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Queridos irmãos, 
              em meio deste Tempo de Páscoa, com a alegria de Jesus ressuscitado, e sem
deixar de lado a preocupação pelo ser humano que sofre em tantos lugares de nosso
mundo,  perto  ou  longe  de  nós,  tal  vez  a  nosso  lado  -os  inmigrantes,  os  cristãos

perseguidos, os deslocados por guerras, as pessoas tratadas como
animáis,  las  crianças  soldado-  pessoas  como nós  que  vivem em
outro país diferente, ou numa situação social, familiar ou de trabalho
con os seus Direitos Humanos reduzidos a uma simples teoria, por
causas que todos conhecemos, a mensagem da Páscoa nos põe no
nosso lugar e nos abre os olhos. Este jovem vestido de branco que
no  sepulcro  preparado  para  Jesus   diz  ás  mulheres  que  Jesus
ressuscitou, que não venham para o embalsamar, que vão  anunciar
que  está  vivo,  este  jovem  é  cada  um  de  nós,  e  é  nossa
responsabilidade dizer com as nossas vidas de irmãos que Jesus
vive, e que nenhuma lápide  o pode encerrar -a cobiça, a enveja, o
ódio,  os  fundamentalismos-  e  que  não  é  necessário  continuar  o
embalsamá-lo com formas religiosas que não têm que ver com el

Evangelho, reduzido a um ícone ao que se  dá culto, mas que não se ama. Jesus Cristo,
Filho do Pai, irmão nosso, Deus na Terra,  fortalece-nos hoje com sua luz e  envia-nos a
ser presbíteros, servidores do povo, dos mais pequenos especialmente e dos humildes,
não como profissionáis de uma religião -os senhores do
templo ou donos do cortijo religioso (resort, condominio,
golf club -em cada país tería uma forma diferente-), que
se refugiam nas cerimónias- e ficam cómodos em suas
estruturas  e  formas  de  poder.  Nosso  papa  Francisco
começa  sua  bula  Misericordia  Vultus dizendo  que
Jesuscristo  é  o  rosto  da  misericórdia  do  Pai,  e  mais
adiante, que estamos chamados a viver de misericórdia
porque  a  nós  em  primeiro  lugar  tem  sido  aplicada  a
misericórdia. Este Ano Jubilar anunciado por Francisco é
uma grande notícia nesta Páscoa e uma chamada a ser misericordiosos. Mas, como é
difícil  complicado  praticar a misericórdia com aqueles que não a pracicam, e é aí  onde
temos un desafio para nossas vidas.
                              Seria bom iniciar no seu momento o Ano Jubilar da Misericórdia
fazendo em nossas fraternidades uma revisão de vida  desde as realidades de cada país
e do contexto global de nosso mundo. Mais adiante poderemos oferecer algumas pistas.



                                  Na primeira semana de Páscoa vivemos a assembléia da Família de
Carlos de FOUCAULD em Castelfranco, Itália, trabalhando os
delegados e responsáveis das fraternidades num ambiente de
fraternidade que nos ofereceram as Discípulas do Evangelho
em  sua  fraternidade  central,  sentindonos  em  casa,
acompanhados de uma maneira simples por estas jovens irmãs
que são pura alegria. Graças a elas e á equipe formada por
Marianne, Anne Marie, Antonella e Josep, trabalhámos o tema
de Carlos de FOUCAULD, o homem de oração, o trabalhador,
as chamadas para nossas fraternidades, compartilhando o que
vivemos. Pusemos em comum tudo o que foi expressado no

questionário  de
preparação. Podéis ver o resumo de nossa
fraternidade  sacerdotal  no  site
www.iesuscaritas.org És  importante
ressaltar  todo  o  que  se  trabalhou  em
relação com o centenário do irmão Carlos,
recolhendo  as  iniciativas  das  diferentes
fraternidades e países. Está muito claro que
queremos festejar  o  acontecimanto  com a
simplicidade  de  pessoas  do  evangelho  e
com o estilo de Nazaré, sem triunfalismos. 
                            A nossa próxima reunião

será em Aquisgrão, Alemanha, na primeira semana de Páscoa de 2017. A nova equipe de
preparação está formada por  Marianne,  secretária,  Armelle  (irmãzinha do Evangelho),
Antonella (discípula do Evangelho) e Cláudio (fraternidade secular)
                         Para mim foi uma gran alegria encontrar-me
de novo em Castelfranco com Secondo MARTIN, responsável
da  Itália,  no  dia  de  portas  abertas,  e  com  Giannantonio
ALLEGRI, que encontrava por primeira vez. Seu testimónio e
irradiação de paz  ajudou-me a sentir-me liberado  también eu
de seqüestros, apegos e dependências, e chamado a perdoar
uma  e  outra  vez  a  quem possa  fazer-me  mal.  Este  irmão
oferece-nos  o  seu  Nazaré  de  vida,  de  coração e  de  umas
mãos  abertas  que  mostram  a  misericórdia  de  Deus  em
situações difíceis  de  imaginar.  Em seu coração convivem seus seqüestradores e  sua
liberdade.

                             Outra boa notícia nesta Páscoa é a
próxima beatificação de  Óscar Arnulfo ROMERO -Saõ
Romero de América-. Seu sangue derramado pela causa
de  Jesús  é  outra  chamada  a  nossa  Igreja  universal  a
valorar  a  entrega generosa de homens  mulheres  que,
como monsenhor ROMERO,  deron tudo pelo seu povo.
Este  pastor   ensina-nos a  sermos pastores ao jeito  de
Jesus, sem fugir ao perigo que supõe estar engajado com
os mais pobres. Ele não teve medo do perigo e, como

Jesus, deu a cara pelos demais, sen calcular as conseqüências. Parabéns especialmente
a nossas fraternidades de América Latina.
                           O nosso irmão Carlos  dá-nos nestas semanas, ao sermos testemunhas
de mudanças no  mundo, de conflitos sem resolver, de novas formas de escravidão, a
possibilidade desde Nazaré de compreender melhor as pessoas cujas vidas se tornam
problema quando   perdem tudo,  quer  seja  por  acidente,  atentado,  catástrofe  natural,

http://www.iesuscaritas.org/


guerra, pobreza extrema, doença... Como compreender as pessoas que sofrem? Como
compreender   Deus?  É  um problema  da  nossa  razão ou  de  nosso  coração?  Como
assumiu em sua vida o irmão Carlos todo o que ele viveu e como, com o Evangellho na
mão, estamos chamados a compartirlhar e ajudar? Para muitas pessoas a vida perdeu
seu sentido; a esperança e a misericórdia são o pão que diáriamente temos que repartir e
isto é um exercício de conversão do nosso coração, de fe e dum espaço contemplativo
que nos põe junto á cruz de Jesus e dentro também de seu túmulo, para anunciar que
está  vivo,  sem medos  e  com alegria,  com a  pedra  ao   lado  e  a  porta  bem aberta.
Compartirlhar a dor  e a alegria é um sinal de encarnação.

                           Em julho celebraremos o Mês de Nazaré
da  Ásia,  em Myanmar,  e  em novembro,  em Marsanne,
França.  Também  em  julho,  o  encontro  em  Viviers de
sacerdotes em relação com o Islão. Estes eventos estão
anunciados em nosso site www.iesuscaritas.org e desde a
equipe internacional  animamo-vos a participar, ou a orar
pelos irmãos, pondo nas mãos do Senhor  estes encontros
de fraternidade, fazendo de todos a fraternidade universal.
Não devemos ficar só em nossos pequenos grupos das
fraternidades  locáis  ou  de  cada  país:  existem  muitos
outros  irmãos  de  outras  línguas e  etnias  que vivem o
carisma  de  Carlos  de  FOUCAULD  como  presbíteros

diocesanos.  Quando compartilhamos tudo isto,  não como uma etiqueta de marca,  ou
como grupo espiritual,   vivemos a fraternidade universal, e nos aproximamos mais ao
modelo de Jesús, ao de uma Igreja  samaritana, que baixa de sua montura e atende
quem o necessita, sem dar uma volta nem  olhar para outro lado. 
                          Para finalizar, obrigado por fazer-me saber qualquer evento em vossas
fraternidades (retiros, Mes de Nazaré, assembléias) para anunciá-lo na AGENDA do site.
Muito obrigado a todos e a cada um.
                       Com a alegria pascoal, que se esplhce como a água que deitamos nos
nossos templos aos irmãos e irmãs nas celebrações, o meu abraço sincero e fraterno
proclamando  Jesus ressuscitado.

                                  Aurelio SANZ BAEZA, irmão responsável

Perín, Cartagena, Murcia, Espanha, 23 de abril de 2015
                   (Obrigado pela tradução, irmãcinha Josefa)
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