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Queridos irmãos e irmãs do Carmelo Teresiano: 
Recebam nossa afetuosa saudação fraterna ao término da reunião trimestral do 

Definitório geral, que aconteceu em Roma de 5 a 16 de setembro. Por meio desta carta queremos 
informá-los a respeito dos temas mais relevantes sobre os quais tivemos oportunidade de 
dialogar durante esses dias. 

Em nosso encontro temos presentes a todos os membros da Ordem e recordamos 
especialmente aqueles que, por diferentes razões, passam por situações de dificuldade. 
Continuamos orando por nossos irmãos da Ucrânia e de outros lugares do mundo que vivem 
em um contexto de guerra ou em tantos países onde a situação política e social está marcada 
pela tensão, a incerteza e, frequentemente, também pela pobreza. Não deixemos de acompanhá-
los com a oração, a proximidade e a solidariedade. 

A reunião do Definitório foi celebrada ao final do tempo de verão no hemisfério norte, 
onde se encontra grande parte de nossas presenças. Durante essas semanas passadas, também 
os membros da Casa Geral seguimos um ritmo ligeiramente diferente do resto do ano e pudemos 
dedicar um espaço ao reencontro com familiares e amigos, ao descanso, à reflexão, à formação 
etc. Tudo isso sem deixar de estar atentos à vida da Ordem, que nunca para. 

Por outro lado, nestes dias se completa exatamente um ano da celebração do último 
Capítulo geral da Ordem (Roma – setembro de 2021). Na reunião do Definitório, pudemos fazer 
um balanço do caminho percorrido e do estado de aplicação dos principais objetivos marcados 
pelo Capítulo. Pedimos com confiança a ajuda do Senhor e de todos vocês para continuar 
cumprindo com fidelidade a missão que nos foi confiada a serviço do Carmelo Teresiano. 

 
O programa do sexênio 

Como de costume, dedicamos uma atenção preferencial aos temas indicados como 
prioritários pelo Capítulo geral para este sexênio. 

Quanto à Declaração sobre o carisma carmelitano-teresiano, seguimos recolhendo as 
impressões da leitura e reflexão levadas a cabo nas comunidades ao longo deste ano. Através 
do canal YouTube da Cúria Geral, foram sendo oferecidos breves vídeos orientativos preparados 
pelos definidores para animar e acompanhar a recepção da Declaração nas comunidades. No 
último deles, o Padre Geral convida a aprofundar a acolhida e aplicação prática do documento 
capitular, para que possa contribuir eficazmente à renovação da vida da Ordem. 

Uma das prioridades nas quais toda a Ordem está chamada a trabalhar com interesse e 
a dedicar os melhores recursos é a formação inicial, que tem uma influência decisiva na vida 
dos religiosos. Continuamos trabalhando na revisão da Ratio institutionis, tal como pediu o 
Capítulo geral. Os definidores encarregados da formação inicial, Padre Martín e Padre Jean-
Baptiste, deram informações sobre os trabalhos da comissão internacional encarregada dessa 
revisão. Recentemente, enviou-se a todas as circunscrições um questionário para recolher dados 
e contribuições que possam facilitar a redação do novo texto atualizado. 
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Falando da formação, uma iniciativa louvável que se foi estendendo na Ordem é a 
realização conjunta da preparação à profissão solene (o chamado segundo noviciado) em 
diferentes regiões do mundo (América Latina, África, Índia, Europa...). A avaliação de referidos 
encontros é muito positiva, pois supõe colaboração entre circunscrições e experiência de 
conhecimento mútuo entre os religiosos jovens. 

Quanto à pastoral juvenil, recebemos informação sobre o encontro internacional de 
jovens carmelitas, que está programado para o dia 31 de julho de 2023 em Fátima, aproveitando 
a celebração da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa (1-6 de agosto). Durante as próximas 
semanas serão dadas a conhecer informações mais detalhadas sobre a preparação do evento e a 
inscrição dos participantes. A Província de Portugal criou uma conta de e-mail específica para 
tudo o que se relaciona ao encontro: jmj2023@carmelitas.pt.  

Passando ao âmbito da investigação e da vida acadêmica, o Definitório dialogou sobre 
o seminário que aconteceu em fins de junho passado no Teresianum, com a participação de uns 
vinte frades e monjas. Foi uma rica experiência de intercâmbio de opiniões, dados e propostas 
com a finalidade de potencializar a atividade acadêmica e intelectual na Ordem. Essa iniciativa 
terá continuidade com um novo encontro no CITES de Ávila, no final do próximo curso, e com 
a progressiva ampliação às diversas regiões do mundo. 

Por outro lado, o Definitório recebeu informação sobre o trabalho da comissão criada 
pela União de Superiores Gerais para analisar o presente e o futuro dos diversos centros 
acadêmicos que as famílias religiosas têm em Roma, entre os quais se conta o Teresianum. 
Depois de alguns meses de trabalho, a comissão apresentou suas conclusões e propostas. 
Constatando a debilidade progressiva da maioria dos referidos centros quanto a professores, 
alunos e recursos econômicos, a comissão propõe intensificar a colaboração mútua, para 
facilitar que cada instituição possa centrar-se no que é mais específico. As distintas 
possibilidades concretas de colaboração estão sendo submetidas à avaliação dos respectivos 
superiores e conselhos gerais para poder tomar as decisões mais oportunas com vistas a garantir 
a continuidade e a qualidade das instituições acadêmicas. 

Outra das determinações do Capítulo geral se referia à celebração dos centenários de 
nossos santos. Seguindo a sugestão capitular, o Definitório propõe à Ordem um programa de 
leitura pessoal e comunitária dos Manuscritos autobiográficos e outros textos de Teresa do 
Menino Jesus, distribuídos ao longo dos próximos três anos. Antes do final deste ano distribuir-
se-á o material para 2023, que consistirá em 8 fichas com textos escolhidos do Manuscrito A e 
indicações para a reflexão e o diálogo comunitário. Agradecemos à Província de Paris sua 
colaboração na seleção de textos e na preparação do guia de leitura. 

  
Visitas pastorais e fraternas 
 
Venezuela 

Padre Martín realizou a visita pastoral à Delegação Geral da Venezuela do dia 15 de 
agosto ao dia 3 de setembro, e o Geral esteve presente durante os últimos dias. 

A presença dos frades na Venezuela data de 1950. A atual Delegação Geral foi criada 
em 1993. Está formada por 8 professos solenes e 1 professo simples, e têm uns 15 candidatos. 
A Delegação conta com 3 comunidades: Barquisimeto (casa de oração), Caracas (paróquia e 
escola) e Potrero de las Casas (casa de espiritualidade e de formação). Além disso, na Venezuela 
há 9 mosteiros de carmelitas descalças e 8 comunidades da Ordem Secular, com um total de 86 
membros. 

Nos últimos tempos a vida e a as atividades na Venezuela estão muito condicionadas 
pela difícil situação social e econômica que o país está sofrendo, ainda que ultimamente 
pareçam perceber-se pequenos sinais de esperança. Em meio a esse contexto, o ambiente da 
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Delegação é de serenidade e fraternidade e procura-se manter a dedicação apostólica e ajudar 
as pessoas mais necessitadas no que for possível. 

A visita pediu aos religiosos que elaborem um projeto para a Delegação tendo em vista 
os próximos dez anos. Convém continuar dando prioridade à promoção vocacional e à pastoral 
juvenil, assim como cuidar da formação inicial, com a necessária colaboração de outras 
circunscrições, como já se está fazendo. Outro aspecto a ser potencializado é a pastoral da 
espiritualidade. Do mesmo modo, constataram-se os bons frutos da relação e do trabalho 
conjunto entre frades, monjas e leigos, que vale a pena consolidar e intensificar. 
 
Madagascar 

Padre Jean-Baptiste fez uma visita fraterna ao Comissariado de Madagascar, de 1º a 30 
de julho, acompanhado por Padre Philbert durante as primeiras semanas. 

A presença dos frades em Madagascar, iniciada há cerca de cinquenta anos, 
experimentou um forte crescimento numérico nos últimos tempos. O Comissariado conta 
atualmente com 74 professos solenes, 45 professos simples e 12 noviços, distribuídos em 10 
comunidades. Por sua parte, as carmelitas descalças têm 6 comunidades e o Carmelo Secular, 
10 comunidades (2 delas canonicamente erigidas), com um total de 214 membros. O carmelita 
Fabien Raharilamboniaina é bispo de Morondava e presidente da Conferência episcopal de 
Madagascar. 

O ambiente do Comissariado é positivo e se constata uma boa atenção à vida 
comunitária e à oração. As atividades apostólicas são principalmente de animação espiritual, 
pastoral paroquial e ação educativa. A pastoral vocacional e o acompanhamento aos candidatos 
estão bem cuidados, graças à dedicação de alguns religiosos que puderam ter uma boa formação 
carismática e teológica, principalmente na Europa. Os visitadores dialogaram com os religiosos 
sobre as prioridades do sexênio para toda a Ordem e os animaram a incrementar a colaboração 
com outras circunscrições próximas. 
 
Índia 

Padre Pius realizou uma visita fraterna a diversas circunscrições da Ordem na Índia, de 
8 de julho a 20 de agosto. Durante esse tempo fez um amplo percurso, no qual passou pela 
Província de Delhi, o Vicariato regional de Bengala Ocidental e Norte-oriental (da Província 
de Kerala Sul), a Delegação provincial de Ranchi (da Província de Malabar), a Delegação 
provincial de Chattisghad (da Província de Tamil Nadu), o Vicariato regional de Odisha (da 
Província de Manjummel), a Província de Tamil Nadu, a Província de Andhra Pradesh e as 
casas da Província de Malabar no norte de Kerala, assim como alguns mosteiros de carmelitas 
descalças. Dessa forma, pôde conhecer mais de perto uma parte da rica e variada presença da 
Ordem na Índia, o país do mundo que conta com o maior número de frades. Esse percurso 
serviu também para preparar a visita às circunscrições da Índia, que o Geral tem programada 
para os próximos meses de outubro e novembro, incluindo a visita pastoral à Província de Tamil 
Nadu. 
 
A vida das circunscrições 

Como é habitual, analisamos alguns temas concretos de diversas circunscrições da 
Ordem, entre os quais mencionamos os seguintes: 

- Acompanhamos com atenção a evolução do Comissariado do Chile e da Delegação 
geral da Hungria, depois das visitas pastorais recentes a essas circunscrições e das decisões que 
foram tomadas. 

- Seguimos refletindo sobre a melhor forma de organizar a formação inicial dos 
candidatos da China, em diálogo com as circunscrições da Coreia, Filipinas e Taiwan-
Singapura. 
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- Aceitamos a petição da Província do Brasil-Sudeste para a ereção canônica das 
comunidades de Marechal Deodoro e Paranoá. 

- O Definitório concedeu à Província de Cracóvia a permissão para iniciar a fundação 
de uma nova comunidade em Katowice (Silésia). 

- Concedemos a permissão à Província de Manjummel para a construção de um novo 
convento em Irumbakamcholai, ao qual se transferirá a atual comunidade de Mannarkad. 

- Demos o parecer positivo à aceitação de uma paróquia em Buyala (Uganda), com a 
perspectiva de poder fundar ali aquela que seria a segunda comunidade em Uganda (da 
Província de Califórnia-Arizona). 

- Em razão de uma consulta que foi proposta ao Definitório, analisamos a distribuição 
atual do território dos Estados Unidos entre distintas Províncias, que responde a situações 
anteriores e que parece conveniente rever. Buscaremos a melhor forma de fazê-lo, no contexto 
de uma revisão mais global da organização territorial da Ordem e das circunscrições, que 
previsivelmente se poderá abordar no Definitório extraordinário do próximo ano. 

- O arcebispo George Tambala, em nome da Conferência Episcopal de Malawi, da qual 
é presidente, solicita a colaboração de professores de Filosofia para o Seminário Maior de 
Kachebere. Estamos considerando as possibilidades de acolher sua petição, para o que será 
necessário que os religiosos designados possam fazer parte de uma comunidade próxima. 

- O Definitório aprovou os acordos de colaboração entre a Província de Veneza e o 
Comissariado do Congo para o convento de Bruxelas (Bélgica), assim como os acordos entre 
as Províncias Anglo-irlandesa e das Filipinas e as de Navarra e Colômbia. Todos esses acordos 
preveem que religiosos de uma circunscrição passem ao serviço de outra, segundo as 
modalidades reguladas por nossas leis (Normas aplicativas 135-136). 

- Dedicamos uma sessão ao diálogo com o provincial de Karnataka-Goa, o vigário 
regional e o primeiro conselheiro da Tanzânia, a propósito da história, da situação atual e das 
perspectivas de futuro de nossa presença naquele país africano. Deve-se agradecer à Província 
de Karnataka Goa o bom trabalho missionário empreendido. Analisamos as necessidades 
econômicas da missão, tendo em conta o alto número de religiosos em etapa de formação inicial 
e os gastos que supõe a construção de infraestruturas que assegurem o futuro da presença 
carmelitana. Prosseguiremos em diálogo para encontrar formas de financiamento que sejam 
adequadas às disposições vigentes e às normas da Ordem. 

- Com o provincial de Paris, compartilhamos diversos temas relacionados à sua 
Província e à Ordem, como os centenários de Teresa do Menino Jesus e a celebração do 
próximo Definitório Extraordinário em Lisieux. Durante o tempo dos próximos aniversários 
teresianos, a Província de Paris oferecerá aos religiosos da Ordem um tempo na comunidade de 
Lisieux. 

- Do mesmo modo, posto que à Província de Paris está confiada a missão no Iraque, 
falamos com o provincial sobre a celebração (em fevereiro de 2023) dos 400 anos da chegada 
dos carmelitas descalços àquele país e das perspectivas de futuro da presença da Ordem. 
 
Os capítulos das circunscrições 

O Definitório geral se ocupou dos capítulos das circunscrições, cuja celebração está 
prevista nos próximos meses. Em primeiro lugar, levando em conta que alguns dos capítulos 
de 2020 viram seus calendários modificados pela situação sanitária, decidimos que cada 
circunscrição possa celebrar o capítulo ou congresso capitular na data mais conveniente (desde 
que não seja posterior a julho de 2023), dispensando para isso da norma que prevê celebrá-los 
nos dois meses anteriores ou posteriores ao final do triênio (Normas Aplicativas 206). Por outro 
lado, aprovamos a Instrução prática para os capítulos, depois de atualizá-la com mudanças 
introduzidas pelo último Capítulo geral nas Normas Aplicativas e outras novidades legislativas 
da Igreja universal. Assim, cabe notar que em um rescrito do último dia 18 de maio o Papa 
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Francisco autorizou que os irmãos não clérigos possam ser superiores de uma comunidade, 
inclusive superiores maiores, seguindo determinados procedimentos ali especificados. 

Quanto aos temas capitulares, além dos já previstos por nossas leis e costumes, 
recordamos alguns que são importantes no momento atual da Ordem, como a aplicação prática 
da Declaração sobre o carisma, a formação inicial, a celebração dos centenários de Santa Teresa 
de Lisieux e de São João da Cruz e a determinação do patrimônio estável da circunscrição e das 
casas, entre outros. Convidamos também os capítulos a refletir e assumir compromissos 
concretos no âmbito da consciência ecológica. Convém ter presente, acima de tudo, que a 
função do capítulo trienal não se limita às eleições, mas está chamado principalmente a revisar 
o estado da circunscrição e elaborar um projeto de vida e atividade para o triênio. Nas próximas 
semanas, o Geral enviará uma carta para animar e orientar a adequada preparação e celebração 
dos capítulos.  

Tivemos igualmente uma primeira troca de informação e de ideias, pensando na 
celebração do Definitório Extraordinário posterior aos capítulos provinciais, cuja celebração 
está prevista para Lisieux (França), de 27 de agosto a 3 de setembro de 2023. Um dos temas a 
ser tratado nesse encontro será a reorganização da Ordem (territórios, tipos de circunscrições 
etc.). Também começamos a propor as formas possíveis de oferecer aos provinciais 
instrumentos úteis para exercer a missão que lhes é confiada (encontros formativos, materiais, 
orientações...). Tudo isso será concretizado nas próximas sessões do Definitório. 

  
A Cúria geral 

Como é habitual, o Procurador geral, Pe. Jean-Joseph Bergara, apresentou ao Definitório 
o estado atual dos diversos processos que está gerindo ante os dicastérios vaticanos em relação 
com as Províncias, os religiosos e religiosas da Ordem. 

O Ecônomo geral, Pe. Paolo De Carli, apresentou o balanço econômico do primeiro 
semestre. Um tema específico de reflexão com o ecônomo foi o patrimônio estável. O Capítulo 
geral, seguindo as novas indicações da Igreja, determinou que é obrigatório estabelecer o 
patrimônio estável da Ordem, das circunscrições e das casas (Normas Aplicativas 249). Trata-
se de indicar os bens móveis e imóveis que são realmente fundamentais e irrenunciáveis por 
seu valor e por sua importância para a segurança econômica. Iniciamos a elaboração da lista do 
patrimônio estável da Ordem e prepararemos indicações concretas para que os próximos 
capítulos possam fazer o mesmo com o das circunscrições e das casas. 

Também no âmbito econômico, revisamos as tabelas de gastos e permissões necessárias 
para os diferentes países, com a finalidade de atualizá-las e adaptá-las às quantidades fixadas 
pela Sé Apostólica. Cada Província receberá em breve a informação correspondente ao seu 
território. 

Padre José Pereira, Secretário para a Informação, explicou ao Definitório as novidades 
recentes e os projetos atuais quanto aos diversos canais de comunicação geridos pela Ordem. 
Um tema concreto sobre o qual se está trabalhando é a celebração dos aniversários de Teresa 
de Lisieux. Recordemos a todos que convém enviar informação sobre tudo aquilo que possa ser 
interessante dar a conhecer a toda a Ordem. Seria desejável que cada circunscrição tivesse um 
responsável pela informação. 

Acolhendo o pedido do Postulador geral, Pe. Marco Chiesa, recordamos que em cada 
circunscrição deve haver um colaborador do Postulador geral. Também é conveniente que nas 
diversas zonas linguísticas haja um religioso que sirva de referência para as questões litúrgicas 
da Ordem. 
 
As Carmelitas Descalças 

Com o Pe. Rafał Wilkowski, secretário para as monjas, dialogamos sobre vários temas 
relacionados à vida das Carmelitas Descalças. Analisamos concretamente a situação de alguns 
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mosteiros que requerem uma atenção particular, por circunstâncias diversas: alguns que 
solicitam ajuda por fragilidades ou necessidades, outros porque estão em processo de supressão 
etc. Ao mesmo tempo, saudamos com alegria a fundação de novas comunidades, como a de 
Gospić, na Croácia, ou a de Kon Tum, no Vietnã. 

Padre Pius acrescentou detalhes sobre os mosteiros da Índia que teve a oportunidade de 
visitar nos últimos tempos. 
 
O Carmelo Secular 

Com o Pe. Ramiro Casale, Delegado para a Ordem Secular, refletimos sobre a situação 
da Ordem Secular nas diversas partes do mundo, em razão das últimas visitas que fez. A Ordem 
Secular se encontra globalmente em um momento de crescimento, e o número total de membros 
está atualmente em torno dos 30000. Segue adiante a preparação de um Congresso internacional 
da Ordem Secular, que será celebrado previsivelmente na Espanha, no ano de 2026 (coincidindo 
com os centenários de São João da Cruz). 

O Definitório analisou e aprovou os estatutos particulares da Ordem Secular de Portugal, 
Karnataka-Goa e Varsóvia. Do mesmo modo, recebemos e comentamos o programa de 
formação para a Ordem Secular na Irlanda.  

 
Pouco antes de finalizar nosso encontro, celebramos a festa da Exaltação da Santa Cruz, 

tradicionalmente significativa na vida da Ordem. Pedimos ao Senhor que nos ajude a viver 
unidos a seu mistério pascal para poder participar plenamente na vida nova dos filhos de Deus. 
Encomendamos de modo particular a vida e os projetos da Ordem a Teresa de Jesus e Teresa 
do Menino Jesus, cujas festas celebraremos nas próximas semanas, e invocamos a proteção 
maternal de Maria para toda a família do Carmelo Teresiano. 

Fraternalmente, 
 

Pe. Miguel Márquez Calle, 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 

 
 


