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Queridos irmãos e irmãs do Carmelo Teresiano: 

Há três meses, no início de março, ocorreu a anterior reunião do Definitório Geral. Por 

aqueles mesmos dias, começava a crescer a preocupação com um coronavírus desconhecido, 

que seria designado como COVID-19 e que gradualmente se espalhou pelo mundo. Como se 

sabe, o vírus acabou por causar a maior pandemia dos últimos tempos, o que praticamente 

afetou toda a humanidade e levou a uma notável mudança de vida de muitas pessoas. 

Também nós fomos forçados a suspender as atividades programadas, especialmente 

aquelas que exigiam alguma forma de deslocação. Juntamente com todos os membros da 

comunidade da Casa Geral, entrámos numa dinâmica centrada na vida fraterna, na oração e no 

trabalho. Conseguimos celebrar os exercícios espirituais, embora sem sair de casa, e vivemos 

intensamente, em intimidade comunitária, a última etapa da Quaresma, a Semana Santa e todo 

o Tempo Pascal. Tudo isso, sem dúvida, foi uma experiência enriquecedora, que nos permitiu 

aprofundar os nossos relacionamentos mútuos e seguir um ritmo de vida regular e estável que 

raramente nos é dado saborear por causa dos nossos compromissos habituais ao serviço da 

Ordem. 

Durante todo este tempo, não deixámos de acompanhar de perto a vida da Ordem. 

Aprendemos a fazê-lo de maneira diferente, sem viagens ou reuniões presenciais, mas 

aproveitando as grandes possibilidades oferecidas pelos meios informáticos. Na medida do 

possível, continuámos a acompanhar as circunscrições tentando responder às suas necessidades 

nas novas circunstâncias. Ao mesmo tempo, continuamos a avançar na preparação de materiais 

importantes para o presente e o futuro da Ordem, especialmente a Declaração Carismática e a 

revisão das Normas Aplicativas, na perspetiva do próximo Definitório Extraordinário e do 

Capítulo Geral de 2021. 

Agora que, pouco a pouco, estamos a deixar para trás esta peculiar etapa de 

confinamento, queremos recordar de modo especial os membros da Ordem – frades, freiras e 

seculares – que foram mais diretamente afetados pela pandemia. Renovamos a oração confiante 

que temos apresentado ao Senhor durante este tempo por aqueles que faleceram, por aqueles 

que sofreram ou sofrem da doença, pelas suas comunidades e pelas suas famílias. 

Para toda a Ordem, a pandemia e o confinamento tiveram notáveis consequências em 

áreas tão diversas como os relacionamentos fraternos, a atividade pastoral ou a situação 

económica. À luz do Evangelho e do nosso carisma, devemos continuar a refletir sobre esta 

situação tão inesperada e desconcertante, a fim de extrair consequências positivas, mesmo de 

algo aparentemente tão negativo. Nesse sentido, lembramos a mensagem que o P. Geral enviou 

a toda a Ordem com o título “Um desejo em tempos de tribulação”, que constitui um bom ponto 

de referência para o discernimento da nossa espiritualidade. 



2 

 

Colocando o nosso olhar no futuro imediato, para o próximo ano pastoral, como 

sabemos, está prevista a celebração do Capítulo Geral da Ordem (programado a partir de 1 de 

maio de 2021 em Nemi, Itália). Antes do Capítulo Geral, habitualmente celebra-se um 

Definitório Extraordinário com os novos superiores das circunscrições. Decidiu-se há algum 

tempo realizar esse encontro na Cidade do México nos finais de agosto deste ano de 2020. A 

situação atual torna praticamente impossível manter essa data, tanto devido à incerteza das 

possibilidades de viajar livremente por todo o mundo como pela proximidade da celebração 

efetiva dos capítulos e a tomada de posse dos novos superiores. Por esse motivo, o Definitório 

decidiu adiar o Definitório Extraordinário, que se realizará, se Deus quiser, de 28 de novembro 

a 5 de dezembro, mantendo, em princípio, o mesmo local. Dada a atual situação provisória e a 

dificuldade de prever a evolução da pandemia e as medidas legais que serão adotadas nos 

diferentes países, esperamos confirmar com maior certeza a data e o local da reunião do 

Definitório do próximo mês de setembro. 

O diálogo do Definitório durantes estes dias levou em especialmente consideração a 

situação das circunscrições da Ordem, às portas de um novo triénio que se inicia de maneira 

atípica. A maioria teve que adiar os seus capítulos trienais, exceto as da América Latina, além 

da Coreia e do Japão. Felizmente agora, em muitos países, o confinamento está a ser levantado 

e os Capítulos podem começar a ser celebrados, com todas as precauções necessárias e algumas 

limitações, sobretudo na Europa, Estados Unidos e na Ásia Oriental. Por enquanto ainda há 

incertezas, de datas possíveis, dos capítulos nas regiões como a Índia e África. 

Recordamos a todos os Capítulos que um tema importante sobre o qual estão chamados 

a refletir é a Declaração Carismática que a Ordem está preparando para que seja aprovada no 

próximo Capítulo Geral. Aguardamos a avaliação e as contribuições dos Capítulos Provinciais 

para que o projeto atual possa ser progressivamente enriquecido e o texto final seja fruto da 

reflexão conjunta de todos. 

Outra questão sobre a qual alguns Capítulos devem dialogar e tomar decisões concretas 

é a presença de religiosos de uma circunscrição no território de outra. Lembramos que, em 

setembro de 2017, o Definitório aprovou algumas determinações para acabar com a presença 

de religiosos fora das comunidades, que é contrária ao espírito e à letra das nossas leis. Em 

junho de 2018, foi concedido um prazo razoável e foi estabelecido que essas presenças 

deveriam ser regularizadas antes dos capítulos provinciais de 2020. Nessa mesma linha, em 

março deste ano de 2020, foram estabelecidos critérios para a colaboração entre as províncias, 

que respeitem o princípio da territorialidade. Na reunião do Definitório, analisámos as medidas 

que foram tomadas até agora e as respostas recebidas das diferentes províncias e tomámos 

algumas medidas concretas que serão comunicadas às respetivas províncias e também às 

dioceses correspondentes. 

Continuando com a vida das circunscrições, lemos e comentámos os relatórios que 

algumas delas enviaram um ano após a visita geral, conforme é exigido pela prática atual do 

Definitório. Especificamente, recebemos, nesta ocasião, os da Província Ibérica e da Semi 

Província do Líbano, bem como a comunicação provisória da Província de Cracóvia. 

Durante as sessões do Definitório, recebemos o Ecónomo Geral, que apresentou o 

habitual relatório trimestral. Entre outras coisas, analisámos, com ele, a situação económica do 

Teresianum, particularmente da Faculdade Teológica. Esta instituição académica e formativa, 

tão importante para nós, deve continuar a receber os recursos necessários, tanto financeiros 

quanto pessoais, para realizar de maneira eficaz o serviço que a Ordem necessita e espera dela. 

Para isso é imprescindível a disponibilidade e colaboração das circunscrições da Ordem. 

A economia, tanto da Casa Geral como de muitas circunscrições, também sofreu as 

consequências da pandemia. Sem dúvida, é o momento de rever algumas opções, na linha de 

uma maior austeridade de vida e adequada eficiência económica, dedicando os recursos 
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disponíveis às necessidades prioritárias. Também é conveniente aumentar a circulação de bens 

dentro da Ordem, a fim de ajudar as circunscrições que mais necessitam, e sem esquecer a 

solidariedade para com os mais pobres da nossa sociedade, que como sempre foram os mais 

afetados por esta crise global. 

Por seu lado, o Procurador Geral informou o Definitório das medidas tomadas, nos 

últimos meses, ante os órgãos do Vaticano para obter as autorizações necessárias em relação às 

áreas da vida da Ordem que assim o exigem. Em particular, comentamos alguns casos 

específicos de religiosos cujo processo está pendente de resolução. 

O Definitório nomeou (em alguns casos renovou): 

- o P. Juan Miguel Henríquez Tobar, por três anos, como Superior da comunidade do 

Colégio Internacional de Roma, 

- o P. Joseph Antony Purampokku Puraidom como Primeiro Conselheiro da 

comunidade do Colégio Internacional de Roma, 

- o P. Enrique Castro Yurrita como Sócio e Ecónomo da comunidade do Seminarium 

Missionum de Roma,  

- o P. Attilio Ghisleri como Delegado Geral para Israel, 

- o P. Francisco Negral como Primeiro Conselheiro da Delegação Geral de Israel, 

- o P. Karol Milewski como Segundo Conselheiro da Delegação Geral de Israel, 

- o P. Avelino Pertile como Primeiro Conselheiro da comunidade de Stella Maris. 

Realizámos esta sessão do Definitório Geral na semana imediatamente após a Festa de 

Pentecostes. A pandemia forçou-nos a renovar a consciência da nossa fragilidade humana e da 

incerteza que pesa sobre todos os nossos projetos. É mais uma experiência que nos leva a abrir-

nos com esperança e gratidão ao dom do Espírito, presença divina que nos dá a força e a 

confiança que por nós próprios não podemos alcançar. Assim, com o desejo de viver abertos à 

sua presença e ação, pedimos a sua luz para toda a Ordem. 

 

Fraternalmente 

 

P. Saverio Cannistrà, General 

P. Agustí Borrell 

P. Łukasz Kansy 

P. Johannes Gorantla 

P. Daniel Chowning 

P. Francisco Javier Mena 

P. Mariano Agruda III 

P. Daniel Ehigie 

 


