
António José de Jesus Gomes Machado, OCDS



A nossa identidade e missão

Identidade, Valores e compromissos do Carmelita Secular

Ser carmelita 
Secular é 

É uma vocação

É ser chamado a ser um «Amigo 
Forte de Deus»

É ser chamado por Deus a
viver «em obséquio de Jesus
Cristo», como «colégio de
Cristo», segundo o carisma de
Santa Teresa de Jesus.



A vocação do carmelita secular é:

Uma vocação laical;
Uma forma de aprofundar a vocação primeira do batismo;
Uma vocação contemplativa e apostólica no mundo;
Viver o carisma carmelita/teresiano, tal como as monjas de

clausura e os frades, mas adaptado ao seu estado de vida e
profissão.



Documentos normativos da OCDS

Os documentos normativos e explicativos da vocação e missão do 
carmelita secular são:

Regra de Santo Alberto (Regra dos primeiros eremitas do Monte Carmelo
e que é comum aos três ramos da Ordem dos Carmelitas: monjas de clausura, frades e
seculares);

Constituições da OCDS (uma adaptação da Regra para os seculares);
Estatutos da OCDS (uma aplicação prática das Constituições).



a) viver em obséquio de Jesus Cristo;
b) ser diligentes na meditação da lei do Senhor;
c) reservar tempo para a leitura espiritual;
d) participar na liturgia da Igreja, tanto na Eucaristia como na
Liturgia das Horas;
e) interessar-se pelas necessidades e pelo bem dos demais na
comunidade;
f) armar-se com a prática das virtudes, ao mesmo tempo que se vive
uma vida intensa de fé, esperança e caridade;
g) buscar o silêncio interior e a solidão em nossa vida de oração;
h) usar prudente discrição em tudo que fazemos.

Princípios que orientam a vida carmelitana, segundo a Regra
(Constituições, 6)



Todos estes princípios, baseados na Regra, são adaptados por
cada um conforme o seu estado de vida, as suas obrigações
familiares, profissionais e eclesiais, mantendo a sua característica
laical. Por isso, não há uma fórmula comum e igual para todos, mas
cada um deve procurar o equilíbrio necessário para ser fiel a esta
vocação carmelita.
O essencial? Resume-se em duas palavras: ORAÇÃO E
AMOR.



Pilares do Carmelita Secular
Oração;
Vida fraterna;
Vínculo com a Ordem do Carmelo;
Apostolado.



Oração

Cada membro da Ordem Secular deve privilegiar a oração no
silêncio, na escuta da Palavra de Deus e na liturgia para, deste
modo, crescer na intimidade com Deus, a fim de levá-l’O aos
irmãos.
A oração é o fundamento da vida do carmelita. A fidelidade à
oração constitui o eixo central da Regra Carmelitana: «meditar dia
e noite na Lei do Senhor».
Na oração e no trato amistoso com Deus, o carmelita encontra a
razão de ser da sua vocação, do seu compromisso e apostolado.



Vida fraterna

Os membros da Ordem Secular constituem-se em pequenas
fraternidades. Cada fraternidade deve ser expressão visível da
fraternidade cristã existente nas comunidades apostólicas e que é
essencial na Igreja dos nossos dias.
A vida fraterna das comunidades seculares exprime-se,
sobretudo, através dos seus encontros mensais, que são ocasião
propícia para a formação, a oração em comum, a atenção aos
outros e a consolidação da amizade que os une.



Vínculo com a Ordem do Carmelo

Através das Promessas os carmelitas seculares passam a
pertencer juridicamente à Ordem dos Carmelitas Descalços.
Em comunhão com Maria e com toda a Ordem, os membros do
Carmelo Secular, exprimem com as Promessas o seu desejo de
seguir a Cristo mais de perto, segundo a perfeição evangélica
conforme o seu estado de vida.



Apostolado

A primeira forma de apostolado do carmelita secular é a oração.
É a partir da sua relação de amizade com Deus que se
desenvolverá todo o seu apostolado. Assim, deve procurar ser
fermento e sal da terra no ambiente em que vive; partilhar na vida
pastoral da Igreja local; ajudar as pessoas a crescerem na sua vida
espiritual e colaborar nas obras e iniciativas da Ordem.



O carmelita secular é chamado a ser uma TESTEMUNHA
DA EXPERIÊNCIA DE DEUS.



«Para um cristão rezar não significa evadir-se da realidade e das
responsabilidades a que ela obriga, mas assumi-las totalmente,
confiando no amor fiel e inexaurível do Senhor.
A oração não é um acessório, algo opcional, mas é questão de
vida ou de morte. Só quem reza, isto é, quem se confia a Deus
com amor filial, pode entrar na vida eterna, que é o próprio Deus».
(Papa Bento XVI, Angelus, 4/3/2007)


