
CARTA DE AMBOROVY

EQUIPE INTERNACIONAL, SETEMBRO 2014 

FRATERNIDADE SACERDOTAL IESUS CARITAS 

                                            Queridos irmãos 

                               Manauana? Como estão? Salama! Olá!

Queremos  compartilhar  nossa  alegria  de  ser
fraternidade como pessoas muito diferentes, acolhidas por
Félix em Madagascar.  Expressemos nossas experiências
de trabalho em Antananarivo e Mahajanga, onde vivemos e
fomos  hospedados  em  um  bairro  da  periferia,  tendo
oportunidade  de  encontro  com a  fraternidade  sacerdotal
Malagaschi  e  também encontro  com família  nacional  de
Irmão Carlos de FOUCAULD.

As adorações e celebrações nos permitiram ter o coração
aberto para sermos observados e observar as pessoas do local.
Tudo  isto  nos  possibilitou  sermos  fraternidade  no  Carmelo  de
Amborovy. As irmãs Carmelitas nos acolheram como sua própria
família.  Graças  a  Félix  vivemos  estes  dias  como  em  Nazaré,
próximos  das  pessoas.  Cada  dia  nos  presentearam  com  seu
sorriso e saudação. 

A  mensagem  do  papa  Francisco  esteve
presente  em  nossos  encontros  e  nos  ajudou  a
valorizar  a  Palavra  de  Deus  como  animadora  de
nossa  fraternidade,  tendo  em  conta  para  2015  os
cinquenta  anos  da  constituição  dogmática  “Dei
Verbum”. 

Fizemos um passeio pela vida de nossas fraternidades por continente,
donde o carisma e a mensagem de fraternidade universal de Irmão Carlos se
traduzem  em  Evangelho  que  se  respira.  Apreciamos  o
impulso das fraternidades na Ásia com uma coordenação e
comunicação  cada  vez  melhores;  o  mês  de  Nazaré  em
França, Brasil, Chile, Camarão e Irlanda: boa notícia que
não  podemos guardar  debaixo  da  mesa;  diálogo  com o
Islamismo na Europa,  África  e  Ásia:  inspirados num Pai
único que sonha com o entendimento entre seus filhos e
não deseja separação ou conflito; confiamos que o próximo
encontro  de  julho  de  2015  em  Viviers  na  França,



coordenado  por  Jean  François,  seja  para  os
presbíteros  que  tem  proximidade  com
mulçulmanos uma grande ajuda de união e não
separação ou dispersão; tomamos consciência
dos problemas de comunicação pelas grandes
distâncias em alguns países ou a sobrecarga

de  trabalho  dos  irmãos;  queremos  que  nossa  página  iesuscaritas.org  seja
ponto de encontro de todos para um diálogo prático e ágil. Desejamos que toda
documentação acerca do Ir.Carlos e a vida das fraternidades seja conhecida
entre nós; nos alegramos por tudo que foi vivido nas assembleias da África em
Kribi, Camarão; dos USA em Colorado Springs e de Europa em Verona, Itália;
recebemos de seus irmãos as impressões da alegria do encontro.

O  reconhecimento  definitivo  de  nossa
fraternidade
sacerdotal
segundo  direito
pontifício  está
cada  vez  mais
próxima.  Esperamos  boas  respostas  e
proposições que a congregação para o clero
em Roma, através de presbíteros próximos da
fraternidade, estão realizando. 

Para o centenário da Páscoa do Irmão Carlos em 2016, não propomos
um critério geral de celebração, consciente que cada continente, país, diocese,
paróquia ou fraternidade local vai organizando o evento como família. Tudo isto
num espírito  Nazareno de  festa,  compartilhada  com os humildes,  longe de
triunfalismos ou grandezas. 

Fizemos um balanço da economia. O
equilíbrio  de  nossa  caixa  internacional  é
frágil,  por  isso  recordamos  aos  distintos
países  que  a  fraternidade  é  também
partilhar  de  nossos  bens  para  ajudar
especialmente o acontecimento do mês de
Nazaré e as assembleias em África, Ásia e
América  e  assim  como  a  presença  da
equipe  internacional  onde  seja  solicitado
algum de seus membros ou o encontro anual da equipe internacional. Misaotra
betsaka, obrigado pela vossa generosidade. Valorizamos muito o esforço de
partilha.

Há três preocupações específicas que dizem respeito a identidade da
fraternidade sacerdotal: o dia de deserto como tempo de escuta, despojados de



tudo como uma das prioridades do mês; a
revisão  de  vida  bem  preparada  como
tempo contemplativo  da vida  dos irmãos,
de seus sentimentos, problemas, projetos,
de  seus  processos,  caminhos  e  de  sua
vida  interior  e  também  como  somos
contemplados  e  ajudados  pelos  nossos
irmãos;  o  compromisso  em  cada
fraternidade  para  dar  passos  em  apoio

mútuo, como uma família que se ajuda em seus membros na prática da vida,
sem fecharmos em grupo que vive uma espiritualidade desencarnada e sabe
compartilhar  um projeto  comum diante  dos  desafios  para  um mundo  mais
fraterno, se posicionando diante dos problemas humanos e sociais.  Cremos
que isto forma uma parte do sonho de Carlos de FOUCAULD, junto a Jesus
crucificado e ressuscitado na vida de cada pessoa que nos contempla e ama,
como O contemplamos e amamos na adoração diária da Eucaristia. 

Decidimos que nossa próxima reunião será na Espanha em casa de
Aurélio de 20 a 29 de outubro de 2015. Desde já preparamos nosso coração. 

Um grande abraço da equipe internacional confiando em vosso apoio e
oração. 

Fraternalmente,

Emmanuel, Mark, Félix, Jean François e Maurício e Aurélio

Amborovy, Madagascar, 11 setembro 2014, o dia da nossa volta


