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1. O CONTEXTO DOS “MENORES” NA 

ORIGEM DA REGRA DO CARMO 

A Regra foi escrita entre 1206 e 1214, pois foi nestes anos que 

Alberto era Patriarca de Jerusalém. Alberto, como ele mesmo 

afirma no Prólogo, foi procurado por um grupo de eremitas que 

moravam no Monte Carmelo. Eles já tinham uma organização, pois 

viviam sob a obediência de um certo B (Brocardo). Foram até 

Alberto com uma proposta, "propositum", ou projeto de vida que 

eles, naquela oportunidade, queriam submeter à apreciação do 

patriarca. Não pedem uma "Regra", mas sim uma coisa bem mais 

humilde. Pedem apenas que Alberto examine a proposta e lhe dê 

uma "norma de vida" (vitae formulam). Mais tarde esta Norma foi 

aprovada como "Regra da Ordem dos Irmãos da Bem-aventurada 

Virgem Maria do Monte Carmelo". É a fonte comum, onde todos 

bebemos, até hoje. 

Quem era o grupo liderado por Brocardo? Como é que eles foram 

parar no Monte Carmelo? Vieram de onde? O que os levou a querer 

falar com Alberto? Qual era a proposta ou ideal que os animava?  

 1. A situação do povo nos séculos XI e XII 

Nos séculos XI e XII a sociedade passa por uma crise profunda. 



Mudanças econômicas, sociais e políticas colocam tudo em 

movimento e influem sobre a maneira de se viver a fé e de se 

anunciar o Evangelho. As riquezas do feudalismo, fundamentadas na 

posse de terra, começam a ser superadas por uma nova riqueza 

feita de navios, comércio, capital. Surge uma nova economia, mais 

urbana. O centro de gravidade, se desloca dos feudos para os 

burgos. A nova classe das corporações sobe, começa a substituir os 

senhores feudais nos conselhos municipais. Ela surge ao lado das 

duas classes já existentes. Havia os Patrícios, os Senhores, 

chamados Maiores, e o povo agregado, chamado os Menores. A nova 

classe dos “burgos” é chamada Medíocres. Quem mais sente o 

efeito desta mudança social são os Menores. Eles ficam à deriva, 

abandonados, tanto por parte da sociedade como por parte da 

Igreja. 

A Igreja era uma pedra fundamental no edifício social. 

Sociedade e Igreja eram como corpo e alma. A vida religiosa estava 

concentrada nas grandes ordens monásticas com Regras bem 

constituídas e aprovadas. Os religiosos viviam instalados e 

organizados nos seus grandes mosteiros, que era um mundo em si, 

autônomo e independente do mundo ao seu redor. A Organização da 

Igreja, isto é, as dioceses e os mosteiros imitavam o modelo da 

sociedade envolvente. Um feudo independente ao lado dos outros 

feudos. 

A Vida Religiosa tinha dois eixos básicos: "Ora et Labora". A 

celebração dos Ofícios Divinos e o trabalho diário com a sua rotina 

de arrancar da terra o sustento para poder viver. Ela não irradiava 

muito estímulo para a vivência do Evangelho. A crise social que 

abalava a sociedade, começou a abalar também a Igreja e a Vida 

Religiosa, provocando movimentos de renovação e de contestação. 

As ordens antigas continuavam a existir e existem até hoje, mas 

não eram elas a ponta da renovação. A ponta da renovação vinha de 

outro canto. 

 2. Começa a ferver a reação religiosa 

O clero e os monges vivem distantes do povo nos seus mosteiros. 

De certo modo, legitimam e sacralizam o sistema existente. Isto 

faz com que, por parte do povo comece uma busca de um contato 

mais direto com Deus e com a sua Palavra. Muitos procuram ter a 

sua cópia ou código do Evangelho. O povo começa a encontrar-se 

entre si em torno do evangelho. É desta leitura da Palavra de Deus 

que surge, aos poucos, o desejo de uma vida mais de acordo com o 

Evangelho.  

Muitos leigos, em nome da fidelidade ao evangelho, procuram 

novos caminhos para viver o evangelho na simplicidade. Surgem 

grupos e até movimentos de massa de homens e mulheres (norte da 

Itália e Sul da França). Eles querem a "Vida Apostólica", vida que 

imita a vida dos apóstolos e que, para eles, consistia na pobreza 

radical e na pregação itinerante. No meio disso, surgem heresias 

populares, lideradas por fanáticos, que faziam até matanças no meio 

do povo, como por exemplo, os Albigenses. 

O clero não estava preparado para enfrentar este problema. Os 

monges viviam distantes do povo, cultivando suas terras e rezando o 

Ofício. O povo vivia abandonado, entregue aos movimentos de reno-



vadores fanáticos. Aos poucos, porém, de dentro desta sociedade 

conturbada surgem respostas mais concretas para o problema do 

povo de Deus e aparecem novas formas de Vida Religiosa. 

 3. Novos rumos e formas de se viver o 

Evangelho na Vida Religiosa 

A reação começa a concretizar-se numa espécie de êxodo ou 

saída para o deserto, para a solidão. O que os animava era "Seguir 

Jesus pobre na verdadeira pobreza e nudez". Nisto havia uma dupla 

reação: contra o sistema eclesiástico e contra o sistema feudal. 

Eles rompem com o senhor da terra para retirar-se no deserto, na 

solidão. Já não servem mais ao sistema. Exprimem assim a sua 

vontade de solidarizar-se dos Maiores e de ficar ao lado dos 

Menores. Esta reação aparentemente alienada que busca a solidão 

era, na realidade, uma decisão profundamente profética e política. 

Nesta maneira de Seguir Jesus, os leigos procuravam imitar a vida 

dos primeiros cristãos descrita nos Atos. Por isso, dedicavam 

grande espaço à oração, à partilha dos bens e ao anúncio pobre e 

itinerante do Evangelho. 

Neste “movimento da pobreza” dos séculos XI e XII, acentuam-

se, sobretudo, duas coisas: fraternidade e itinerância. A 

fraternidade inclui partilha dos bens e vivência em comum do 

Evangelho. A itinerância inclui o testemunho e a pregação do 

evangelho. Surge o fenômeno dos eremitas itinerantes (romeiros), 

que vivem das esmolas recebidas do povo (mendicantes) e em troca 

anunciam o Evangelho. Eles interiorizam o valor do abandono total a 

Deus, da vida pobre e marginalizada. Rompem com o sistema da 

época e assumem viver como e com os Menores. É dentro deste 

contexto social que surgem os "frades menores", os mendicantes, 

as novas ordens religiosas. Uma delas é a Ordem do Carmo. 

 4. O ideal concreto que os animava: romaria 

para Jerusalém 

Um elemento importante que se mistura nisso tudo são as 

Cruzadas. Elas suscitam uma espécie de mística concreta, atraente 

e bem popular, que se cristaliza em torno do "êxodo ou saída para 

Jerusalém". Por causa das Cruzadas, a libertação da Terra Santa 

estava no centro das aspirações. Muitos já tinham ido à Palestina, 

seja como soldado, seja como peregrino. Tratava-se da terra onde 

Jesus anunciara o Evangelho em toda a sua novidade e os primeiros 

cristãos tinham dado forma nova à vida fraterna. Esta vida 

evangélica estava ausente na Europa.  

Desta mistura de fé, de religião popular, de política e de cultura, 

surge uma alternativa, um novo ideal polarizador, para os que viviam 

abafados pela estrutura pesada do feudalismo e das formas antigas 

do monaquismo, a saber, ir para a Terra Santa em peregrinação, 

recriar lá em toda a sua pureza o Evangelho e, assim, imitar bem de 

perto, na própria terra, a vida de Jesus e a vida dos apóstolos. 

Francisco de Assis, Antônio de Lisboa e muitos outros foram filhos 

do seu tempo, andando como peregrino pobre em direção a 

Jerusalém. Tudo isto recebia o nome de "viver em obséquio de 

Jesus Cristo". Era o oposto de "viver em obséquio do Senhor do 

Castelo". 



Apesar de ser um ideal bonito, a ida para Jerusalém era também 

uma espécie de fuga. Pouco a pouco, porém, surgem formas de se 

viver o ideal dentro da própria Europa. Surgem as Ordens 

Mendicantes, cujo ideal era: recriar a fraternidade, reviver o 

Evangelho, no meio dos "Menores". 

 5. Quem era o grupo de carmelitas que foi 

falar com Santo Alberto?  

Resumindo o que vimos até agora, é possível definir melhor quem 

eram os primeiros Carmelitas, nossos irmãos fundadores, que viviam 

no Monte Carmelo. Eram leigos. Tinham vindo da Europa para viver o 

Evangelho de maneira radical na Terra de Jesus. Esta era a razão 

profunda da sua vida. Eram pessoas que já tinham tido a coragem de 

tomar decisões importantes na vida. Abandonaram sua terra, sua 

casa, sua família, seus bens, tudo por causa do evangelho e se 

colocaram na estrada. Eram romeiros. Gente que se desinstalou, que 

não tinha nem queria ter terra fixa. Gente que tinha vendido tudo 

para poder comprar o tesouro. É possível que alguns tenham sido 

ex-combatentes.  

Em oposição ao luxo e à acomodação do clero e dos mosteiros, 

procuravam imitar Jesus pobre, numa vida de austeridade. 

Procuravam viver a conversão que o Evangelho pedia. Conversão que 

implicava numa nova forma de vida. Eram eremitas. Gente que 

dedicava grande parte do seu tempo à oração e à ruminação da 

Palavra de Deus. Dentro da sociedade, eles se situavam não do lado 

dos grandes senhores, nem do lado dos mosteiros, mas sim do lado 

dos pobres, dos "menores". Muitos deles, antes de chegar ao Monte 

Carmelo, devem ter vivido da mendicância, pobres com o pobres. 

Apesar de serem chamados eremitas, eles viviam de certo modo em 

comunidade, pois prometiam obediência a Brocardo. Expressavam 

assim o ideal comum de recriar um novo tipo de fraternidade. Nas 

suas andanças e romarias, eles anunciavam o Evangelhos, recebendo 

em troca algo para comer e sobreviver. 

2.  A REGRA DO CARMO, REDIGIDA E 

RELIDA DESDE OS “MENORES” 

 A História dos primeiros 40 anos da Regra 

do Carmo (1207 - 1247) 

A história da formação da Regra é, ao mesmo tempo, a história 

da formação do grupo dos primeiros Carmelitas. O texto de Alberto 

nasceu como simples norma de vida. Só 40 anos depois, foi aprovado 

como Regra da Ordem do Carmo. O texto cresceu com o grupo que 

nele se inspirava e se espelhava. As adaptações e mudanças 

introduzidas refletem as adaptações e mudanças pelas quais passou 

o grupo dos primeiros carmelitas até chegarem a constituir-se como 

Ordem, reconhecida e aprovada pela Igreja. Os 40 anos refletem o 

crescimento da identidade e da identificação do grupo dos 

primeiros carmelitas. Refletem a maneira como a Regra foi relida à 

luz dos “Menores”, para que os carmelitas pudessem viver como 

Mendicantes, fiéis à sua origem. É a história da gestação da Regra e 

da Ordem do Carmo. 

Sabemos muito pouco do que aconteceu nestes 40 anos. A única 



informação que temos são as cartas de alguns Papas para os 

primeiros carmelitas. Elas são como janelas. Revelam aspectos e 

problemas da vida dos nossos primeiros irmãos. Lembramos aqui as 

principais cartas e as principais datas. 

1207: Alberto escreve a “Norma de Vida” 

1226: Honório III diz: “É norma válida para todos!” 

1229: Gregório IX diz: “Vocês não podem ter propriedade!” 

1238: Os carmelitas voltam para a Europa 

1246: Inocêncio IV diz: “Bispos! Aceitem os Carmelitas!” 

1246: Primeiro Capítulo Geral dos Carmelitas 

1247: Inocêncio IV dá a aprovação da Regra do Carmo 

 1. O ANO DE 1207: ALBERTO ESCREVE A 

“NORMA DE VIDA” 

A Regra foi escrita em forma de carta e não como um texto 

jurídico. O fato de ser uma carta acentua o seu aspecto pessoal e a 

sua limitação no tempo e no espaço. Os primeiros destinatários 

entenderam a Carta de Alberto não como um texto jurídico 

definitivo, mas como um texto de animação e de inspiração que foi 

crescendo em importância junto com o próprio grupo, ao longo dos 

primeiros 40 anos. 

A Carta de Alberto imita o estilo das cartas do Novo 

Testamento; apresenta o ideal do Carmelo como atualização do 

Evangelho. Retoma também a grande tradição da vida religiosa 

desde os Santos Padres. Assim, além de resumir o estilo de vida e o 

ideal que já animavam o grupo, a Carta situa o grupo dentro da 

Tradição da Igreja e dentro do movimento renovador da Vida 

Religiosa da época, distinto seja dos mosteiros tradicionais, seja 

dos eremitas andarilhos. Eis os pontos principais: 

1. Não tem abade, mas sim um prior a ser escolhido 

periodicamente entre os confrades (I). 

2. Não podem ter propriedade (IX) 

3. Não podem mudar de lugar, como faziam os eremitas (V). 

4. Novos candidatos entram através da comunidade (VI) 

5. Todos são responsáveis pelo todo e pelo bem-estar de 

cada um (XI) 

 2. O ANO DE 1226: HONÓRIO III DIZ: “NORMA 

VÁLIDA PARA TODOS!” 

Depois que receberam a Norma de Vida, os Carmelitas 

começaram a expandir-se pela Palestina. As novas comunidades fora 

do Monte Carmelo não se sentiam ligadas à Carta de Alberto de 

maneira jurídica, mas a aceitavam como fonte de inspiração. Isto 

reflete a espontaneidade dos movimentos religiosos da época e, em 

particular, a espontaneidade na vivência da Norma de vida dada por 

Alberto.  

Em 1215, diante da proliferação de movimentos e grupos 

religiosos, o Concílio Lateranense IV determina que não podem 

surgir mais Ordens novas com Regras novas. Os novos grupos devem 

unir-se a uma Ordem já existente ou assumir uma das Regras já 

aprovadas. Por causa desta proibição do Concílio Lateranense IV, 

muitos bispos impediam a expansão dos carmelitas, pois 



dificultavam a abertura de novas casas. Isto deve ter sido um 

motivo ou uma tentação para alguns abandonarem o novo rumo de 

Vida Religiosa expressa na Carta de Alberto e retomarem a forma 

anterior dos mosteiros.  

Diante disso, os Carmelitas recorrem ao Papa Honório III 

dizendo que a “Norma de Vida” escrita por Alberto é anterior ao 

decreto do Concílio Lateranense. Na resposta o Papa obriga, 

“iniungimus”, os carmelitas, “a vocês e a todos que vierem depois”, a 

observar a Regra de Alberto. A imposição do Papa é sinal de que as 

várias comunidades carmelitas ainda não se sentiam como membros 

de uma Ordem organizada. Ainda não observavam a Regra como uma 

norma jurídica. Assim, pouco a pouco, por causa de todas estas 

dificuldades, a Carta de Alberto começa a assumir uma importância 

cada vez maior. Tornou-se objeto até de uma ordem papal. Ela ajuda 

o grupo a se organizar melhor e a ver a “Norma” cada vez mais como 

“Regra” válida para todos. 

 3. O ANO DE 1229: GREGÓRIO IX DIZ: “NÃO 

PODEM TER PROPRIEDADES!” 

Apenas tres anos depois da carta de Honório III, Gregório  IX 

manda outra carta que determina o seguinte: 1. Proibe ter 

propriedades.  2. Ninguém pode impor aos carmelitas um superior 

que não seja aceito pelos súditos.  3. Confirma o que Honório III já 

tinha dito.  

Proibindo terminantemente a propriedade, o Papa impede que os 

carmelitas sejam recuperados pelo sistema anterior dos mosteiros 

com suas grandes propriedades. Obriga-os assim a viver de esmolas 

e a se manter dentro do movimento dos mendicantes do lado do 

povo pobre, dos “menores”. 

Dizendo que ninguém pode impor um superior que não seja eleito 

pela comunidade, o Papa defende o grupo dos carmelitas contra 

certos direitos adquiridos de alguns bispos que podiam interferir 

nas comunidades religiosas e impor-lhes o superior que eles, os 

bispos, queriam. Confirmando a “Norma de Vida” de Alberto, ele a 

chama Regra. Deste modo, ele distingue os carmelitas do movimento 

monacal das grandes Regras Monásticas. 

A conclusão que se tira desta carta do Papa Gregório é a 

seguinte: 1. No ano de 1229, isto é dez anos antes da vinda da 

Europa, os carmelitas estavam criando comunidades nas dioceses da 

Palestina e da Síria. 2. Algumas comunidades, de fato, tinham 

propriedades e outras já tinham um superior imposto pelos bispos, 

isto é, elas estavam sendo recuperadas pelo sistema antigo. Ora, 

não ter propriedade e ter superior eleito e não imposto, já estavam 

na Carta de Alberto. O Papa, apenas reafirma o que já estava lá 

dentro. Se ele reafirmou, é porque, de fato, estes dois pontos não 

estavam sendo observados. Isto é, não havia uniformidade na 

maneira de se observar a Carta de Alberto. Ela ainda não era vista 

como Regra. As comunidades ainda não se viam a si mesmas como 

uma Ordem. A carta de Gregório revela que o grupo estava se 

formando e, com ele, o texto da Regra estava crescendo, tomando 

forma aos poucos. 

 4. O ANO DE 1238: A VINDA DOS CARMELITAS 



PARA A EUROPA 

Os muçulmanos avançam e vão reconquistando a Terra Santa. 

Aumenta a perseguição. Cresce o perigo de perseguição. Os frades 

se reunem e decidem: “Cristo perseguido foi para o Egito. Elias 

perseguido foi para fora da Terra Santa”. Diante disso, alguns deles 

obtiveram a licença de sair da Terra Santa e de voltar para a 

Europa. Era 1238. Os primeiros lugares onde se instalaram são 

Chipre, Messina, Aylesford, Pisa, Provença. Mesmo saindo, 

continuam ligados à casa-mãe do Monte Carmelo. Em 1291, o 

convento do Monte Carmelo foi invadido e destruído, e os frades 

foram massacrados. 

A partir de 1238 o eixo se desloca da Palestina para a Europa. 

Esta mudança foi causa de crise de identidade. Foi ao mesmo tempo 

fator de amadurecimento para o grupo fundador da nossa Ordem. 

Vários fatores contribuiram para que surgisse esta crise tão grave 

logo após a sua chegada na Europa: 

1. Acostumados a viver na solidão, os primeiros Carmelitas não 

sabem bem onde fixar morada: na cidade, onde está o povo e onde 

vivem os “menores”; ou no campo, na solidão, onde estão os 

mosteiros. Por causa da pobreza e da mendicância, eles são 

obrigados a morar perto das cidades, onde o ambiente é totalmente 

diferente do Monte Carmelo. 

2. Europa está cheia de frades mendicantes e de novas Ordens. 

Existe a proibição do Concílio Lateranense IV de 1215 de não 

fundar novas Ordens com novas Regras. Por isso os carmelitas são 

recebidos com desconfiança. Vivem uma vida estranha na semi-

solidão. Os bispos não os recebem de bom grado. O povo não os 

conhece. Usam um hábito estranho com listas pretas. O povo 

pergunta: “Quem são vocês?” 

3. São eremitas obrigados a viver como mendicantes. Há o 

perigo de eles se perderem no meio da confusão, sem muito contato 

entre si e nem com o mosteiro do Monte Carmelo. 

Diante desta crise de identidade entra em ação a defesa natural 

do grupo que cresce em consciência. A Carta de Alberto começa a 

ser Regra. Pela observância dela, os primeiros carmelitas começam 

a distinguir-se dos outros e a ter cara própria. Surgem duas 

tendências, opostas entre si, que refletem a profundidade da crise. 

De um lado, a corrente mais realista que vai ser representada por 

Simão Stock e que opta pela adaptação à nova situação. Do outro 

lado, a corrente mais idealista que vai ser representada mais tarde 

por Nicola, o francês, e que prefere a solidão do Monte Carmelo 

(“Ignea Sagitta”). Não era fácil a adaptação aos novos tempos. 

São anos difíceis e, por isso mesmo, decisivos para o futuro da 

Ordem. É nesta época que começa o aprofundamento da inspiração 

eliana da Ordem. O perigo de ser suprimida como ordem posterior 

ao decreto do Concílio Lateranense,faz usar o recurso de dizer que 

são uma ordem que já vem desde os tempos do Antigo Testamento, 

desde os tempos de Elias. De fato, eles representam uma tradição 

antiga que já vinha desde os primeiros séculos. Ao mesmo tempo, 

começa a acentuar-se a devoção a Nossa Senhora. Inicia-se a 

devoção ao Escapulário dos “Irmãos da Bemaventurada Virgem 

Maria do Monte Carmelo”. Assim, através de muito sofrimento e 



crise, cresce a lenta formação da Ordem do Carmo e progride a 

releitura da Regra à luz dos Menores. 

 5. O ANO DE 1246: INOCÊNCIO IV DIZ: 

BISPOS! ACEITEM OS CARMELITAS!” 

Em junho de 1245, Inocêncio IV escreveu três cartas para os 

carmelitas. Nas duas primeiras, ele confirma as cartas de Gregório 

IX e de Honório III. Na terceria carta ele dá licença para pedir 

esmolas e os recomenda ao povo. Assim, ele garante que eles se 

situem do lado dos menores como mendicantes. 

Em 1246, o mesmo Papa escreve uma carta aos bispos, pedindo 

que aceitem os Carmelitas em suas dioceses. Esta carta de 1246 e a 

última de 1245 revelam que a adaptação dos carmelitas à nova 

situação na Europa não era nada fácil. De um lado, os bispos não os 

aceitavam e não lhes davam lugar para moradia, pois olhavam os 

carmelitas como pessoas infiéis, fugitivas do mosteiro. De outro 

lado, o povo não os acolhia e não lhes dava esmola! 

Na sua recomendação aos bispos o Papa explica: “Eles sairam da 

Palestina não por infidelidade, mas por causa da perseguição!” A 

recomendação do Papa ao povo dava aos carmelitas uma espécie de 

carteira de identidade. Quando interpelados para se identificar na 

hora de pedir esmola, podiam apresentar uma carta de 

recomendação do Papa! 

Mas a dificuldade e a resistência não vinham só dos bispos e do 

povo. Vinham também de dentro deles mesmos. Alguns não se 

adaptavam. Viviam na Europa como se fosse na Palestina. (Viviam na 

América latina como se fosse a Europa!) Daí as tensões que vão 

reaparecer mais tarde para o fim do século XIII com a eleição de 

Nicola para Geral da Ordem. 

A carta do Papa Inocêncio IV aos bispos também é resultado de 

um pedido dos próprios carmelitas. Eles procuravam um espaço 

dentro da Igreja, em que pudessem “sibi et proximis ad salutem 

proficere” (Contribuir para a salvação do próximo e de si mesmos). 

Sinal de que entre eles o número dos clérigos estava aumentando. 

Eles queriam o apostolado junto com a vida contemplativa.  

 6. O ANO DE 1246: REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO 

CAPÍTULO GERAL DA ORDEM 

Na carta de 1247, em que finalmente se aprova a Regra, 

Inocêncio IV fala de um Capítulo Geral, realizado no ano anterior, 

em 1246. Fala ainda do Prior Geral e dos seus definidores, e 

informa que o Capítulo Geral lhe enviou Reginaldo e Pedro como seus 

representantes a fim de pedir para que ele, o Papa, com a sua 

autoridade, resolvesse algumas dúvidas da Regra.  

Com outras palavras, os carmelitas já se tinham organizado como 

Ordem, pois tinham Prior Geral. Tinham Províncias que mandavam 

delegados para o Capítulo. Nesse mesmo capítulo, eles decidiram 

enfrentar o problema interno, pois resolveram pedir do Papa a 

ajuda necessária para, como diz a carta, resolver algumas “dúvidas 

na Regra” e “mitigar” alguns outros pontos que já não estavam de 

acordo com a nova situação em que se encontravam. 



Isto é um sinal de que a Regra tinha uma autoridade de norma 

jurídica para eles. De “fonte de inspiração” ela passou a ser “Regra 

obrigatória de vida”. Por isso, aquilo que na Regra não estava de 

acordo com a nova situação de vida, só podia ser mudado pela 

autoridade máxima tanto do Capítulo Geral como do Papa. Assim, no 

início e no fim deste período de 40 anos, está um pedido dirigido à 

autoridade da Igreja, ao patriarca Alberto e ao Papa Inocêncio IV, 

para que interfira dando a sua aprovação ao modo de viver dos 

carmelitas. Nas duas ocasiões, a iniciativa partiu dos frades. 

Além da informação dada pela carta do Papa, nada se sabe de 

concreto sobre este primeiro Capítulo Geral realizado em 1246: 

nem data exata, nem lugar, nem modo, nem texto! Aliás, todos estes 

primeiros 40 anos da existência da Ordem, são praticamente 

desconhecidos para nós. Parece mesmo uma longa gestação dentro 

do útero da história. O nascimento foi no 1º de outubro de 1247! 

 7. O ANO DE 1247: APROVAÇÃO DEFINITIVA 

DA REGRA POR INOCÊNCIO IV 

A pedido dos Carmelitas, o papa entregou a Regra a dois frades 

dominicanos, Hugo e Guilherme, para fazer a revisão e adaptá-la às 

exigências da nova situação. No dia 1º de outubro de 1247, o novo 

texto foi promulgado. Algumas mudanças significativas entraram no 

texto. Na realidade, não se trata de “mudanças”, mas sim de 

fidelidade à inspiração original na nova situação em que viviam na 

Europa. O Papa fez o mesmo que Alberto tinha feito: expressou e 

codificou o que já estava sendo vivido na prática. 

Segue aqui a lista dos principais acréscimos e mudanças. Num 

apêndice damos o texto da Regra em Latim, sublinhando os 

acréscimos feitos por Inocêncio IV com relação ao texto de 

Alberto. 

Capítulo 1 acrescentou: com castidade e abdicação de 

propriedade.  

Capítulo 2 sobre o lugar da moradia. É novo. Aceita a nova 

maneira de viver e de trabalhar nas cidades. Mas mantém a 

fidelidade à inspiração original. 

Capítulo 4  sobre o refeitório comum. É novo. A moradia em 

comum na mesma casa já não permite cada um ter a sua cozinha, 

como se fazia no Monte Carmelo, onde as celas ficavam distantes 

uma da outra. 

Capítulo 8 sobre o Ofício Divino. O texto de Alberto não 

distinguia os “clérigos”. O novo texto os distingue. O grupo já não é 

mais só de leigos. Tornou-se uma “Ordem Clerical”. 

Capítulo 9 sobre não ter propriedade. O texto de Inocêncio 

acentua a proibição de não ter propriedade. Acrescenta a licença de 

se ter burros e galinhas, o que situa os carmelitas definitivamente 

entre os “menores”. 

Capítulo 13 sobre o jejum. O texto de Inocêncio é praticamente 

novo. Relativiza o jejum e permite comer carne nas viagens da 

mendicância. O serviço evangelizador ao povo como mendicante 

prevalece e leva a modificar uma norma do tempo da Carta de 

Alberto. 

Capítulo 16 sobre o silêncio. No novo texto, o silêncio é encurtado: 

do completório até à hora Prima. No texto de Alberto era das 



vésperas até a Tertia. Aqui também, o serviço evangelizador 

prevaleceu sobre a vida como eremita do tempo da Carta de 

Alberto. 

Estas mudanças foram introduzidas no texto para permitir que 

os Carmelitas pudessem continuar a viver o antigo carisma ou ideal 

de sempre na nova situação que enfrentavam na Europa. O texto 

anterior foi destruído por ordem do Papa. O único texto válido é 

este texto revisado de Inocêncio IV, de 1º de outubro de1247. 

Serve até hoje de inspiração e norma de vida para toda a Família 

Carmelitana, sejam religiosos ou religiosas, leigos ou leigas. Do 

texto original não se tem mais o texto exato, mas apenas uma 

reconstrução provável.  

 

3. CONCLUSÃO 

A partir de 1247 recomeça a história. As tensões continuam. 

Pois elas não se resolvem por decreto. Mas um caminho estava 

aberto. Em torno de 1250, Simão Stock, o Geral da Ordem, assume 

a nova caminhada. De 1266 a 1271, o Geral Nicola o Francês convoca 

todos a voltar para o Monte Carmelo. Seu Apelo não foi ouvido. 

Desde o seu início, a Ordem do Carmo carrega dentro de si esta 

dupla tendência: desejo de solidão, de oração, de Deus, do absoluto; 

e desejo realista de servir, de seguir a Igreja que se renova, de 

estar do lado dos pobres, de ser “mendicante”. Viver esta dupla 

tensão é a forma de sermos fiéis a nós mesmos! 

A Ordem veio do Oriente para a Europa, passou da solidão para a 

cidade, da vida só de oração para o apostolado, do trabalho manual 

para a mendicância. Neste nosso século, muitos carmelitas vieram 

da Europa para a América Latina. Vale a pena lembrar os pontos que 

nortearam a adaptação na Europa: 1. Realismo; 2. Vontade renovada 

de estar do lado dos menores, dos pobres; 3. Vontade de viver em 

fraternidade numa forma renovada de vida religosa; 4. Fidelidade à 

oração e à mística. Fidelidade ao ideal que Alberto propôs e ao qual 

os Carmelitas procuram ser fiéis através e apesar de todas as 

mudanças da época. 

O que chama a atenção até hoje é a extrema rapidez da 

multiplicação da Ordem no século XIII nos vários países da Europa. 

Em pouco mais de 60 anos, desde 1238 até o ano 1300, eles 

fundaram mais de 160 conventos em praticamente todos os países 

da Europa. Na mesma época cresciam os Franciscanos, os 

Dominicanos, os Servitas e tantas outras Ordens novas. Naquele 

mundo em mudança, os carmelitas souberam apresentar o ideal do 

Carmelo de uma forma que fosse ideal para a juventude da época. 

Do contrário, não se explica este rápido crescimento.  Eles 

souberam apresentar o ideal carmelitano para os Menores do seu 

tempo. 

Outra coisa que chama a atenção até hoje é a fidelidade à 

origem e a coragem de viver a tensão entre viver na contemplação e 

viver a serviço dos Menores. Esta tensão se expressa na história 

dos primeiros quarenta anos que acabamos de ver, e se reflete na 

história que seguiu depois durante a segunda metade do século 

XIII. A tensão encontrou sua expressão histórica na coragem de 

Simão Stock e na decisão de Nicola o Francês de convidar todos os 



confrades para voltar para o Monte Carmelo. Ambos eram superior 

geral da Ordem. 

Uma 3ª coisa que chama a atenção é a criatividade que tiveram 

para reencontrar o deserto do Carmelo entre os Menores da 

Europa. Não se deve considerar a adoção da vida Mendicante como 

um abandono parcial do ideal primitivo, mas sim como uma releitura 

radical deste mesmo ideal dentro da nova situação que viviam na 

Europa. A decisão de adotar a vida mendicante é a resposta de 

fidelidade ao que Deus estava pedindo. Os nossos primeiros irmãos 

deixaram-se questionar pela Tradição e pelos Pobres, e procuraram 

ser fiéis a ambos.   

É evidente o significado de tudo isto para nós carmelitas, hoje, 

na América Latina. Os nossos primeiros irmãos que foram falar com 

Alberto, nos provocam e incomodam. Eles são realmente os 

fundadores que até hoje nos desafiam a recriar o m esmo carisma 

na nossa realidade.  

 

APÊNDICE MENDICANTE 

 O número 8 da Regra fala em lugar, em latim, 

lócus: “A nenhum irmão será permitido, a não ser com a licença do 

prior em exercício, mudar-se do lugar que lhe foi indicado ou trocá-

lo com outro”. A palavra locus não indicava a cela, o quarto, mas sim 

o lugar de moradia, o próprio convento. Portanto, aqui não se trata 

da proibição de trocar de cela ou de quarto, mas sim da proibição 

de trocar de convento. Qual era o sentido desta proibição? Alberto 

previa que, no futuro, os Carmelitas fossem fundar outras 

comunidades em outros lugares. Dizendo que não podiam mudar de 

lugar de moradia sem licença do prior, ele tomava posição contra o 

costume dos eremitas antigos que escolhiam seu lugar de moradia, 

onde eles mesmos quisessem. Os eremitas antigos não criavam 

vínculo com a comunidade, mas só com o mestre ou guru a quem 

seguiam. Iam e vinham livremente, como e quando queriam, de 

acordo com o que cada um combinava com o seu mestre. Os 

Carmelitas do Monte Carmelo também eram eremitas, mas eremitas 

diferentes. Viviam em fraternidade, conforme o novo tipo de vida 

religiosa mendicante que estava surgindo na época. Foi para impedir 

o retorno a esse eremitismo antigo, que a Regra estabelece: Não é 

permitido a nenhum irmão, a não ser com licença do prior em 

exercício, mudar-se de lugar de moradia que lhe foi indicado ou 

trocá-lo com outro. O eremita carmelita devia renunciar à 

itinerância sem controle e submeter sua vida ao julgamento da 

comunidade, pois a fraternidade poderia ser destruída por esse 

costume itinerante da vida eremítica antiga.  

 Na época em que nasce a Ordem do Carmo, os 

Mendicantes ainda não eram grupos bem organizados. Era um 

movimento em formação. Os carmelitas nascem como grupo distinto 

dentro deste movimento renovador, do qual faziam parte muitos 

outros grupos, por exemplo, franciscanos, dominicanos, servitas, 

agostinianos. A palavra mendicante não tem nada a ver com mendigo. 

Os mendicantes procuravam viver mais perto dos pobres 

(“menores”), para anunciar-lhes a Boa Nova de Jesus. Eles ajudavam 

os pobres a redescobrir sua dignidade de gente e de filho e filha de 

Deus. Em troca recebiam algo para comer. Daí o nome de 



mendicante. Desde o início, os carmelitas, se identificam com esse 

movimento renovador que soprava na igreja. As principais 

características dos mendicantes estão na Regra: 

1. Não ter abade, mas sim um prior a ser escolhido entre os 

confrades (RC 4). 

2. Não mudar de “lugar” (convento), mas comprometer-se com a 

comunidade (RC 8). 

3. Novos candidatos são acolhidos na comunidade pelo prior (RC 9). 

4. Não ter propriedade, mas possuir tudo em comum (RC 12) 

5. Por serem evangelizadores itinerantes dos pobres, podem ter 

jumentos (RC 13) 

6. Todos são responsáveis pelo todo e pelo bem-estar de cada um 

(RC 15) 

7. Nas viagens missionárias podem comer carne que o povo lhes 

oferece (RC 17)  

 

 
 


