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                         Queridos irmãos,
                                     o Advento nos aproxima nestes quatro domingos

próximos a Jesus pequeno e frágil.
Este Jesus que nasce na esperança
de  muita  gente  por  um  mundo
melhor,  mais  humano,  onde  os
homens e mulheres gozem de seus
direitos. Um mundo necessitado de
diálogo,  de  igualdade.  Francisco  nos  anima em
suas mensagens a sair de estruturas opressoras,
dentro e fora da Igreja, e abrir-nos á mensagem
de  Jesus  feito  homem  nas  diversas  formas
culturais e sociais.

                    O irmão Carlos, cuja festa celebramos o 1 de dezembro, 101 anos após a
sua  Páscoa,  é  uma  de  nossas  referências  para,  desde  Nazaré,
abrir-nos ao mundo, frente a uma longa lista de injustiças que se
mantêm  desde  os  interesses  dos  poderosos.  As  máfias  do
narcotráfico,  dos  seres  humanos,  a  ameaça  nuclear,  os
fundamentalismos  políticos,  as  causas  do  câmbio  climático,  o
terrorismo…  e  tantos  contra-adornos  de  Natal  que  nos
envergonham, mas que continuam estando presentes no quotidiano.
Quando se manipula a informação, a consciência; quando se intenta
a  costa  de  vidas  humanas  ganhar  poder,  dinheiro,  enganar  os
povos… Creio que todos sabemos dizer não a tudo isso, mas faz
parte de nossa missão ajudar os outros a ser consequentes com a
fe e o Evangelho. Que nossa oração, pastoral e missão, que nascem do amor ao Senhor
e ao próximo, como nos anima Carlos de FOUCAULD, estejam na linha do trabalho pelo
Reino neste Advento, onde os pobres nos ensinam a compartir o pequeno e insignificante.
                                              Vivemos com dor as perdas de Félix, nosso irmão de
Madagascar,  Howie,  de Estados Unidos –dos quais fizemos referência em nosso site
iesuscaritas.org-  e  Dominic,  de  Myanmar.  Outros  hermanos  também  celebraram  sua
Páscoa. Todos eles nos ensinaram com sua fidelidade ao Evangelho e á fraternidade que
merece a pena ser seguidor de Jesus.

                                                        Á norte de Félix, membro da equipe
internacional  e  responsável  africano,  a  equipe  designou  Honoré
SAWADOGO,  de  Burkina  Faso,  para  ocupar  seu  lugar  e
responsabilidade.  O  acolheremos em nosso  próximo  encontro  como
equipe  em  Bangalore,  Índia,  em  janeiro  de  2018,  preparando  a
Assembleia  Geral  de janeiro  de  2019.  Honoré,  Jean-François,  Mark,
Emmanuel,  Mauricio  e  eu  trabalharemos  por  fazer  possível  uma
assembleia  onde estejam representados todos os irmãos do mundo,
suas inquietudes, as realidades das fraternidades, os chamamentos a
ser fieis a nossa opção pelo caminho de Jesus como missionários e
presbíteros diocesanos, no carisma do irmão Carlos. Espero ainda de
alguns  países  as  respostas  ao  questionário  prévio  á  assembleia.  O

questionário está de maneira permanente em nosso site de Internet. Obrigado. Isto vai
facilitar nosso trabalho em Bangalore.



                                 Em abril vivi com muita alegria nosso encontro de responsáveis e
delegados da Família Espiritual de Carlos de
FOUCAULD  em  Aquisgrão,  Alemanha.
Compartimos  a  realidade  de  ser  irmãos  e
irmãs  marcados  por  um  estilo  de  Igreja  em
comunhão com Francisco, com as dificuldades
de  ser  seres  humanos  imperfeitos,  mas
abertos á mudança pessoal e comunitária face
aos  desafios  de  nossas  sociedades,  dos
problemas  dos  homens,  com  a  alegria  de
saber que não estamos sós nesta missão. Nos
sentimos e somos família, e nossa fraternidade
sacerdotal  comparte  em  muitos  lugares  do
mundo a vida y proximidade das outras fraternidades no carisma do irmão Carlos.
                                  A fraternidade da Argentina celebrou em junho seu retiro anual. Tive

a alegria de participar nele e compartir com
bastantes  irmãos  sua  pastoral,  a
profundidade  de  suas  vidas  e  seu
empenhamento  com  seu  povo  e  suas
comunidades.  Só  tenho  palavras  de
agradecimento por tudo o que o Senhor faz
a través destes irmãos e a proximidade e
fraternidade  que  tiveram  comigo.  José
María  BALIÑA,  bispo  auxiliar  de  Buenos
Aires, nos ajudou a aprofundar a través da
Palavra de Deus em nossas vidas e nossa

missão. (Ver Carta de Aurélio á fraternidade de Argentina, em nosso site, arquivos de
agosto 2017)
                              Também as fraternidades de Estados
Unidos celebraram em julho sua assembleia em Camarillo,
Califórnia. Nosso irmão Fernando TAPIA, responsável pan-
americano,  animou  o  encontro.  Jerry  RAGAN,  nosso
querido  “Hap”,  foi  reeleito  como  responsável  nacional.
(Letter  from Camarillo,  em agosto  2017,  em nosso  site)
Com muita alegria constata-se a proximidade das diversas
fraternidades  de  toda  América,  especialmente  na
preparação que se está a fazer para a II Assembleia Pan-
americana, em fevereiro 2018, na República Dominicana,
com a coordenação de Fernando e os irmãos do Caribe
Mártires e Abraham. A nova fraternidade de Haiti vai estar
presente. Benvindos, Jonas e irmãos haitianos.

                                  Nossos irmãos de México
tiveram o Mês de Nazaré por primeira vez em julho e
agosto,  animados  também  por  Fernando,  perto  de
Puebla. A experiência foi uma semente de autêntica
fraternidade neste país onde a fraternidade cresce e
se  enriquece  com  irmãos  sacerdotes  muito
comprometidos social e pastoralmente com seu povo.
Aprecia-se o trabalho de Nacho, anterior responsável,
sua  dedicação  incansável  á  fraternidade,  e

atualmente o trabalho de José RENTERÍA. Obrigado por ser como sois. Podem ver um
amplo pdf com o reporto do Mês de Nazaré também em nosso site.



                     Em julho celebramos nossa assembleia europeia da fraternidade em Rudy,
Polónia. Na Carta de Rudy tendes um amplo resumo
das aportes das fraternidades de Europa, resultado
de nosso trabalho coordenado por John Mc`EVOY,
da Irlanda, nosso responsável europeu, e os irmãos
polacos,  especialmente  Andrzej  e  Rafael,  que
fizeram um grande esforço por acolher-nos, dar-nos
calor humano, e oferecer-nos nas paróquias durante
o fim de semana sua hospitalidade e o contato com
a  gente.  Elegemos   Kuno  KHON,  de  Alemanha,
como novo responsável da fraternidade em Europa,
até  á próxima assembleia  na Inglaterra,  em 2020.
Aparecem-nos muitos chamamentos ante uma Igreja
europeia que envelhece, numa sociedade cada vez
mais dessacralizada e laicista, e com uma demografia cambiante y dependente do grande
número de imigrantes e refugiados. Estes não devem ficar fora de nossa missão.

                       Nosso irmão Jean-Michel BORTHEIRIE
animou o retiro da fraternidade de Chad, em Bakara, no
mês de agosto, e com grande alegria partilhou comigo
esta  experiência  africana  de  fraternidade.  Ele  é  bom
conhecedor  da  realidade  da  África  por  seu  trabalho
missionário  no  continente.  A  fraternidade  de  Chad
cresce  e  Corentin  se  esforça  por  coordenar  como
responsável  os  encontros,  com  grandes  dificuldades
pelas  distâncias,  como  acontece  em  muitos  países
onde os irmãos se veem obrigados a viajar muito tempo
para  encontrar-se.  Obrigado,  porque este  esforço  faz

possível também a fraternidade.
                                     A fraternidade espanhola
tivemos nosso retiro de verão na última semana de
agosto,  em Galapagar,  Madrid,  com os  aportes  de
nosso  irmão  Mateo  CLARES  sobre  as  linhas  de
espiritualidade e missão de Carlos de FOUCAULD. A
adoração, a revisão de vida, o  deserto e uma tarde
de assembleia, coordenados por nosso responsável
Leonardo,  sintonizaram-nos  o  coração  e  ajudaram-
nos a aprofundar em nossas vidas.

                              Os irmãos do Chile celebraram
seu  retiro  e  assembleia  estes  últimos  dias,
animados  por  Matías  VALENZUELA,  missionário
dos Sagrados Corações, especialista em temas de
Carlos de FOUCAULD. Que alegria ver de novo o
nosso Mariano PUGA nesta foto de família! Ele e
outros irmãos “históricos” cuja idade e experiência
nos  dão  um testemunho  vivo  de  seguimento  de
Jesus  e  de  pastores  e  missionários,  reflexando
com suas vidas que Deus os ama e que dão tudo

por Ele.

                                 Nesta semana passada realizou-se em
Paquistão  a  Semana  de  Espiritualidade  da  Ásia,  centrada  na
mensagem de Carlos de FOUCAULD, com a participação de irmãos



de quase todas as fraternidades asiáticas, e a coordenação de Arthur, responsável da
Ásia, e Emmanuel, de nossa equipe internacional. Em breve espero oferecer um resumo
e informação deles em nosso site da  fraternidade.
                             E hoje viajo para Itália para participar no retiro e assembleia dos irmãos
italianos em Loreto. Secondo MARTIN finaliza sua tarefa como responsável e é preciso
eleger  um  novo  irmão.  Teremos  em  nosso  coração  sempre  presente  Giuseppe
COLAVERO, nosso grande lutador pela fraternidade e pelos mais abandonados. Também
Giovanni, o velho irmão querido por todos.
                               Levemos em nossa oração os nossos irmãos doentes. Penso

especialmente  em  Aquileo,  de  México,  que  vai  ser
operado após um acidente; em Gianantonio, da Itália;
em  alguns  dos  irmãos  da  Espanha  mais  próximos,
com  suas  dificuldades  pela  saúde.  Eles  são  a
presença de Jesus, que esteve sempre ao lado dos
doridos.  Nossa  oração  também  pelos  irmãos  em
países  com  problemas  de  instabilidade  política,
segurança,  terrorismo,  máfias,  etc.  Com  eles  e  por
seus  povos  peçamos  que  Jesus  nasça  nos  seres
humanos que não têm as facilidades que outros temos

para viver. É um dos propósitos, como fraternidade, que podemos ter neste Advento.
                                   

                                  Perdoai esta longa Carta de Advento, que parece antes um álbum de
família e notícias. Faço-o com carinho, para que conheçamos os rostos dos irmãos no
mundo, suas alegrias, suas preocupações.
                                       Bom Advento a todos com a esperança que o trabalho aqui ou lá,
na missão, nos bairros, os hospitais, as cadeias, as paróquias, o trabalho manual, os
excluídos por sua condição, seja tudo para glória de Deus e para construir um mundo de
irmãos.
                                        Um grande abraço.

                           Aurelio SANZ BAEZA, irmão responsável

Perín, Cartagena, Múrcia, Espanha, 19 de novembro 2017,
Jornada Mundial dos Pobres, promovida por nosso papa Francisco

(Muito obrigado, irmãzinha Josefa, para a tradução)
 


