunidades que o solicitaram. Seria 
positivo contar com uma pequena comissão que pudesse assessorar nesses temas, assim como 
pensar na elaboração de um censo de arquivos, bibliotecas e bens artísticos da Ordem. Uma 
questão cada vez mais frequente é a supressão de conventos e mosteiros com uma larga história: 
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nesse caso, ao decidir o destino dos bens, vale a pena ter em conta a possibilidade de que estes 
sejam mantidos na Ordem. 

 
As carmelitas descalças 
 
Com o Padre Rafał Wilkoski, secretário para as monjas, dialogamos sobre alguns temas 

relacionados às carmelitas descalças. Em primeiro lugar, recordamos o pedido que o Geral recebeu 
do dicastério para a vida religiosa de coordenar o necessário processo de revisão das Constituições 
das carmelitas descalças (1991), segundo o que estabelece o próprio texto legislativo (nº 18). Padre 
Rafał explicou igualmente a visita que realizou há algumas semanas à comunidade de Alba de 
Tormes, com o objetivo de acompanhar o processo de diálogo e discernimento sobre o futuro do 
mosteiro. Por outra parte, compartilhou a experiência de sua recente visita às comunidades do 
Vietnã, onde ofereceu um curso de formação, no qual participaram umas 60 religiosas; a Ordem 
está experimentando um notável florescimento vocacional no país. 

Padre Christianus também informou sobre as visitas que realizou recentemente aos 
mosteiros de Hera (Timor Oriental) e Lembang-Bandung (Indonésia). De sua parte, Padre Philbert 
explicou suas impressões das visitas aos mosteiros de Uganda, Malawi e Tindinyo (Quênia). 

 
Ao terminar o encontro do Definitório, temos presente que está se aproximando o tempo 

dos capítulos trienais de nossas circunscrições. Recordamos a todos que, segundo nossas leis, o 
conselho provincial está chamado a “preparar cuidadosamente a celebração capitular, dando aos 
religiosos a opção de apresentar planos e sugestões à sua consideração”, e que “deve dar-se muita 
importância à preparação espiritual” (Normas Aplicativas 207). A preparação dos capítulos 
provinciais será um dos temas do próximo encontro do Definitório, programado para o mês de 
setembro. 

Na proximidade da festa do Carmo, desejamos a toda a Ordem uma feliz celebração e 
desejamos que a Virgem Maria, da qual nos sentimos filhos e irmãos, nos acompanhe com seu 
exemplo e proteção no compromisso de viver como ela a proximidade de Jesus. 
 

Fraternalmente 
 
 

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

 
 


