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Minhas queridas irmãs: 
Espero que estejam bem, com paz e ânimo no Senhor, para caminhar na confiança e na alegria dos 
filhos de Deus, que não se rendem na dificuldade e sabem deixar-se guiar em meio a toda 
circunstância. 
Desejei muito escrever esta carta para comunicar-me com todas vocês desde que, há dez meses, os 
irmãos reunidos em Capítulo Geral aqui em Roma me elegeram como superior Geral para a Ordem. 
Nunca teria pensado ou imaginado que o Senhor me pediria tal serviço, mas nunca deixei de dizer-
lhe, em minha pobreza, que me levasse para onde Ele quisesse. 
Desde o primeiro instante da eleição como Geral, recebi de muitos Carmelos numerosas cartas de 
apoio e proximidade, de comunhão e de oração. Desde o primeiro instante senti fortemente a presença 
eficaz e oportuna de vocês, de muitas maneiras. 
Sinto muita alegria em recordar que sou carmelita descalço por causa de minha proximidade com as 
carmelitas descalças de Plasencia (Cáceres), na Espanha; desde que, ainda muito jovem, frequentava 
o Carmelo de minha cidade e me sentia contagiado pelo espírito de família, de oração e silêncio, de 
alegria simples, de entusiasmo pelos santos do Carmelo, de amor a Maria e a São José, de fervor pela 
Eucaristia. A elas e a todas vocês devo esse contágio, esse engolosinamiento, como diria nossa Santa 
Madre, que mudou minha vida e me revelou um mundo extraordinário, até então desconhecido. Essa 
proximidade e companhia amável pôs no centro de minha vida o olhar de Cristo vivo, paixão de Teresa 
de Jesus: luz que continua a ser o centro e a iluminar este momento de minha vida. Posso dizer que 
meu noviciado também começou naquele locutório e naquela capela do Carmelo, deixando-me 
ensinar e orientar. Nunca agradecerei o bastante por Deus ter se servido de minhas irmãs para atrair-
me a Si. 
A situação que vivem a Igreja e o mundo – e também o Carmelo – me move agora, com sumo respeito, 
a dirigir a vocês esta carta, que quer expressar minha proximidade e bênção, oração compartilhada e 
pedido de luz ao Espírito Santo, invocando a ajuda de nossa Santa Madre e de todos os santos do 
Carmelo, para pedir que sejamos tais como ela nos quer neste momento, para que nos desengane (V 
16, 7) e nos desperte a amar e a ser filhos e filhas da Igreja. 
Para além de vínculos jurídicos, de modos e maneiras de pensar, mantém-se em mim uma inalterável 
convicção de comunhão com toda a Ordem. Desde os anos como superior provincial na Província de 
Castilla e, mais tarde, na Província Ibérica – em cujo território havia mais de 110 mosteiros de 
carmelitas descalças, uns 50 das Constituições de 90 e uns 60 das de 91 –, procurei visitar e estar 
presente em quase todas as comunidades, fazendo um caminho de escuta, de proximidade e de 
compreensão, sem a intenção de direcionar vontades ou questionar posturas, mas de criar um clima 
de confiança para aplainar o sentido de família e lançar as bases de um diálogo na verdade. 
Esta carta é fruto do pedido de muitas comunidades das Constituições de 90 que me convidaram a 
fazer-me presente, para estender pontes e buscar o que nos une, sem negar as feridas ainda abertas no 
coração da unidade, mas tratando de superar juízos implacáveis de uma parte ou de outra, que não 
obedecem ao espírito de Teresa e de João da Cruz. Esta carta não pretende dar lições, em parte porque, 
como Geral, ainda estou no processo de aprender tudo e deixar-me conduzir por meus irmãos e minhas 
irmãs: caminho lento de oração e súplica para que o Espírito me ajude a ser canal do querer de Deus, 
a ser pai, irmão, consolo e portador de comunhão. Sinto-me, nesse empenho, acompanhado por todas 
vocês. 



No famoso número 133 das suas Constituições (1990), antes de dizer que os Carmelos de 90 não 
dependem juridicamente do Padre Geral (não tem potestade alguma sobre eles) e que não têm outro 
superior maior acima da priora, senão a Santa Sé, diz também, no início do referido número: “A 
Ordem da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo constitui na Igreja uma família espiritual 
à qual pertencem igualmente os padres carmelitas e as monjas carmelitas descalças”. O número fala 
em duas ocasiões de “unidade espiritual” de toda a Ordem. 
Essa “unidade espiritual”, essa comunhão que está no coração do Evangelho e do caminho essencial 
de um cristão, não se baseia em critérios de perfeição moral, de autenticidade ou relaxamento, de 
grupos e mayorías, como diria a Santa, mas se baseia em um caminho de santidade, verdade e 
humildade. Quando um carisma é autêntico na Igreja, ensina com a vida e cria comunhão. Com o 
passar do tempo, iremos compreendendo a verdade de nossos passos e virão à luz nossos acertos e 
desacertos. Enquanto isso, é meu desejo fazer-me presente, sem reivindicar vínculos jurídicos, mas 
com o vínculo do afeto sincero, no caminho do qual Santa Teresa, nossa mãe, era especialista, pondo-
se e pondo-me em todo momento sob a luz do Espírito e sob o sentir da Igreja, como filhas e filhos 
fiéis. 
Ainda hoje, mais que nunca, “o mundo está pegando fogo” (C 1) e o coração da Igreja está ferido 
(nunca de morte) por um perigo claro de desunião e divisão, que ameaça minar as bases da vocação 
do Carmelo, que é entregar a vida por Jesus, pela Igreja e orar pelo mundo, para que “todos sejam 
um”, não na uniformidade nem no pensamento único, mas sim na fidelidade ao sentir da Igreja. O 
Papa nos expressou sua preocupação com este momento do Carmelo e sinto fortemente em sua voz 
uma ferida profunda, particularmente pelo Carmelo feminino, convidando-nos a ser mediadores de 
comunhão e de verdade. Santa Teresa sempre viveu com paixão seu amor à verdade, sempre a buscou 
com humildade. Nunca silenciou o que sentia como luz, sempre viveu sua união com Jesus e qualquer 
experiência extraordinária em espírito de obediência à Igreja. Esse compromisso de deixar-nos 
discernir pela Igreja, nossa Mãe, ardia no coração de Teresa de Jesus, como arde agora no de cada um 
de nós, sem nos deixar enganar por vozes que questionam a autoridade do Papa ou que antepõem luzes 
particulares ao critério da Igreja, como discernimento supremo. 
Convido vocês, com a única autoridade do afeto fraterno, a expressar com toda simplicidade as suas 
verdades ou percepções, para ao final chegar sempre a uma disposição pronta de obediência no seio 
da Igreja, como caminho que em 20 séculos de história levou os santos e os mártires a construir a 
única Igreja de Jesus. Santa Teresa, nossa Mãe, o diz com muita clareza para todos nós, que “quantas 
revelações se possa imaginar– ainda que visse os céus abertos – não a moveriam de um único ponto 
daquilo que tem a Igreja” (Vida 25, 12); também Vida 33, 4; Moradas, Prólogo 3; Epílogo 4 etc. 
Não sou um pai ou irmão juridicamente responsável no caminho das Constituições de 90, mas 
igualmente me sinto pai-irmão dentro da “unidade espiritual” que nos pede a Igreja e nossa vocação 
comum como filhos de uma mesma Mãe, Teresa de Jesus. E daí convido vocês a um caminho na 
verdade e na ajuda mútua. No caminho para a solenidade da Virgem do Carmo, peço à Rainha e 
Formosura do Carmelo que as cubra com seu manto e que, com São José, as conduza com sua mão. 
 
Seu em Cristo: 
 

Miguel Márquez Calle OCD 
Padre Geral   


