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PREFÁCIO 

Tornar-se religioso é entrar ao serviço de Deus, é fazer intei-
ramente dom de si próprio a Deus. 

Muitos homens desejam entregar-se exclusivamente a Deus, 
mesmo que não sejam chamados ao sacerdócio, ou porque não 
têm aptidão suficiente para os estudos necessários, ou porque, 
atraídos por uma vida separada do mundo, o seu temperamento 
não se adapta bem a demasiada solidão e requer maior activida-
de física. 

Outros, capazes de serem sacerdotes, mas impelidos por 
uma atração especial de graça para imitar o abaixamento do Fi-
lho de Deus, preferem por essa razão as condições mais humil-
des dos irmãos leigos. Foi o caso de um célebre Duque de Ne-
vers que, depois de ter ocupado um dos mais importantes cargos 
no Reino de França, entrou no mosteiro da Cartuxa para servir 
sob o hábito de um irmão leigo. 

A vida dos monges cartuxos é pouco conhecida: a dos Ir-
mãos talvez até menos do que a dos Padres. Isto não é surpreen-
dente, uma vez que a característica da vocação cartusiana é a 
vida escondida, portanto ignorada e desconhecida pelos ho-
mens, como Jesus que gastou trinta anos da sua curta existência 
na terra, na humilde casa de Nazaré. 

O Irmão Cartuxo reproduz por excelência esta vida humilde 
e laboriosa do Filho de Deus, que veio aqui abaixo "para servir e 
não para ser servido" . E é nisto que consiste a grandeza da sua 1

vocação, que é a própria vocação de Jesus. 
Religioso contemplativo consagrado a Deus por profissão 

solene da mesma forma que os padres religiosos, vivendo no se-
gredo da sua cela, a vida do Irmão Cartuxo é uma vida de oração 
e trabalho em solidão e silêncio. 

 Mc 10:451
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No mundo, apesar das aparências sedutoras, a realidade é 
geralmente muito dura, com o seu triste cortejo de dor e amar-
gura. No mosteiro cartuxo, apesar de certa aparência austera, as 
realidades, na medida em que são vividas na pertença de Deus, 
tornam-se doces. A alma generosa sente-se livre da subjugação e 
tirania das criaturas; livre então, une-se a Deus, vive apenas para 
Ele, em serenidade, paz e alegria radiante. O principal é vir para o 
mosteiro cartuxo, com uma intenção recta e boa vontade, muito 
amor sobrenatural por Deus e pelo próximo. 

ALGUMAS PALAVRAS DE HISTÓRIA 

Quando São Bruno veio instalar-se no deserto de Chartreuse 
em 1084, trouxe consigo seis companheiros que, como ele, esta-
vam tão enamorados de Deus que deixaram tudo para trás e pro-
curaram a solidão profunda para se dedicarem à contemplação 
da Bondade infinita. Entre estes seis companheiros, quatro eram 
clérigos, dois eram leigos: André e Guerin. Foi com o mesmo espí-
rito que estes sete fundadores da Ordem Cartuxa foram condu-
zidos para o deserto, e nada os distinguia do ideal contemplativo 
que perseguiam. 

Só os distinguia as necessidades práticas que consistiam em 
dividir os trabalhos da melhor forma possível de acordo com as 
suas aptidões e sobretudo com a sua formação prévia. Sem ir-
mãos leigos, de facto, os Padres não poderiam ter levado a sua 
vida de grande solidão. Assim, desde o início, esta distinção que 
estava a surgir nas Ordens monásticas teve de ser feita. Mas o 
Irmão Cartuxo, embora mais dedicado ao trabalho comunal do 
que os Padres, continuou a ser um solitário. Distinguiu-se assim, 
desde o início, dos Irmãos de todas as outras Ordens. 

Assim André e Guerin, emuladores dos seus companheiros 
na busca da intimidade divina, tornaram-se os precursores da-
quela bela falange de Irmãos que, segundo o testemunho da his-
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tória cartusiana, trouxeram tantas bênçãos à Ordem pela sua 
santidade e prestaram-lhe imensos serviços pelo seu trabalho e 
devoção. E que benefícios imensos, que graças de escolha, a pró-
pria comunidade humana não retirou deles? 

COMO VIVE O IRMÃO CARTUXO 

Como dissemos acima, a vida do Irmão Cartuxo reproduz a 
de Nazaré. Seguindo o exemplo de Nosso Senhor, ele divide o 
seu tempo entre a oração e as tarefas materiais da casa. Seguindo 
o exemplo de São José, ele procura viver incessantemente na in-
timidade de Jesus, mesmo durante o seu trabalho. 

A vida dos monges cartuxos está admiravelmente organiza-
da: oração, oração mental, leituras sagradas, trabalho manual, 
momentos de relaxamento, bem como de solidão e vida comuni-
tária, estão harmoniosamente ordenados para levar à união con-
templativa com Deus, tendo em conta as possibilidades da nossa 
natureza e dos indivíduos. Esta harmonia significa que a vida 
cartusiana, embora de verdadeira austeridade, pode ser suporta-
da por uma saúde média ou temperamentos expansivos. 

A SUA VIDA CONTEMPLATIVA 

Oração — A função principal do Irmão Cartuxo consiste 
nos exercícios da vida contemplativa. A sua oração litúrgica é 
normalmente composta por um certo número de Pai Nossos e 
Ave Marias correspondentes às Horas do Ofício canónico; mas 
também podem recitar o Ofício com os salmos, como fazem os 
Padres. Em dias normais, rezam uma parte na cela e outra parte 
no coro pela sua presença em Matinas a meio da noite. 

Aos domingos e dias de festa, eles rezam todos os seus ofíci-
os na igreja ao mesmo tempo que os membros do coro. 
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Para além do Ofício Canónico, têm de recitar o Ofício Breve 
da Santíssima Virgem, que normalmente o precede, e têm tam-
bém de recitar diariamente o Ofício de Defuntos, constituído 
para eles por algum Pater e Ave. 

Além disso, têm pelo menos meia hora de oração, que deve 
tender a ser prolongada e a desabrochar em puro amor na soli-
dão e nas preocupações do dia, na leitura orante da Bíblia ou na 
lectio divina, e em algumas casas a oração matinal em comum. 

A oração da noite é feita ou na cela, ou em comum, assistin-
do às Vésperas, ou na capela da família, de acordo com o costu-
me das casas. 

Solidão — Os Irmãos Cartuxos têm cada um a sua própria 
cela, na qual não se dedicam ao trabalho ou aos serviços eclesiás-
ticos. Não devem deixá-lo sem uma razão séria e, quando não 
estão ocupados lá fora, devem regressar a ele avidamente, "como 
um peixe na água", de acordo com a expressão dos Estatutos da 
Ordem. 

Tomam lá as suas refeições, sozinhos, excepto em dias de 
festa e domingos. 

Em suma, em dias normais, partilham a vida dos Padres du-
rante 16 a 17 horas, quer sozinhos na cela ou na igreja ou na ca-
pela dos frades, também chamada capela da família. 

Partilham-no ainda mais nos dias de festa, quando rezam 
todos os seus Ofícios na igreja ao mesmo tempo que os Padres. 
O resto do tempo têm de permanecer na cela, excepto para al-
guns requisitos especiais de trabalho. Nestes dias, nem sequer 
podem ir para o seu local de trabalho sem autorização. 

Silêncio — O silêncio é o companheiro inseparável da soli-
dão. Continua fora da cela e permite estar "face a face com Deus" 
mesmo em ocupações comuns. É por isso que a regra é muito 
rigorosa na cartuxa. 

Quando os Irmãos estão ocupados com o mesmo trabalho, 
podem falar uns com os outros apenas sobre coisas necessárias e 
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úteis. Caso contrário, não poderão fazê-lo sem autorização, ex-
cepto em caso de extrema necessidade. 

Penitência — Não pode haver vida contemplativa sem peni-
tência: se a oração eleva a alma a Deus, a penitência tem como 
objectivo afastá-la da terra e do "eu" egoísta. Não é, portanto, 
surpreendente que as práticas de austeridade tenham um lugar 
importante na Regra dos Cartuxos: abstinência perpétua da car-
ne, jejuns frequentes, levantar-se à noite, deitar-se com simplici-
dade, pobreza, etc. No entanto, são ligeiramente menos rigorosas 
para os Irmãos do que para os Padres, e permanecem ao alcance 
da saúde média, temperados na sua aplicação pela medida justa 
que é uma das características dos Estatutos da Cartuxa. É sobre-
tudo a continuidade que os torna difíceis e ao mesmo tempo efi-
cazes para fazer morrer o homem velho. 

O Irmão Cartuxo não tem o direito de praticar qualquer 
mortificação para além da prescrita pela Regra, sem autorização 
especial, que dificilmente é concedida aos noviços, uma vez que 
a experiência prova que as mortificações voluntárias servem 
mais frequentemente para alimentar o amor próprio do que para 
o fazer morrer. A observância exacta e generosa dos Estatutos 
cartuxos é suficiente para saciar o espírito de sacrifício dos mais 
fervorosos. 

Como será explicado mais tarde, acharão particularmente 
útil o exercício deste espírito de penitência no trabalho manual 
que ocupa um lugar importante nas suas vidas. 

A penitência tem assim para o Cartuxo uma maior impor-
tância quanto mais alto for o ideal da sua Ordem, mais ele é 
chamado a uma intimidade mais imediata e profunda com Deus. 
Mas para permanecer no espírito da sua Ordem, deve sempre 
considerá-la tendo em vista a união com Deus, que é o objectivo 
imediato da sua vida. A penitência não deve esconder este objec-
tivo, mas deve permanecer subordinada a ele como meio para o 
alcançar. Deve ser praticado com a santa liberdade e simplicida-
de que o desenvolvimento da vida divina em nós exige. 
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O que tem sido dito de penitência pode ser dito de todas as 
observâncias cartusianas. Se os praticar com este espírito, o no-
viço não demorará a aperceber-se de como são admiravelmente 
ordenados até aos mínimos detalhes para o levar "a procurar Deus 
com mais cuidado, a encontrá-Lo mais rapidamente e a possuí-Lo 
mais plenamente" . 1

O SEU TRABALHO 

O trabalho manual também ocupa uma grande parte da sua 
vida (cerca de 6 horas por dia). Não se deve esconder que é neste 
humilde serviço que deve realizar a sua vocação e continuar a 
sua união com Deus. 

Mas as necessidades de um mosteiro cartuxo são suficien-
temente numerosas e extensas para permitir a cada um encontrar 
uma ocupação de acordo com a sua força e aptidões. Os traba-
lhos mais comuns são: cozinhar, coser, lavar, carpintaria, horti-
cultura, despensa, manutenção, apicultura, etc. 

Contudo, é óbvio que uma pessoa que é quase incapaz de 
fazer um trabalho normal não poderá ser aceite como Irmão. Isto 
será um sinal de que ele não tenha a vocação. 

Os Irmãos Cartuxos, na maioria das vezes, trabalham sozi-
nhos ou em grupos muito pequenos, a fim de favorecer aquela 
atmosfera de recolhimento e silêncio que os deverá seguir da 
igreja ao trabalho, do trabalho à cela, e envolver toda a sua vida. 

Desta forma, o irmão generoso pode facilmente continuar 
durante todo o dia com Jesus a intimidade que ele começou na 
igreja ou na cela. Ao mesmo tempo, encontra nesta vida árdua a 
ocasião para muitos sacrifícios, para renúncias em todas as for-
mas, para a prática da virtude, especialmente para a prática da 
caridade fraterna, da humildade e da obediência. 

 Prólogo dos Estatutos da Ordem Cartuxa1
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VINTE E QUATRO HORAS 
BEM PASSADAS 

O horário para os dias normais de trabalho é regulado mais 
ou menos da seguinte forma, com apenas algumas modificações 
de acordo com os vários tempos litúrgicos ou o clima em que se 
situa a Cartuxa: 
00:00 Levantar. 
00:15 Matinas na igreja.  

Permanecem em Laudes nos dias de festa e domingos. 
≈ 1:30 Regresso à cela: um quarto de hora de oração  

e hora de dormir. 
5:45 Levantar. 
6:00 Prima na cela.  

Oração matinal. Lectio divina. Leitura espiritual.  
Se o Irmão tiver muito trabalho a fazer durante o dia, 
pode tomar o pequeno-almoço. 

(7:15 Na capela dos Irmãos: Missa dos Irmãos, para aqueles 
que não comparecerão à Missa conventual por causa do 
seu trabalho). 

8:00 Missa Conventual. 
9:00 Na cela: recitação do Ofício de Tércia. 
9:45 Trabalho. 
12:00 Na cela: Ofício de Sexta. Refeição, e tempo livre.  

Ofício de Nona. 
13:30 Retomada dos trabalhos. 
17:00 Vésperas.  

Leitura ou estudo espiritual, oração. Colação da noite. 
18:45 Completas. 
19:30 Hora de dormir. 

Cada vez que a hora chega, é altamente recomendável que 
interrompamos o nosso trabalho por um momento para elevar 
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os nossos corações ao Nosso Senhor e à Santíssima Virgem, re-
novando as nossas boas intenções. Além disso, os irmãos podem 
fazer pequenas visitas ao Santíssimo Sacramento durante as suas 
viagens ao mosteiro. 

Recordemos que aos domingos e dias de festa, para além do 
trabalho estritamente necessário, a vida dos Irmãos Cartuxos é 
em parte passada aos pés do tabernáculo. Nestes dias assistem, 
de facto, na igreja, com os Padres, a todos os Ofícios do dia (ex-
cepto Prima) e da noite, cuja simplicidade tocante e grandeza 
austera são tão propícias à meditação. O resto do tempo, eles 
mantêm a solidão da sua cela naquela doce ‘face a face’ com o 
Hóspede e Senhor do seu coração, cuja paz e deleite nenhuma 
língua humana ainda foi capaz de transmitir; eles podem ocupar-
se em oração prolongada, recolhimento, leituras piedosas, etc., 
de acordo com a atracção e graça do momento. 

O APOSTOLADO OCULTO  
E SILENCIOSO DOS IRMÃOS CARTUXOS 

Tal vida, plenamente vivida a exemplo dos Cartuxos da pri-
meira hora num espírito de fé e sacrifício, só pode ser de grande 
valor aos olhos de Deus. O seu poder de intercessão brilha sobre 
toda a Igreja, como explica o Papa Pio XI na Bula "Umbratilem" 
pela qual foram aprovados os Estatutos Cartusianos de 1924: "É 
fácil, diz ele, perceber que aqueles que assiduamente cumprem o ofí-
cio de oração e penitência, muito mais do que aqueles que cultivam o 
campo do Senhor pelo seu apostolado externo, contribuem para o 
progresso da Igreja e para a salvação do género humano; pois se não 
trouxessem do céu uma abundância de graças divinas para regar este 
campo, os obreiros evangélicos obteriam apenas escassos frutos do seu 
trabalho. Assim, não é necessário dizer quanta esperança os religio-
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sos cartuxos inspiram em nós e quanto esperamos do seu escondido e 
silencioso apostolado." 

Sem conhecer os efeitos aqui em baixo, o que ainda é um 
sacrifício, a própria fé dá ao Irmão Cartuxo a certeza de que a sua 
oração, as suas renúncias diárias, as suas humildes obras mere-
cem e atraem graça, luz e vida para aqueles que não as têm. "Pela 
sua união muito íntima com Deus, diz o Papa Pio XI, bem como 
pela sua santidade interior, os seguidores desta vida escondida em 
silêncio contribuem grandemente para sustentar o brilho da santida-
de que a Imaculada Esposa de Cristo oferece aos olhos e à imitação 
de todos." 

No Corpo Místico de Cristo que é a Igreja, os Cartuxos são 
como artérias ocultas, transferindo silenciosamente vida sobre-
natural para os outros membros, e isto na medida em que estão 
mais unidos à Fonte da Vida que é Cristo, mais vazios de todas as 
criaturas e de si mesmos e mais profundamente escondidos. 

Depois dos sacerdotes que eminentemente cumprem este 
ministério de intercessão em virtude do seu sacerdócio, os Ir-
mãos Cartuxos têm assim o maior papel social e a mais alta dig-
nidade na terra. 

CONDIÇÕES DE ADMISSÃO 

Saúde normal, capacidade de trabalho normal e útil numa 
cartuxa. 

Um bom carácter, simples, erguido, aberto, flexível, capaz de 
obediência e especialmente de amor. Ao contrário do que muitas 
pessoas pensam, naturezas muito activas e personalidades afir-
mativas adaptam-se muito bem à vida cartusiana. 

Uma boa vontade disposta a santificar-se pelos meios pró-
prios da Ordem, e também determinada a superar, por amor de 
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Deus, as mil pequenas dificuldades que são inevitáveis em qual-
quer vocação. 

Um juízo reto baseado no senso comum; mas não é necessá-
ria nenhuma ciência especial ou aptidão extraordinária. 

Condições de idade: A época da juventude é a mais favorá-
vel e a mais normal para entrar na cartuxa: a idade mínima é de 
20 anos, assim que a inteligência tenha sido capaz de compreen-
der e apreciar a graça do chamado divino e que a maturidade 
humana seja suficiente. Para se poder habituar mais facilmente a 
este modo de vida, é melhor não ser demasiado velho; um aspi-
rante, por exemplo, que se aproxima dos 40 anos de idade, deve-
rá, para ter uma oportunidade de ser recebido, trazer qualidades 
mais amadurecidas, certos sinais de vocação e garantias suficien-
tes de perseverança. O limite de idade, de acordo com os Estatu-
tos, é de 45 anos. 

Condições económicas: tanto os mais pobres como os ricos 
são bem-vindos, pois os Cartuxos nunca exigiram nada dos seus 
postulantes. Só é recomendado trazer alguma roupa pessoal du-
rante os primeiros meses de experiência. 

ETAPAS SUCESSIVAS 

Quando um jovem se sente atraído pela vida cartusiana de 
um Irmão, escreverá uma apresentação de si próprio ao Mestre 
de uma Cartuxa. Se parecer adequado, após um período de troca 
de informações, será convidado a fazer um retiro dentro do mos-
teiro, com a duração de várias semanas, com o mesmo horário e 
estilo de vida que os irmãos leigos. Após um período de reflexão, 
se pedir para entrar e for aceite, começará o seu postulantado. 

O postulantado dura entre três e doze meses. O postulante 
recebe um manto negro que irá usar para participar em todas as 
actividades da Ordem. Está sob a direcção do mestre de noviços 
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na área espiritual, discernimento vocacional e formação religio-
sa, e sob a orientação do procurador na obra que lhe será atri-
buída. 

Se o postulante estiver no lugar certo e demonstrar um espí-
rito de perseverança, será apresentado à comunidade, que votará 
sobre a sua admissão no noviciado. O noviciado tem a duração 
de dois anos. O noviço recebe o hábito Cartusiano, sem bandas, 
e deve usar uma capa preta para os exercícios comunitários. A 
partir daí, é membro da Ordem e é completamente assimilado 
aos outros irmãos, cuja vida segue em todos os pormenores. Ele 
também assume pequenas responsabilidades. 

Se o noviciado tiver corrido bem, é apresentado à comuni-
dade, que vota sobre a sua admissão aos primeiros votos tempo-
rários, que duram três anos (depois abandona a capa e recebe 
uma cogula com bandas). Depois o mesmo para a renovação dos 
votos, por mais dois anos. E por fim para a profissão solene ou 
perpétua, que compromete o monge durante toda a sua vida. Ele 
já não pertence a si próprio, respondeu ao apelo divino, ofere-
ceu-se a si próprio a Deus publicamente e oficialmente para 
sempre. 

Há também a possibilidade irmãos Donatos, que seguem as 
mesmas fases de formação, com mais flexibilidade para certas 
observâncias, e que não fazem votos, mas fazem um contrato de 
serviço com a casa. Este contrato, na sua fase final, pode ser defi-
nitivo ou renovado de três em três anos. 

INÍCIO DA VIDA ETERNA 

Feliz é a alma que se comprometeu no caminho real da 
Cruz, depois de ter encontrado esta porta do céu que é a cartu-
xa! Pois a grande caridade que reina entre todos os membros da 
família cartusiana alivia grandemente os mil problemas diários 
que muitas vezes tornam a vida tão dolorosa no mundo. 
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Na vida do cartuxo, tudo é organizado para permitir a reali-
zação segura do magnífico ideal para o qual o chamamento divi-
no convida: A separação do mundo e de ocasiões de pecado, a 
fácil e habitual frequência dos sacramentos - fontes de todas as 
graças -, a orientação e conselhos de superiores experientes, a 
ausência de todas as preocupações materiais, e sobretudo a at-
mosfera de piedade e recolhimento com que nos sentimos cons-
tantemente rodeados, dão com a graça de uma morte suave, uma 
grande esperança de desfrutar da glória do Céu com um tesouro 
de méritos: "Se alguém me quiser servir, que me siga; e onde eu esti-
ver, ali estará também o meu servo. Se alguém me serve, o Pai honrá-
lo-á" . 1

A fecundidade de tal vida não pode ser expressa; é um sacri-
fício que a graça divina torna fácil, de acordo com a promessa de 
Nosso Senhor: "O meu jugo é suave, e o meu fardo leve" (Mt 
11:30), e não é a menor das nossas alegrias saber que desta for-
ma estamos a participar efectivamente na redenção de Cristo. 

Além disso, a alma generosa já se vê na posse do Bem infini-
to que deve satisfazer a sua sede insaciável de felicidade e preen-
cher a sua capacidade de amar. Graças à sua pureza de vida, já 
desfruta dela com uma simplicidade e profundidade que ne-
nhum afecto humano pode dar: caminha diretamente para o ob-
jetivo para o qual foi criada. Consciente do tesouro que traz den-
tro de si, do Deus que nela estabeleceu a sua morada, para a en-
cher de bens celestiais, a alma permanece atenta à sua voz; num 
doce e contínuo comércio de amizade que a faz esquecer que ela 
ainda está na terra: é a vida eterna iniciada. 

Alma de boa vontade, que escutais o doce convite do Mes-
tre: "Se queres ser perfeito… vem, segue-me" , entregai-vos comple2 -
tamente e para sempre. Não deixeis passar a hora da graça! Ela 
não reaparecerá talvez mais, e teríeis, destruindo o vosso futuro, 

 Jo 12,261

 Mt 19,212
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perdido para sempre imensos tesouros. Faz da tua vida uma ple-
nitude de santidade, respondendo fielmente à doce voz de Jesus 
que te chama: "Meu filho, dá-me o teu coração" . 1

 Prov 23,261
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