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Queridos irmãos e irmãs do Carmelo Teresiano: 

Queremos nos fazer próximos de todos vós com uma cordial saudação fraterna depois 

da reunião trimestral do Definitório Geral, que aconteceu em Roma, de 5 a 16 de dezembro. 

Como em outras ocasiões, queremos compartilhar com a família carmelita as questões mais 

significativas que abordamos em nosso encontro. 

Nas celebrações destes dias, em pleno tempo de Advento, alimentamos a esperança 

cristã e tivemos presentes a todos os membros da Ordem, com seus projetos, preocupações e 

necessidades. Recordamos especialmente os que estão passando situações difíceis ou vivem em 

contextos de conflito (Peru, Congo, Ucrânia...). Pedimos com confiança ao Príncipe da paz que 

sempre os acompanhe com sua bênção. 

O momento atual da Ordem é marcado pela celebração dos Capítulos trienais das 

Circunscrições dos frades, chamados a ser um espaço de discernimento e de renovação. No 

triênio que começa, vamos comemorar os aniversários de Santa Teresa do Menino Jesus (2023-

2025) e São João da Cruz (2026), que serão uma boa oportunidade para acolher e atualizar o 

testemunho e a mensagem de nossos santos. 

Em uma pausa de nosso encontro, dedicamos um dia a um intercâmbio com o Prior 

Geral dos Carmelitas (OCarm) e seu Conselho, agora que pudemos retomar o costume de um 

encontro semestral para dialogar sobre questões de interesse comum para ambas as Ordens. 

 

O programa do sexênio 

Como é habitual, o Definitório dialogou sobre os temas indicados como prioritários pelo 

Capítulo Geral para este sexênio. 

Durante o ano que termina levamos a cabo um processo de leitura e reflexão comunitária 

do texto da Declaração sobre o carisma carmelitano-teresiano aprovado pelo Capítulo Geral 

de 2021. Corresponde agora aos Capítulos Provinciais propor formas práticas para aplicar a 

Declaração a cada Circunscrição, com o objetivo de continuar aprofundando e atualizando 

nossa vivência do carisma teresiano. 

Quanto à formação inicial, a comissão para a revisão da Ratio Institutionis segue adiante 

com seu trabalho, no momento com a coleta de dados sobre a formação nas diferentes 

Províncias e com as sugestões para o novo texto. Recordamos às Circunscrições que ainda não 

enviaram suas respostas a importância de contar com uma participação ampla para recolher as 

distintas necessidades e sensibilidades. A partir de agora, entrar-se-á em uma nova fase de 
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trabalho, com uma implicação mais ativa dos Definidores responsáveis pelo processo, Padre 

Martín Martínez e Padre Jean-Baptiste Pagabeleguem. 

No que diz respeito ao âmbito intelectual e acadêmico, comentamos algumas 

informações e pedidos recebidos do Teresianum, que se referem concretamente à reflexão que 

estamos fazendo sobre o futuro do primeiro ciclo (cursos de Teologia), à preparação de futuros 

professores, à melhoria dos serviços da biblioteca ou à busca de recursos econômicos para os 

projetos da Faculdade. 

Além disso, Padre Agustí informou a situação atual do CITES, onde esteve de 7 a 13 de 

novembro. Depois das nomeações realizadas em março, a nova equipe dirigente do Centro está 

levando adiante os diversos cursos e atividades programadas e outras iniciativas. Naquele 

momento, tínhamos pedido ao Padre Francisco Javier Sancho que assumisse por um tempo a 

administração do CITES. Agora o Definitório nomeou o Padre Antonio Kaddissy como 

administrador. Agradecemos ao Padre Francisco Javier por seu trabalho dos últimos meses e, 

sobretudo, pela dedicação constante e apaixonada ao CITES durante tantos anos, agora que 

gozará de um merecido tempo sabático. 

A atenção à vida intelectual na Ordem segue adiante também graças ao encontro de um 

grupo de reflexão que aconteceu no último mês de junho, em Roma. Haverá um segundo 

encontro em fins de junho de 2023, em Ávila. Ao mesmo tempo, animamos a manter e fortalecer 

as iniciativas similares tomadas em diferentes regiões do mundo (Índia, América Latina...).  

Quanto à pastoral juvenil, continua a preparação do Encontro Internacional de Jovens 

Carmelitas, que acontecerá em Fátima em 31 de julho de 2023, por ocasião da Jornada Mundial 

da Juventude (Lisboa, 1-6 de agosto de 2023), na qual o Padre Geral estará presente. 

Recordamos que, para as inscrições e para qualquer informação, pode-se escrever ao e-mail 

jmj2023@carmelitas.pt, gerido pelos religiosos da Província de Portugal. 

No próximo dia 2 de janeiro completam-se 150 anos do nascimento de Teresa do 

Menino Jesus. Por esse motivo, e também na proximidade do centenário de sua beatificação e 

de sua canonização, somos convidados a celebrar os aniversários teresianos durante os 

próximos três anos. O Definitório Geral, com a colaboração da Província de Paris, preparou um 

programa de releitura comunitária de alguns textos significativos dos escritos da Santa de 

Lisieux, com uma proposta de oito encontros comunitários para cada um dos três anos. As 

primeiras fichas já foram publicadas em nosso website e enviadas a toda a Ordem. Em razão de 

algumas sugestões recebidas, o Definitório dialogou sobre a maneira de promover a declaração 

de Teresa do Menino Jesus como padroeira dos sacerdotes. Por outra parte, continuam em 

processo as iniciativas de tipo cultural vinculadas à celebração do aniversário de Teresa 

promovida pela UNESCO durante os anos 2022-2023, algumas delas também com participação 

da Ordem.  

 

Visitas pastorais 

Durante o tempo transcorrido desde a última reunião do Definitório, a atividade do 

Padre Geral e dos Definidores foi intensa. Destacamos as Visitas pastorais e fraternas que 

realizaram a diferentes lugares da Ordem. 

  

Paris 

De 25 de setembro a 15 de outubro, Padre Roberto Maria Pirastu realizou a Visita 

pastoral à Província de Paris. O Padre Geral esteve na Província de 30 de setembro a 4 de 

outubro e participou da peregrinação provincial a Lisieux no dia da festa de Santa Teresa do 

Menino Jesus. A Província conta atualmente com 29 professos solenes, 3 professos temporários 

mailto:jmj2023@carmelitas.pt
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e um noviço, além de um terciário regular; 28 dos religiosos estão nas 3 comunidades da 

Província na França (Paris, Avon e Lisieux). Visitou também algumas comunidades de 

Carmelitas Descalças e do Carmelo Secular. 

 Todas as comunidades da Província vivem com grande fidelidade a vida fraterna e a 

oração. É notável a dedicação ao apostolado da espiritualidade em diversas formas, por exemplo 

no Centro de Espiritualidade de Avon. A formação inicial e as pastorais juvenil e vocacional 

estão bem cuidadas. 

Entre as conclusões da Visita, destaca-se o convite a aprofundar o processo de reflexão 

iniciado em tempos recentes sobre a situação da Província, as relações fraternas, a revisão dos 

compromissos e atividades pastorais e a colaboração com outras Circunscrições, sobretudo com 

a Província de Avignon-Aquitaine. 

 

Veneza 

O Padre Roberto Maria Pirastu realizou a Visita pastoral à Província de Veneza, de 17 

de outubro a 4 de dezembro. O Padre Geral esteve presente de 2 a 4 de dezembro, na conclusão 

da Visita. Neste momento, a Província conta com 104 religiosos, dos quais 91 estão nas 

comunidades da Província (11 na Itália, 1 na Bélgica e 1 na Romênia) e os demais a serviço de 

outras Circunscrições ou do Governo Geral. Por outro lado, no território da Província há 7 

comunidades de Carmelitas Descalças e 8 comunidades do Carmelo Secular. 

O Visitador constatou muitos aspectos positivos, como a vitalidade da Província, o bom 

nível de vida fraterna, o esforço renovado que é dedicado à pastoral vocacional e a presença de 

um certo número de vocações. O trabalho pastoral é notável e variado: atenção a alguns 

santuários muito frequentados, 2 paróquias, 1 escola, igrejas abertas ao culto, grupos e 

atividades diversas. A formação inicial está bem cuidada; neste momento há 6 estudantes, 2 

noviços e 1 aspirante. 

Diante do número e das idades dos religiosos, abriu-se nos últimos anos uma reflexão 

sobre o futuro das presenças da Província. Parece necessário reduzir o número de presenças 

para manter a qualidade da vida comunitária e atender de maneira adequada os compromissos 

que são considerados prioritários, sem provocar uma sobrecarga de trabalho excessiva para os 

religiosos. Ao concretizar a reestruturação da Província, será bom ter em conta a situação da 

Ordem na Itália e a colaboração com outras Circunscrições. 

O Definitório analisou e assumiu o informe apresentado pelo Padre Roberto Maria e 

enviou à Província, como é habitual, algumas reflexões e sugestões sobre diversos aspectos da 

vida das comunidades e da Província.  

 

Peru 

Padre Martín Martínez realizou a Visita pastoral ao Comissariado do Peru de 1 a 18 de 

novembro. A presença dos frades no Peru foi iniciada em 1911 pela Província de Navarra e o 

Comissariado foi constituído em 2010. Atualmente, conta com 23 religiosos, distribuídos em 6 

comunidades. Quanto às Carmelitas Descalças, o primeiro mosteiro foi fundado em 1643 e 

agora há um total de 25 comunidades (12 seguem as Constituições de 1991 e 13 as de 1990). 

Quanto à Ordem Secular, tem 6 comunidades. 

A vida pastoral do Comissariado é fortemente paroquial, pois 5 das 6 comunidades são 

paróquias. Compartilha-se a espiritualidade carmelita sobretudo no Centro de Espiritualidade 

Santa Teresita del Niño Jesús, criado há 25 anos e que recentemente se abriu à modalidade 

virtual. Chama a atenção o fato de que as duas devoções mais importantes do Peru são geridas 

pela Ordem do Carmelo: El Señor de los Milagros está na igreja das Carmelitas Descalças 

“nazarenas” e El Señor de Luren, na igreja dos frades em Ica. O Comissariado tem uma 

marcante sensibilidade social e dirige a ONG Oscar Perú. 
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Quanto à formação inicial, a etapa do postulantado é realizada no Comissariado, 

enquanto o noviciado e o teologado acontecem na Província da Colômbia. Convém consolidar 

uma comunidade formativa capacitada para o acompanhamento dos jovens postulantes-

filósofos. Também é importante continuar as alianças de colaboração com outras 

Circunscrições da CICLA. Também não se deve esquecer a formação permanente, para reforçar 

a identidade carismática carmelitana. 

Entre as conclusões da Visita, destaca-se igualmente o pedido de melhorar aspectos 

como a oração comunitária e as relações fraternas. Um passo necessário para isso é configurar 

as comunidades com o número suficiente de religiosos, mesmo que isso suponha fechar uma 

casa. O Definitório também anima o Comissariado a dedicar atenção à pastoral vocacional e 

dar uma marca carmelitana à pastoral paroquial.    

  

Oklahoma 

Padre Christophe-Marie Baudouin levou a cabo a Visita pastoral à Semiprovíncia de 

Oklahoma, entre 14 e 28 de novembro. Esta conta atualmente com 14 professos solenes e um 

professo simples, que formam 4 comunidades (em 5 conventos). A idade média dos religiosos 

é de 68 anos. As atividades dos religiosos são variadas: formação, casa de acolhida, 2 escolas, 

3 paróquias. Atendem majoritariamente a população hispanófona e seu trabalho é muito 

apreciado. No território da Semiprovíncia há 9 comunidades de Carmelitas Descalças e 28 

comunidades da Ordem Secular (mais outras 6 em preparação), com um total aproximado de 

650 membros. 

Há algum tempo está acontecendo um processo de reflexão sobre o futuro da 

Circunscrição, tendo em conta a diminuição do número de religiosos e a escassez de vocações. 

De acordo com a situação atual, o Visitador animou os religiosos a discernir, com vistas ao 

próximo Capítulo Provincial, quais são as duas presenças que se poderiam manter no futuro 

imediato, com o objetivo de revitalizar a vida comunitária e o apostolado carmelitano. 

Um tema concreto que é objeto de análise nos últimos tempos é a renovação da basílica 

de San Antonio (Texas), que requer um grande investimento econômico e a participação de 

muitas pessoas e entidades. Existe um ambicioso projeto de atualização, que inclui as 

possibilidades de financiamento, o qual foi analisado pelo Definitório e sobre o qual continuará 

em diálogo com a Província. 

 

 

Visitas fraternas 

Índia 

Padre Miguel Márquez, Prepósito Geral, e Padre Pius James D’Souza, Definidor Geral, 

realizaram – de 9 de outubro a 30 de novembro – uma ampla e intensa Visita fraterna a todas 

as Circunscrições da Índia: as Províncias de Karnataka-Goa, Delhi, Andhra Pradesh, 

Manjummel, Kerala Sul e Malabar, os Vicariatos Regionais de Bengala Oeste (Kerala Sul), 

Odisha (Manjummel) e as Delegações Provinciais de Ranchi (Malabar), Chattisghad (Tamil 

Nadu), e a primeira parte da Visita pastoral à Província de Tamil Nadu. 

Em cada uma das Províncias passaram pelas casas de formação, tiveram um encontro 

com o Conselho Provincial e outro com o Conselho Plenário ou Assembleia Provincial, 

visitaram lugares significativos e mantiveram entrevistas com alguns religiosos em situações 

particulares. Também participaram de uma reunião da IPCI (Conferência de Provinciais OCD 

da Índia), onde comentaram as interessantes iniciativas de colaboração interprovincial levadas 

adiante: segundo noviciado, encontros anuais de estudantes, encontros de religiosos jovens, 

cursos para os religiosos com 25 anos de profissão e ordenação etc. 



5 

 

 

Em todos esses encontros, o Padre Geral renovou seu desejo de escutar, animar, dialogar 

e abençoar o Carmelo da Índia, que é uma realidade muito viva e florescente. Sublinhou 

especialmente o espírito de família que deve ser cultivado em distintos níveis, a importância da 

vida de comunidade, a atenção preferencial que convém dedicar à formação inicial 

(discernimento, acompanhamento, formação de formadores) e a inculturação do carisma 

carmelitano no contexto da Índia. 

Em 14 de novembro, o Padre Geral – junto com Padre Pius – abriu a Visita pastoral à 

Província de Tamil Nadu. Nos dias seguintes, participaram de uma Assembleia Provincial e 

visitaram sete das 18 comunidades, em particular as casas de formação; nestas já foram tomadas 

algumas decisões concretas para melhorar a qualidade da atenção aos formandos. Padre Pius 

realizará a segunda parte da Visita pastoral nos próximos meses de janeiro e fevereiro e 

apresentará o informe completo na reunião do Definitório do mês de março. 

Ademais, o Padre Geral e seu Definidor se reuniram com três das quatro Federações de 

Carmelitas Descalças e visitaram alguns dos mosteiros (atualmente há 38 comunidades de 

Carmelitas Descalças na Índia e Sri Lanka). Tiveram também uma reunião com uns cem 

representantes da Ordem Secular, assim como um encontro com a família carmelitana da Índia, 

da qual fazem parte 12 congregações religiosas vinculadas à Ordem.  

 

Taiwan-Singapura 

Padre Christianus Surinono visitou – de 29 de setembro a 9 de outubro – a Delegação 

Geral de Taiwan-Singapura, que conta 33 professos solenes e 2 noviços, distribuídos em 6 

comunidades situadas em 4 países: Singapura, Malásia, Tailândia e Taiwan. Durante a Visita, 

falou-se especialmente da formação inicial, para a qual é conveniente redigir um manual de 

formação próprio da Delegação. 

Por outro lado, tratou-se da questão da presença em Taiwan e da formação dos 

candidatos da República da China. Atualmente há dois estudantes chineses em Taiwan, em uma 

casa dirigida pela Província da Coreia, que é responsável pela missão na China. Durante um 

encontro no qual participaram o Definidor Geral, o Provincial da Coreia, o Delegado Geral de 

Taiwan-Singapura e outros religiosos implicados na formação inicial e na missão na China, 

analisou-se a proposta de que a Província da Coreia assuma as duas casas de Taiwan. Isso 

facilitaria o processo de formação dos candidatos procedentes da China, que fariam o 

postulantado e o noviciado nas Filipinas e depois continuariam os estudos de Filosofia e 

Teologia na Universidade Católica de Fu Ren (Taiwan). O Definitório se mostrou favorável a 

essa proposta e animou a concretizá-la nos próximos meses. 

  

Filipinas 

De 4 a 25 de novembro, Padre Christianus realizou uma Visita fraterna à Província das 

Filipinas. Atualmente, esta está formada por 50 professos solenes, 16 estudantes e 6 noviços; 

tem 5 comunidades nas Filipinas e uma no Vietnã: 3 casas de formação, 2 paróquias e uma casa 

de retiros. Por outro lado, há 22 comunidades de Carmelitas Descalças nas Filipinas e 9 

comunidades no Vietnã e um total de 28 comunidades da Ordem Secular.  

A Província se mostra disposta a continuar acolhendo os candidatos de Taiwan-

Singapura e da China para a formação inicial. O Visitador animou a Província a favorecer os 

estudos de especialização em espiritualidade carmelitana e também a avançar na colaboração 

com outras Circunscrições da região, principalmente no âmbito da formação permanente. 

 

Comissariado do Congo 

Padre Philbert e Padre Jean-Baptiste realizaram uma Visita fraterna ao Comissariado do 

Congo, de 4 de outubro a 6 de novembro. Anteriormente, o Padre Geral participou do Conselho 
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Plenário que foi celebrado em Kinshasa, de 26 a 29 de setembro. O Comissariado conta 62 

professos solenes, 34 professos simples e 4 noviços; tem 7 casas na República Democrática do 

Congo e uma na República do Congo. As principais áreas de dedicação dos religiosos são a 

formação, a pastoral paroquial, a pastoral da espiritualidade, a pastoral da saúde, o ensino e a 

educação dos jovens. 

O Comissariado oferece boas perspectivas de futuro, por sua riqueza em vocações e em 

patrimônio, que convém aproveitar da forma mais adequada. Uma das preocupações atuais do 

Comissariado é a construção e gestão das estruturas, com o objetivo de avançar em direção à 

autonomia econômica. Durante a Visita fraterna, insistiu-se que convém trabalhar tanto ou mais 

na construção de comunidades fraternas e sólidas, sem as quais as estruturas não têm sentido. 

Os Visitadores recordaram também as prioridades da Ordem para este sexênio e puseram o 

acento especialmente na formação inicial e permanente, incluindo a necessária formação dos 

formadores. 

Os dois Definidores visitaram também os 4 mosteiros de Carmelitas Descalças e 

algumas comunidades do Carmelo Secular, exortando a aprofundar a comunhão fraterna entre 

os ramos da Ordem. 

   

Estados Unidos 

Além da visita pastoral à Província de Oklahoma, Padre Christophe-Marie teve 

oportunidade de conhecer outros lugares de presença da Ordem nos Estados Unidos. Na 

Província de Washington, passou pela comunidade do santuário de Holy Hill, que também é 

casa de formação. Visitou algumas comunidades da Província de Califórnia-Arizona e 

participou de uma Assembleia Provincial, na qual se debateu sobre a redução das comunidades, 

que se apresenta como necessária para tornar possível o programa provincial de renovação da 

vida religiosa, de fortalecimento das comunidades formativas e da ajuda à missão de Uganda. 

 Por outro lado, de 30 de novembro a 2 de dezembro aconteceu um encontro conjunto 

dos Conselhos Provinciais das três Províncias dos Estados Unidos, no qual participou o Padre 

Christophe-Marie e também o Padre Martín Martínez. Durante o encontro, dialogaram sobre a 

situação das três Províncias e a possível colaboração entre elas, especialmente no campo da 

formação inicial. Outro tema de diálogo foi a necessária atenção aos religiosos idosos. Também 

se falou da rica realidade do Carmelo Secular, que conta com mais de 6000 membros no país, 

e dos desafios que apresenta a formação religiosa e carmelitana de todos eles; nesse sentido, 

decidiu-se adotar alguns critérios e um protocolo comuns para as publicações dos Carmelitas 

Seculares, nas quais apareça o nome da Ordem. Também se analisou o pedido do Teresianum 

de Roma para conseguir ajudas econômicas nos Estados Unidos e as diferentes possibilidades 

para isso. 

  

Quebec  

Padre Christophe-Marie passou também por Trois-Rivières, em Quebec, onde se 

encontra uma comunidade da Província de Avignon-Aquitaine. Atualmente está formada por 6 

religiosos (3 de Quebec e 3 da França). 

 

 

Os Capítulos trienais 

Estamos entrando na etapa dos Capítulos das Províncias e do resto das Circunscrições, 

alguns dos quais já foram celebrados. No momento oportuno, foram enviados a todos alguns 

documentos significativos. Em primeiro lugar, a carta do Padre Geral aos Capítulos, onde são 

recordados alguns princípios e temas fundamentais que convém levar em conta em todas as 

Circunscrições. Do mesmo modo, distribuiu-se a “Instrução prática para os Capítulos 
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provinciais”, que foi atualizada com as novas Normas aprovadas pelo Capítulo Geral de 2021 

e adaptada igualmente a alguma novidade importante do direito comum da Igreja, como a 

possibilidade de que irmãos não-clérigos possam ser Superiores de comunidade ou Superiores 

maiores. 

 Por outra parte, uma nova carta do Padre Geral informava que por ora, durante este 

sexênio, se aplicará à nossa Ordem a norma geral do Código de Direito Canônico que prevê 

que os Superiores eleitos pelos Capítulos Provinciais devam ser confirmados pelo Superior 

Geral (CIC 625, 3). Essa novidade afeta os Superiores maiores das Províncias e Semiprovíncias. 

Para o resto das Circunscrições, convém recordar que os Comissários (e os Conselheiros dos 

Comissários) sempre precisaram da confirmação por parte do Superior Geral. Por sua parte, os 

Delegados Gerais são nomeados diretamente pelo Superior Geral, depois das pertinentes 

consultas. Portanto, as Delegações Gerais não devem eleger o Delegado, mas somente fazer 

uma sondagem orientativa, segundo o que está estabelecido nos próprios estatutos da 

Delegação, se os houver. 

Repassamos o calendário de celebração dos Capítulos. Recordamos que estes devem ser 

convocados com tempo suficiente e as datas devem ser comunicadas ao Definitório o quanto 

antes possível. 

 

 

O Definitório Extraordinário de 2023 

Uma vez concluídos os Capítulos trienais, está previsto celebrar o Definitório 

Extraordinário, programado para os dias 27 de agosto (chegada) a 3 de setembro (partida) em 

Lisieux. 

O tema central do Definitório extraordinário será a reestruturação da Ordem: criação de 

novas Províncias, união, reorganização, mudança de estatuto, simplificação dos tipos de 

Circunscrições... Estudaremos juntos o mapa de presenças do Carmelo Descalço no mundo, as 

possíveis fundações e a colaboração entre Províncias. Como já se dizia na carta do Padre Geral, 

pedimos desde agora que nos Capítulos Provinciais se analise a fraqueza e a debilidade da 

própria Circunscrição com vistas a repropor possíveis colaborações e alianças com outras 

Províncias ou regiões. Na medida do possível, seria bom que também as Conferências de 

Provinciais abordassem o tema e apresentassem propostas antes do Definitório Extraordinário. 

Dedicaremos também um dia a um encontro fraterno e de diálogo com os bispos da 

Ordem, a quem pediremos que nos ajudem a refletir sobre o presente e o futuro do Carmelo no 

mundo e sobre como responder aos desafios atuais que a situação de mudança do mundo e da 

Igreja apresentam à Ordem. 

No Definitório do mês de março terminar-se-á de concretizar o programa do encontro. 

   

A vida das Circunscrições 

O Definitório analisou alguns temas concretos de diversas Circunscrições da Ordem, 

entre os quais mencionamos os seguintes: 

- Concedemos à Província de Cracóvia a permissão para a ereção canônica do 

convento de Katowice (Polônia); 

- Aceitamos o pedido do Comissariado de Madagáscar de trasladar a comunidade de 

Anse Boileau (Seychelles) à ilha de Praslin. 

- Revisamos alguns acordos de colaboração entre Províncias. Sobre essa questão, 

vamos avaliar a experiência recente das convenções em vigor e revisar os critérios 

orientativos para a passagem de religiosos a serviço de outras Províncias. Este será 

também um dos argumentos a ser tratados no próximo Definitório Extraordinário. 

- Analisamos alguns pedidos de ajuda econômica apresentados pelas Províncias por 

situações concretas de necessidade, que serão respondidas diretamente. 
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A Cúria geral 

Padre Jérôme Paluku, Secretário para a cooperação missionária, informou ao Definitório 

sobre alguns dos numerosos projetos vinculados à Ordem em distintos lugares do mundo. O 

Secretariado está encarregado de coordenar e facilitar o pedido de ajudas econômicas aos 

diversos organismos civis e eclesiásticos que destinam fundos à ação social e ao 

desenvolvimento. O Secretariado está disponível para assessorar na preparação e no 

acompanhamento dos projetos, na solicitação de ajudas e na relação com os organismos. As 

entidades agradecem e, na realidade, exigem cada vez mais receber informação detalhada e 

confiável sobre o uso das ajudas que concedem. Isso implica também a necessidade de avançar 

em direção a uma boa formação administrativa e de gestão econômica em toda a Ordem. Em 

relação a esse tema, esclareceu-se que a ajuda concedida pela Conferência Episcopal Italiana 

(CEI) a um projeto em Ranchi (Província de Malabar) foi usada corretamente. Também foi 

possível completar a informação que faltava para explicar os problemas de gestão que 

aconteceram durante o processo e acabar de devolver a quantia pendente. 

Com o Procurador Geral, Padre Jean-Joseph Bergara, nos ocupamos de alguns casos 

concretos de religiosos que estão em processo de saída da Ordem. Mais além das gestões 

necessárias, que às vezes são longas e complexas, queremos acompanhar de uma forma especial 

os irmãos que, por diferentes razões, passam por situações de dificuldade pessoal ou de crise 

vocacional e ajudar cada um a encontrar seu caminho à luz da vontade de Deus. Ao mesmo 

tempo, os Superiores devem estar especialmente atentos a acompanhar os processos 

estabelecidos para regularizar as situações dos religiosos que são de sua competência. 

O Ecônomo Geral, Padre Paolo De Carli, apresentou o habitual informe sobre a situação 

econômica e administrativa da Casa Geral. Com ele analisamos algumas questões concretas 

referentes à economia e à melhor maneira de servir à Ordem nesse campo. Aprovamos a 

constituição de uma comissão econômica que possa assessorar o Definitório e o Ecônomo (e, 

em alguns casos, também as Províncias) em questões como investimentos, obras, aluguéis etc. 

Quanto à relação econômica com as Províncias, o Definitório recorda que estas devem enviar 

ao Ecônomo Geral o informe econômico trienal que é apresentado ao Capítulo Provincial 

(Normas Aplicativas 260). 

O Postulador Geral, Padre Marco Chiesa, apresentou o elenco detalhado e atualizado 

das causas de beatificação e canonização que estão a cargo da Postulação Geral. Formam uma 

longa lista, posto que incluem não só as causas de religiosos, religiosas e leigos do Carmelo 

teresiano, mas também as de outras famílias religiosas relacionadas à Ordem. 

 Padre Angelo Lanfranchi, como Arquivista Geral, informou as últimas novidades sobre 

o banco de dados digital www.digicarmel.com: já está plenamente ativo e vai sendo 

progressivamente enriquecido com novos materiais muito úteis para a história e a estatística da 

Ordem. Também explicou alguns projetos de digitalização de materiais e restauração de 

documentos do Arquivo Geral. 

 

As Carmelitas Descalças 

Com o Padre Rafał Wilkowski, Secretário para as monjas, dialogamos sobre vários 

temas relacionados à vida das Carmelitas Descalças. 

Procuramos seguir com igual proximidade e solicitude as comunidades que se 

encontram em situação de redução numérica ou de debilidade. O discernimento necessário 

nesses casos requer uma abertura sincera à vontade de Deus e à mediação da Igreja. Embora na 

http://www.digicarmel.com/
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maioria dos casos seja assim, também constatamos com dor as dificuldades e tensões que se 

criam quando se dão atitudes de falta de aceitação da realidade e, inclusive, de desobediência à 

Igreja. 

Não esquecemos a revisão das Constituições das Carmelitas Descalças, de acordo com 

o pedido que o Dicastério para a vida religiosa fez ao Padre Geral de coordenar o processo. Na 

atual fase prévia se está avaliando qual deveria ser o itinerário a seguir para que referida revisão 

seja a mais adequada possível e para possibilitar a participação ativa das religiosas, sobretudo 

através das federações e associações. 

  

 

O Carmelo Secular 

Padre Ramiro Casale, Delegado para a Ordem Secular, informou sobre os encontros que 

pôde realizar durante as semanas passadas com comunidades e conselhos da Ordem Secular em 

diversos países da América Latina (Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, República 

Dominicana, Equador, Brasil...). 

Dialogamos com Padre Ramiro sobre a forma de conseguir uma maior participação 

direta dos próprios Carmelitas Seculares na coordenação e acompanhamento da Ordem Secular 

por parte do Padre Geral e do Definitório. Está sendo analisada a possibilidade de constituir um 

conselho internacional de membros da OCDS. Comentamos também a proposta de organizar 

um encontro mundial do Carmelo Secular para o ano de 2026 e os passos que estão sendo dados 

para a sua organização. O Definitório aprovou os Estatutos da Ordem Secular do Caribe e os 

do Brasil-Sul. 

 

 

 Antes de terminar, recordamos que no próximo mês de fevereiro acontecerá no Iraque 

a celebração dos 400 anos da chegada da Ordem à Mesopotâmia. Para isso, estão previstas 

diversas atividades, de 17 a 25 de fevereiro, que contarão com a presença do Padre Geral. 

Concluímos o encontro do Definitório às portas do Natal. Com toda a comunidade da 

Casa Geral e unidos aos irmãos e irmãs de toda a Ordem, celebramos com alegria cristã a 

presença encarnada do Filho de Deus no mundo e em cada um daqueles que creem. Oramos 

com confiança no menino de Belém, para que no novo ano a humanidade inteira possa sentir a 

bênção que vem do alto e que todos os povos possam viver na paz e na fraternidade. Pedimos 

de modo particular a bênção do Senhor para os Capítulos provinciais que estão sendo celebrados 

na Ordem. 

Desejamos de coração a toda a grande família do Carmelo teresiano um santo Natal e 

um feliz ano de 2023. 

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

 

 


