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IRMÃO RESPONSÁVEL

          Queridos irmãos e irmãs,
                                                      quê grande alegria estar com você e participar no retiro
na Casa Bethânia de São João Bautista, SC. Obrigado a todos e especialmente para

Gildo  e  o  equipe  de  preparação  .  Obrigado  a
Mauricio, meu irmão do equipe internacional. O
trabalho silencioso do Almir,  Edimar,  Nicanor  e
outros  irmãos,  no  serviço  fácil  para  acolher,
servir, tanto no seminário de Florianópolis como
na Casa Bethânia: pequenos detalhes com sua
ajuda e disponibilidade. Muito obrigado.
                                    Como  europeu,   fiquei
impressionado  o  nossos  Edson  e  Eugênio,
bispos no estilo da fraternidade, verdadeiramente

"cheiro de ovelha" e rua. Eugênio nos fez muito bem com suas meditações, que nos
ajudou a aprofundar  a espiritualidade de
Carlos de FOUCAULD,  e as celebrações
da  eucaristia  compartilhado  com  as
pessoas  da  Casa  Bethânia,  família  sem
laços de sangue, mas unidos na fé em um
Jesús  Salvador,   e  com  o  eco  da
mensagem de aceitação e  amor  de seu
fundador,  o  padre  Léo:  é  um verdadeiro
milagre  para  restaurar  a  pessoas,  sua
dignidade e seu coração.
                                       Acho que é muito
bom a pluralidade de participantes, não só
os padres da fraternidade:  a participação das leigas e simpatizantes da fraternidade, dos
dois  diáconos...  Isso  deu  um  bom  estilo  eclesial  e  fraternal  as  doze  fraternidades
organizadas no retiro para participar da Revisão de Vida  e as experiências do dia do
deserto.  Pessoalmente,  me ajudou a conhecer a sua fraternidade aberta  a realidades
humanas, não só auto-centrada.

                                           Papa Francisco tem sido
um companheiro mais no nosso retiro. É como se
eu tivesse feito o caminho com nós. Revisamos a
sua  mensagem,  carregado  de  Evangelho,  sua
missão profética e seu amor para com os pobres:
uma  Igreja  onde  nos  voltamos  para  se  sentir  à
vontade, e chamados a proclamar Jesus na alegria
dos primeiros cristãos, em um mundo complicado
cheio  de  falsos  deuses,  às  vezes  instituições,
pessoas, sistemas, reclamações... chamada para o
poder, a riqueza, o hedonismo. Francisco nos deu
um ar fresco  e incentivou-nos a levar o que temos
dentro  de nós,  como panelas  de barro.  Estamos

felizes da sua sintonia com as intuições do irmão Carlos, com sua mensagem universal
que traz tanto a Igreja e as vidas dos mais abandonados.
                                                Eu senti a alegria das festas, das músicas e as mãos
levantadas,  em o silêncio da  adoração.   Obrigado por  me deixar  compartilhar  a  vida



comemorando  quem  somos  como  madeira  da  mesma  árvore,  com  ramos  que  dão
sombra, saúdan os pássaros, protegem da chuva, a árvore da cruz, que é a árvore da
vida.
                                Eugênio nos encorajou a marcar cada mês o dia do deserto em nossa

agenda, como uma prioridade, dando tempo
para o Senhor, para ouvir, não para carregar
com nossos pedidos ou orações, despojados,
sem nada,  como  somos,  sem costumes  …
sem  livros,  nenhum  papel  ou  pen...  Um
presente de Deus. Pode parecer uma perda
de  tempo,  e,  no  entanto,  está  na  hora  do
Senhor  para  nós,  em  gratidão,  em  suas
mãos,  como  rezamos  na  Oração  de
Abandono.
                                                Em fevereiro de

2016, o centenário do irmão Carlos, vamos fazer em México na primeira assembleia da
fraternidade da América. Oito países onde
a  fraternidade  sacerdotal   é  presente...
americanos,  do  norte,  centro  e  sul:  um
desafio para a nossa universalidade, como
cristãos  e  como  irmãos;   uma  chamada
para  não  olhe  para  nós  o  umbigo  e
compartilhar a realidade de uma Igreja com
características  diferentes,  mas  única  no
coração de Jesus. 
                                         Convido você a
utiliza com frequência a nossa página web
www.iesuscaritas.org e  compartilhar
ativades,  comunicação  e  eventos  das
fraternidades no Brasil. Temos os meios para conhecer melhor uns aos outros, e traz os
irmãos em todo o mundo.
                                    Obrigado por ser irmãos e viver a fraternidade na vida, não uma
teoria. Você me fez muito bem.
                                       Trago para a Espanha abraço sincero de todos, e aqui eu enviar
outro grande e forte para você. E perdoa meu Português tão desastroso.
                                      Unidos na oração e no sonho do irmão Carlos, seu pequeno irmão

                          Aurelio SANZ BAEZA, irmão responsável
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