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CASA GENERALIZIA CARMELITANI SCALZI 
CORSO D'ITALIA, 38 

00198 ROMA 

Roma, 18 de dezembro de 2022 

Estimados irmãos e irmãs carmelitas seculares, delegados e assistentes das 

comunidades do Carmelo Secular, 

É uma grande alegria poder saudar-vos neste tempo do Advento em que nos 

preparamos para celebrar o Natal do Senhor. Como sabem, desde outubro de 2021 estamos 

a viver um tempo de reflexão, no qual a Igreja nos convida a caminhar juntos em espírito 

sinodal. Este período encerrar-se-á com a XVI Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos em 

outubro de 2023. 

Na sua exortação apostólica, Evangelii Gaudium, o Papa Francisco apresenta uma 

Igreja em "saída" (n. 24), uma Igreja missionária e evangelizadora. E nós perguntamo-nos: 

como podemos ser uma Igreja em saída a partir da nossa realidade carmelita? Como podemos 

ser missionários e evangelizadores na nossa própria realidade e no nosso tempo? 

A nossa reflexão pessoal e comunitária ajuda-nos a “escrutinar em profundidade os 

sinais dos tempos e a interpretá-los à luz do Evangelho” (Gaudium Spes 4). O que nos diz Deus 

sobre os acontecimentos no mundo e nas nossas próprias vidas? Como podemos ser 

testemunhas do amor de Deus e torná-lo presente num mundo sedento de uma experiência 

espiritual profunda? Como podemos caminhar juntos em comunhão com toda a Igreja e com 

o mundo? As respostas a essas perguntas só as poderemos dar, colocando em prática os 

elementos necessários da sinodalidade, tais como a oração, a leitura da Sagrada Escritura, a 

escuta mútua, o diálogo e o discernimento comunitário. 

A própria origem da Ordem do Carmelo é sinodal. É interessante notar que a sua 

fundação não é de uma única pessoa, mas de uma comunidade. Santo Alberto de Jerusalém 

dirige-se ao irmão B. e aos outros irmãos que viviam no Monte Carmelo dizendo: "Pedem-nos 

que vos dêmos uma fórmula de vida adequada ao vosso projeto comum e à qual devereis ser 

fiéis" (Regra 3). O nosso projeto comum, isto é, a união com Deus, a vida fraterna e de amor 

e serviço à Igreja, une-nos e convida-nos a caminhar juntos com Jesus e com os nossos irmãos 

e irmãs. Santa Teresa de Jesus diz: “Juntos andemos, Senhor” (CV 26,6). Jesus está sempre 

presente e caminha à nossa frente, Ele é o centro das nossas comunidades (C = Const. Ocds 

10; 24 a). 

Frades, irmãs e seculares, partilhamos o mesmo carisma,"cada um vivendo segundo o 

seu estado de vida" (C 1), não de forma isolada, mas em comunhão e colaboração uns com os 
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outros. Na nossa caminhada com Jesus, os irmãos e as irmãs têm grandes companheiros de 

viagem, como a Virgem Maria (C 4), São José (C 31 a)), o profeta Elias (C 5), Santa Teresa de 

Jesus (C 7 ), São João da Cruz (C 8) e muitos outros. Deixemo-nos instruir por aqueles que 

tiveram uma profunda experiência espiritual e caminharam juntos em comunhão com Deus e 

com os outros. Continuemos a contribuir para esta reflexão sinodal guiados pelo Espírito Santo 

e procuremos ser "luz" (Mt 5,14) uns para os outros. 

Neste caminhar juntos, a nossa Ordem do Carmelo Descalço convida-nos a 

prepararmo-nos para celebrar o 150º aniversário do nascimento de Santa Teresa de Lisieux 

(2023), e os centenários da sua beatificação (2023) e canonização (2025). Por esse motivo, 

preparou-se um material formativo que será publicado, gradualmente, no site da Ordem: 

www.carmelitaniscalzi.com. Os primeiros guiões de leitura já estão disponíveis. Participemos 

e deixemos que Teresa de Lisieux nos ajude na nossa reflexão pessoal e comunitária. 

Convido-vos também a ler a carta que o nosso Padre Geral, Miguel Márquez Calle, OCD, 

enviou a toda a Ordem por ocasião da solenidade de São João da Cruz. Também a podem 

encontrar no site da Ordem acima mencionado. 

Neste primeiro ano como Delegado Geral para a Ordem Secular, tive a oportunidade 

de partilhar momentos especiais com muitos de vós. É uma grande alegria para mim perceber 

que, em todos os lugares onde estivemos juntos, encontrei carmelitas seculares 

comprometidos, alegres e dinâmicos, que amam a sua vocação de amor e serviço à Igreja. 

Escutei muitos que diziam: "Ser carmelita secular mudou a minha vida". E posso dizer-vos que, 

porque sois carmelitas seculares, também mudais a vida ao vosso redor e no mundo, porque 

quem vive em união e comunhão com Deus torna-O presente onde quer que esteja. 

O capítulo III das constituições para a Ocds intitula-se "Testemunhas da experiência de 

Deus". Uma testemunha é alguém que experimentou algo pessoalmente, que conhece por 

experiência. Continuemos a caminhar juntos, experimentando o amor e a misericórdia de 

Deus para que possamos ser verdadeiramente testemunhas de Deus no mundo. Deixo-vos 

duas questões para a nossa reflexão. Somos convidados a “caminhar juntos” com todos os 

membros da Igreja e com o mundo inteiro, então como caminhar juntos na Ordem do Carmelo 

Descalço Secular? O que tem o carmelita secular a dizer à Igreja e ao mundo hoje? 

Quero agradecer a todos os Delegados e Assistentes Espirituais que acompanham as 

comunidades do Carmelo Secular. O objetivo da assistência espiritual, conforme definido pelo 

Guia de Assistência Pastoral à Ordem Secular dos Carmelitas Descalços pelos frades Carmelitas 

Descalços, é "promover a comunhão com a Igreja e com a Ordem dos Carmelitas Descalços 

através do testemunho e partilha da espiritualidade do Carmelo, cooperar na formação inicial 

e permanente da Ocds e expressar a relação existente entre religiosos e leigos” (art. 3.3). 

Quero que saibam que todos na Ordem estamos muito agradecidos pela vossa dedicação e 

http://www.carmelitaniscalzi.com/
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entrega. Damos graças a Deus por cada um de vós e agradecemos profundamente a vossa 

presença nas nossas vidas. 

Do mesmo modo, agradeço às Irmãs Carmelitas Descalças que colaboram com as 

comunidades do Carmelo Secular e que permitem que se reúnam nos seus mosteiros. Dei-me 

conta de que existe uma verdadeira relação de fraternidade e colaboração, onde se manifesta 

o amor fraterno e a presença de Jesus. Obrigado pela vossa generosidade, dedicação e entrega 

que agradecemos de todo o coração. 

Sigamos caminhando juntos rumo ao Natal. Não tenhamos medo, o Senhor está 

próximo: "E o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós, e nós vimos a sua glória, glória que 

possui como Filho unigénito do Pai, cheio de graça e de verdade" (Jo 1,14 ). Jesus está vivo em 

nós e no mundo e nunca nos abandonará. 

Desejo que este tempo do Advento vos ajude a crescer na amizade com Jesus e que a 

paz e o amor de Deus encham os vossos corações neste Natal e vos dê forças para O seguir e 

amar todos os dias da vossa vida. 

Unidos sempre na oração, muito fraternalmente, 

 

 

Del Carmelo Descalzo. 


