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Introdução 

Todos os carmelitas se voltam para a experiência fundadora dos 

eremitas no Monte Carmelo. Não sabemos por quanto tempo viveram lá ou quem 

eram eles. Quando decidiram prestar obediência ao eremita chamado 

simplesmente de “B” na Regra e que nossa rica tradição completou como Brocard. 

Por quanto tempo permaneceram sob a obediência a Brocard ou a quem quer que 

seja? Posteriormente, decidiram pedir a Alberto, o Patriarca de Jerusalém, que 

escrevesse algum modelo de regra para o tipo de vida que escolheram. Sabemos 

que ele concordou em algum momento entre 1206 e 1214. Decidimos celebrar em 

2007 o 800º aniversário da carta que ele escreveu, a “Formula Vitae”. 

Santo Alberto escreve especificamente que sua regra para a vida 

eremítica baseia-se no propósito dos próprios eremitas: “Contudo, foi a mim que 

vocês vieram pedir uma regra de vida para manter seu propósito confesso, uma 

regra a que possam se apegar firmemente daqui por diante”. Os primeiros 

carmelitas eram eremitas e, portanto, a “regra de vida” foi escrita para a vida 

eremítica. Em aproximadamente 40 anos o grupo se uniu ao novo movimento 

mendicante liderado pelos dominicanos e franciscanos. A crescente comunidade 

carmelitana desejou se mudar para novas cidades e trabalhar com um número 

cada vez maior de pobres urbanos. Não precisamos mencionar porque eles 

desejaram fazer isso. Em 1247, a “formula vitae” foi aprovada pelo Papa 

Inocêncio IV com algumas modificações destinadas a tornar a vida carmelitana 

mais adequada às cidades. Essas modificações foram feitas de acordo com as 

sugestões de dois cardeais dominicanos, escolhidos pelo Papa para examinarem o 

documento antes de sua aprovação como uma Regra. Com a aprovação do Papa, a 

“formula vitae” tornou-se uma Regra oficial da Igreja. 

Os carmelitas levaram algum tempo para se adaptar ao novo modo de 

vida como frades mendicantes. Um dos documentos carmelitanos mais antigos é o 

do Prior Geral, Nicolas, o francês, Ignea Sagitta, a flecha flamejante. Em sua 

carta, o Prior Geral estava se lamentando de tantos frades jovens atirando-se ao 

apostolado ativo sem uma preparação adequada e, por essa razão, prejudicando a 

si mesmos e aos outros. O motto teológico dos dominicanos é partilhar o fruto 

de sua contemplação. Os carmelitas queriam ensinar como contemplar, no sentido 

de fazer o possível para nos prepararmos para receber o dom de Deus, quando e 

se Deus escolher dá-lo a nós. Para ser fiel a essa vocação, o carmelita deve ter 

um forte compromisso com a oração e com o trabalho de transformação. 

Envolver-se com atividades externas a ponto de esquecer do nosso 



relacionamento básico com Deus, é um convite ao desastre e uma infidelidade à 

nossa vocação. 

Os carmelitas se tornaram mendicantes como carmelitas e não 

esqueceram simplesmente tudo que herdaram de seus predecessores no Monte 

Carmelo. É claro que uma parte de nossa Família permanece monástica, como as 

monjas enclausuradas. Temos diversas comunidades de eremitas ao redor do 

mundo. Todos os movimentos de reforma ao longo da história da Ordem voltam à 

vida idealizada dos eremitas no Monte Carmelo e aos valores da solidão, do 

silêncio e da contemplação. Nosso passado, com seus valores, é nossa herança e é 

parte de nossas vidas. A união da vida eremítica com a mendicante dá o sabor 

especial à sopa carmelitana que conhecemos e amamos. Existem muitas outras 

sopas boas, mas é na sopa carmelitana que Deus escolhe nos dar o alimento que 

precisamos. Cada Congregação carmelitana acrescenta algo de si à sopa 

carmelitana básica. 

Nossa Herança Mendicante: Mobilidade 

Vejamos agora uma herança específica que todos nós recebemos devido 

à decisão daqueles primeiros carmelitas de se unirem ao movimento mendicante. 

Antes do advento das Ordens mendicantes, a vida religiosa se manifestou 

fundamentalmente no monaquismo e na vida dos cônegos em comunidade. Esses 

modelos estabeleceram um relacionamento especial com o mundo e exigiam 

estabilidade em um lugar. Para o mendicante a única estabilidade é nossa 

obediência. Não somos itinerantes nos movendo de acordo com nossos próprios 

caprichos. Empenhamo-nos em estar disponíveis para a missão de nossa Ordem 

ou Congregação, de acordo com nosso voto de obediência. Não temos cidade 

permanente. Somos designados à uma comunidade e quando existe outra 

necessidade podemos ser chamados a respondê-la. Devemos ter uma razão muito 

forte para desejarmos recusar tal pedido. Isso não é um ato submisso à vontade 

de outra pessoa, mas à escuta da vontade de Deus, que vem a nós através da 

necessidade expressa por um superior religioso. 

Não temos recursos para construir pequenos impérios porque, em algum 

momento, seremos convidados a deixá-los para trás, mesmo se for apenas na 

morte, e é melhor estar acostumado ao desapego quando chegar essa hora. O 

ideal mendicante evangélico nos impulsiona a estar sempre no caminho e a 

cultivar a docilidade com a providência divina. A estabilidade e a autonomia 

monástica emergiram do sistema feudal da Europa medieval. Os mendicantes 

optaram pela mobilidade e pela disponibilidade à vontade de Deus. Não basta 

atrair pessoas às nossas igrejas ou o que quer que tenhamos. Devemos sair de 

nossos santuários e ir para as novas „praças‟. Quando vamos a novos lugares, 

devemos aprender a língua do povo. Do contrário, não haverá comunicação. Não 

falo de aprender português, espanhol ou qualquer outra língua moderna. Falo de 

ser capaz de se comunicar com as pessoas de hoje. É inútil conversar com as 

pessoas do futuro na linguagem de ontem. Também não falo de se tentar falar 

como os jovens, o que pode ser ridículo, mas de estarmos consciente se estamos 

nos comunicando ou não. O que nosso modo de vida comunica às pessoas hoje? Já 

construímos ou estamos tentando construir um pequeno império para nós 

mesmos? Isso é algo muito difícil de ser visto por nós , mas fica muito mais claro 

para as outras pessoas. 

 

A Batalha 

Ao citar a primeira carta de Pedro em nossa Regra, Santo Alberto nos 

pede para colocarmos a armadura de Deus. A razão é que devemos nos engajar 

numa batalha violenta e seria extremamente absurdo esquecer isso. Nos tempos 



medievais, essa batalha foi retratada como aquela contra demônios. Hoje, a 

mesma batalha tende a ser retratada de modo diferente: o campo de batalha é o 

coração humano e os combatentes são a nova pessoa, recriada à imagem de 

Cristo, contra o „falso eu‟. O „falso eu‟ é o egoísmo que está escondido em cada 

coração humano, sempre pronto a engolir o indivíduo. O „falso eu‟ é muito, muito 

sutil e pode se adaptar facilmente a qualquer modo de vida. O „falso eu‟ é 

desenfreado, ele é como um leão procurando a quem devorar (1Pd 5,8). Aqueles 

que levam a vida cristã a sério geralmente reprimem o „falso eu‟ de alguma forma, 

mas, gradualmente, esses freios podem se afrouxar, a menos que sejamos 

cuidadosos. O „falso eu‟ não se opõe à nossa escolha de viver uma vida 

consagrada. Enquanto nossos olhos estão em Jesus Cristo e nossos corações 

cheios de amor por ele, o „falso eu‟, que permanecerá parte de nós até nosso 

último suspiro, está atento, buscando oportunidades para si mesmo. A dominação 

que o „falso eu‟ exercerá em nossas vidas, vai depender se o levamos a sério e se 

buscamos limitar sua influência sobre nós. O „falso eu‟ está muito feliz como 

carmelita porque existem inúmeras oportunidades para o egoísmo em nosso modo 

de vida. 

Geralmente temos que esconder nosso egoísmo de nós mesmos porque 

gostamos de pensar que somos generosos e fiéis seguidores de Cristo. O „falso 

eu‟ se insere em nossos bons trabalhos e, gradualmente, estraga nossa 

motivação, se assim o permitirmos. Por exemplo, somos designados a trabalhar 

com um grupo em um dos apostolados carmelitanos. Começamos muito bem 

buscando servir às pessoas com quem convivemos. Depois de algum tempo 

reunimos ao nosso redor um pequeno grupo de ajudantes que nos respeitam e 

admiram nossos muitos dons. Existe uma pessoa no grupo maior a quem servimos 

que é irritante e que parece estar desafiando nossa autoridade. Obviamente 

temos que fazer algo pra que todos saibam quem é o responsável pelo projeto. O 

apostolado geralmente vai muito bem e estamos muito felizes. Começamos a nos 

estabelecer no lugar. É claro que estamos disponíveis para o apostolado mais 

amplo de nossa Província. Se eu fosse eleito Provincial ou Superior Geral, 

deixaria meu grupo com tristeza, mas meu trabalho é muito mais importante para 

ser deixado por algo inferior! Então, tijolo por tijolo, começo a construir meu 

pequeno império onde reina o „falso eu‟. Tais exemplos são limitados pelo espaço 

de desonestidade do „falso eu‟, que é quase ilimitada nesse vício em especial. 

O „falso eu‟ pode se insinuar em cada área de nossa vida. Ele se parece 

com uma maçã estragada e lentamente afeta todas as outras maçãs no barril 

com sua deterioração. Devemos estar conscientes de sua presença e de como ele 

se faz sentir em nossas vidas. Devemos usar as armas que Deus nos deu – fé, 

oração, sacramentos etc. Os valores da vida consagrada e da vida carmelitana em 

especial, também são armas muito importantes contra o „falso eu‟. Podemos viver 

de acordo com esses valores enquanto nossos corações podem seguir outros. 

Quando estamos sob estresse ou sendo desafiados, nossos sentimentos 

nos ensinarão muito sobre onde nosso coração realmente está. Convido-o a olhar 

para dentro de você mesmo e perguntar quais são seus valores verdadeiros. Você 

acha que seus irmãos e irmãs na comunidade concordariam com seu julgamento? 

Você está disponível para a missão da Ordem ou da Congregação ou apenas para a 

missão que você escolheu para si mesmo? A Ordem ou a Congregação está 

disponível para a missão da Igreja, que é continuar a missão de Cristo através 

dos tempos? Estamos tão interessados como Províncias ou Congregações a 

construir nossos impérios coletivos, a ponto de não termos possibilidade de 

mudar para responder às mudanças de necessidades? 

 



A Tensão Saudável 

Somos herdeiros da escolha que nossos predecessores carmelitanos 

fizeram quando se uniram ao movimento mendicante. Quando eles fizeram essa 

escolha, receberam a missão de Cristo, através da Igreja, para um apostolado 

ativo. No entanto, sempre existe uma tensão no Carmelo, que esperamos seja 

saudável e que nos mantenha em equilíbrio entre o ministério ativo e a vida de 

oração. O carmelita tem em sua alma uma certa nostalgia pelo deserto ou pelas 

montanhas. Enfatizamos a contemplação como nosso valor central no seguimento 

de Cristo. O apostolado ativo pode ser exaustivo às vezes, mas também pode ser 

muito recompensador no nível de como nos sentimos. A intimidade com Deus é o 

motor essencial para qualquer apostolado ativo para que ele esteja em sintonia 

com a mente e o coração de Cristo. O „falso eu‟ está sempre pronto a se instalar 

e assumir um apostolado se Cristo não for o centro de nossas vidas. O „falso eu‟ 

também nos dá boas razões para escapar de nossa obrigação para cuidarmos de 

nós mesmos. O „falso eu‟ nunca exigirá que você se engaje num encontro 

verdadeiro com o Senhor, mas tentará usar a oração para seus próprios 

propósitos. 

A missão dos mendicantes é proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. 

Qualquer que seja nosso apostolado particular, ele deve vir, de algum modo, sob 

a bandeira de levar a Boa Nova aos outros. Para sermos fiéis à nossa missão, 

devemos proclamar o Evangelho. Em primeiro lugar com nossas vidas, antes de 

fazê-lo com nossos lábios. Nessa assembléia Focal vimos a questão da 

fraternidade. Através de nossas vidas fraternas damos testemunho da verdade 

do Evangelho. Existe um ditado em inglês, que deve ter seu correlativo em outras 

línguas: é comendo que se prova o pudim – em outras palavras, não me diga que o 

pudim é bom, deixe-me prová-lo e eu mesmo o direi. Então, a autenticidade de 

suas palavras podem ser vistas apenas no modo como você vive. 

 

A Comunidade Mendicante 

A comunidade é um sinal maravilhoso de que o amor de Deus pode operar 

milagres nos corações dos seres humanos. Ela proclama a verdade do Evangelho e 

é uma parte essencial de nossa missão. Todos conhecemos a bela teoria da 

comunidade e do prazer que pode ser viver numa boa comunidade. Mas também 

não temos dúvida dos obstáculos que encontramos na comunidade. De vez em 

quando não é fácil viver em comunidade. Ela é composta de seres humanos 

imperfeitos que, esperamos, estão todos na mesma jornada espiritual e que 

possam apoiar uns aos outros para que alcancem o objetivo para o qual foram 

criados. Contudo, eles são seres humanos imperfeitos que buscam a felicidade de 

maneiras que nunca estarão plenamente satisfeitos. Essas maneiras colidem de 

tempos em tempos, pois até que o processo de transformação tenha alcançado 

um certo grau de maturidade, já que todos nós buscamos estima infinita e 

afeição, segurança e controle. Ou seja, experimentaremos colisões de 

personalidade. 

Quando fazemos nossa profissão, nos comprometemos com um grupo de 

pessoas reais que são fundamentalmente boas, mas imperfeitas. Nos 

comprometemos a compartilhar nossa sorte com essas pessoas. Somos chamados 

a amar nosso próximo que é um ser humano real de carne e osso com 

sentimentos, que nem sempre reage como esperamos. É fácil amar outro ser 

humano na teoria, mas, na prática, isso é mais difícil. É fácil amar toda a raça 

humana, mas é mais difícil amar uma pessoa real. Talvez devamos agradecer a 

Deus por nos darmos tão bem em comunidade. Os relacionamentos humanos não 

são fáceis. Devemos agradecer a Deus pelos companheiros de nossa jornada que 



são, na sua maioria, pessoas que se esforçam para viver o Evangelho como elas o 

vêem, apesar de ser difícil acreditar nele às vezes. 

De vez em quando, é tentador tentar escapar das exigências 

depositadas em nós por vivermos em comunidade. Podemos ser muito bons em 

servir aqueles fora da comunidade que ocupam uma posição superior, mas com 

aqueles que vivem na mesma casa, com quem partilhamos nossa mesa, a sala de 

recreação e, talvez, também o apostolado, pode haver atritos. Esses atritos são 

o modo como Deus suaviza as margens ásperas de nossa personalidade e 

aprofunda o processo de purificação e de transformação. Deus está fazendo uma 

obra de arte de nossas vidas e as ferramentas que Deus freqüentemente usa são 

nossos irmãos e irmãs. Devemos agradecer a esses irmãos e irmãs por nos 

ajudarem a nos tornarmos aquilo que Deus nos criou para ser. 

Acreditamos que uma vocação vem de Deus, mas devemos admitir que o 

elemento humano está misturado com um chamado divino. Então, encontramos 

todos os tipos de pessoas nas comunidades religiosas. Talvez algumas pessoas 

que não se adaptam à vida em comunidade não devam se tornar religiosos(as). 

Outras se amarguraram com as duras experiências do dia a dia e não estão 

realmente felizes, mesmo quando coisas boas aconteçam para elas. Outras estão 

sofrendo diversos tipos de doenças ou vícios. Outras estão fazendo o possível 

para responder àquilo que acreditam que Deus está exigindo delas e vão onde 

quer que peçam a elas. Como qualquer outra pessoa, elas são limitadas, cometem 

erros, pecam e assim por diante. 

Um grupo de religiosos é um microcosmo da Igreja e do mundo. Uma 

parte vital da resposta humana à uma vocação é uma aceitação dessas pessoas 

concretas com todas as suas faltas e falhas. Ao fazermos nossa profissão na 

Ordem, assumimos a comunidade como uma parte integral de nossa vocação. Isso 

significa que compartilhamos nossa sorte com esse grupo, aceitando todas as 

conseqüências, na riqueza e na pobreza, na doença e na saúde até que a morte 

nos separe. 

A celebração da Eucaristia e a escuta comunitária da Palavra de Deus 

são de grande ajuda para construir a comunidade. A Eucaristia é a celebração da 

comunidade, mas também forma a comunidade e, por isso, merece uma séria 

preparação. Ela transforma indivíduos em comunidade e depois nos envia a viver 

o Evangelho no nosso dia a dia. Infelizmente, a Eucaristia também pode causar 

divisão dentro de uma comunidade se colocarmos muita atenção no exterior e 

pouca ao coração da questão. 

Na Regra, o movimento das celas individuais para a capela todo dia é um 

símbolo do constante esforço de sair de si mesmo para encontrar os outros e 

com eles fazer comunidade. A fraternidade é um sinal profético de que é 

possível viver em comunhão, apesar do preço que temos de pagar. 

A oração pode ser usada para fomentar nosso próprio ego em vez de ser 

uma abertura à ação purificadora e restauradora de Deus. Mas tal perigo não é 

razão para deixarmos de lado a oração, tanto como indivíduos quanto como 

comunidades. Santa Teresa d‟Ávila disse que, em se tratando de oração, 

precisamos ter uma determinação muito firme para continuar e nunca desistir. 

Cada um de nós é responsável pela saúde da comunidade. Ser orante não significa 

necessariamente dizer muitas orações, mas permitir que nossas orações nos 

transformem e como nos relacionamos com os outros. 

A redescoberta da Lectio Divina como um método de oração foi muito 

importante para toda a Igreja e também para nossa Ordem. Um passo da Lectio 

Divina é partilhar nossas idéias sobre um texto da Escritura com os outros, mas 

este certamente não é seu objetivo. O objetivo da Lectio é a contemplação, que 



é um relacionamento maduro com Deus, em Jesus Cristo, no qual nossos modos 

humanos limitados de pensar, amar e agir são transformados em modos divinos. 

A discussão de um texto da Escritura e a tentativa de aplicá-lo à vida de uma 

comunidade pode ser muito útil, mas muito mais poderoso é partilhar a 

experiência do silêncio juntos, onde todos desejem a presença e a ação de Deus 

dentro da comunidade. A Lectio Divina é muito útil nas comunidades, mas é 

importante não parar o processo na metade do caminho. 

 

No meio dos pobres 

O movimento mendicante surgiu como um dom do Espírito Santo para a 

Igreja e para o mundo numa época de grande revolução social. Mais e mais 

pessoas estavam se mudando do campo para as cidades, tal como em nossos dias 

e com o mesmo resultado: um grande aumento dos pobres urbanos. Quando o 

Papa Inocêncio IV aprovou a Formula Vitae de Santo Alberto e a transformou 

numa Regra oficial da Igreja, o Papa fez algumas mudanças pequenas, mas 

significativas, que permitiram aos eremitas carmelitanos se unir ao novo 

movimento mendicante. Ele deu permissão aos carmelitas a se estabelecerem 

“em localidades adequadas à observância de sua Ordem” (Regra 5). 

Rapidamente a Ordem começou a se estabelecer no meio dos pobres e a 

partilhar com eles suas alegrias e esperanças, tristezas e angústias. Vivendo 

entre os pobres, tentamos dizer a eles que Deus está realmente presente e que 

a luta da humanidade está especialmente próxima de seu coração. Tentamos 

mostrar o amor de Deus com nossas vidas e não apenas com nossos lábios. 

Com respeito ao nosso compromisso com os pobres, gostaria de citar 

algo que escrevi recentemente à Família Carmelitana: 

“A opção pelos pobres requer um modo piedoso de olhar o mundo. Ela nos 

desafia a avaliar nosso estilo de vida, nossos modos de tomar decisões num nível 

pessoal e institucional em termos de seu impacto sobre os pobres. Através de um 

estilo de vida simples, as comunidades religiosas dão testemunho e anunciam a 

Boa Nova do Reino de Deus. As comunidades de homens e mulheres consagrados 

podem concretizar um modo de vida alternativo neste mundo. Isto é um sinal do 

Reino de Deus. Um estilo de vida pobre, humilde e simples também é uma 

denúncia dos atuais sistemas de nosso mundo, pois vão contra ele. A pobreza dos 

religiosos só vai desafiar outras pessoas se nos deixarmos ser desafiados em 

primeiro lugar. Se nos tornarmos prisioneiros do estilo de vida de nossas 

próprias sociedades e aceitarmos os costumes e modos de pensamento dos 

setores mais privilegiados, não serviremos a ninguém como religiosos, nem aos 

pobres nem aos ricos, e estes só podem ser salvos tornando-se pobres como 

Cristo, que “embora fosse rico, se tornou pobre por causa de vocês, para com a 

sua pobreza enriquecer a vocês” (2Cor 8,9) (O Senhor ouve o clamor do Pobre – 

Carta à Família Carmelitana, 28). 

 

O encontro/capítulo da comunidade 

O modo como o capítulo, ou o encontro da comunidade é organizado, pelo 

menos na teoria, foi uma mudança trazida pelo movimento mendicante. Na vida 

monástica, o centro do capítulo semanal era a palestra dada pelo abade ou 

abadessa. Nossos capítulos são encontros de uma comunidade de irmãos e irmãs 

para discernirem o que o Senhor está nos dizendo. A idéia do capítulo é muito 

rica, mas algumas vezes não se realiza exatamente de acordo com o ideal. 

Se não discutirmos as coisas que nos interessam, elas se transformarão 

em problemas que podem destruir a harmonia de qualquer comunidade. O 



encontro da comunidade precisa olhar para questões práticas, mas também para 

os aspectos espirituais da vida em comunidade. Existem certas habilidades 

necessárias para organizar e dirigir um encontro comunitário com sucesso. 

Muitas vezes é melhor partilhar a liderança do capítulo comunitário porque o 

superior não possui necessariamente as habilidades necessárias. 

Outro problema é que muitas comunidades não realizam o encontro 

comunitário. Supõem-se que elas tratem não apenas de questões práticas da 

comunidade, mas também das questões espirituais. Ouvi muitas reclamações 

quanto a não se tratar das coisas espirituais por causa da presença de um 

membro da comunidade, ou que outro membro  fala demais e não deixa espaço 

para os outros, e assim por diante. Existe uma crise de liderança. É mais fácil 

para um superior não realizar encontros. Mas isto significa deixar de lado parte 

de nossa valiosa herança. Assim, ficamos mais pobres espiritualmente. 

O encontro comunitário é uma ferramenta essencial para o crescimento 

de um grupo de indivíduos em uma comunidade. De vez em quando, as tensões 

aparecerão nos encontros comunitários. Isso é muito natural e não algo a se 

temer. Se os encontros comunitários acontecem freqüentemente, isso dá aos 

membros da comunidade a oportunidade de manifestar seus ressentimentos o 

que , por sua vez, diminui o nível de tensão na casa. Se os encontros comunitários 

não acontecem regularmente, não há fórum onde colocar as questões normais que 

emergem em toda comunidade. Na ausência dos encontros comunitários 

regulares, a informação será transmitida por meio de discussões nos corredores. 

Isso também pode levar à apatia dentro da comunidade, o que não é saudável. 

Nossa história é muito importante não apenas para nos gloriarmos do 

passado, mas para que possamos aprender com ela para, nas palavras do 

documento “Vita Consecrata”, “ciar um futuro glorioso”. Nossa Família 

Carmelitana tem uma tradição muito rica que pode ajudar cada parte da família, 

assim como a cada indivíduo. A partir de nossa história, certos valores emergem 

como fundamentais no modo como nós carmelitas vivemos em obséquio de Jesus 

Cristo. Devemos nos apegar a esses valores. Eles nos manterão concentrados no 

centro de nossa vocação: Jesus Cristo e seu Evangelho. 

 

Perguntas para Reflexão Pessoal 

1. Que elementos da espiritualidade mendicante nos atraem mais? 

2. Como você mantém em equilíbrio todos os valores da vida carmelitana? 

3. Você pode discernir quando seu „falso eu‟ tenta se afirmar? Como? 

 

Perguntas para a Reflexão em Grupo 

1. Que valores da tradição mendicante você acha mais proveitoso para a atual 

situação da Família Carmelitana onde você se encontra? 

2. De que maneira o „falso eu‟ pode afetar nossa vida, afastando-nos de nossos 

valores? 

3. O que poderia melhorar nossa experiência do capítulo (no nível comunitário e 

provincial)? 

4. O que poderia dar mais sabor à sopa carmelitana? 
 


