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                                                      Queridos irmãos,
                                 Iniciamos nosso encontro da equipe internacional recordando nossos
irmãos falecidos: Tony Philpot, que foi nosso responsavel internacional e nossos irmãos
Giuseppe Colavero e Hermann Steiner.

 Todos  irmãos  do  mundo  estiveram  presentes  em  nossa  oração,
pensamento e coração. 

O  primeiro  tema  foi  nossa  revisão  de  vida:  o  que  se  passou  em
nossas vidas desde o último encontro em Perín,
Espanhã, em casa de Aurélio. 

Estes dias em Kansas City
foram  de  grande  proveito  com  contatos  e
convivências  com  o  povo  das  três  paróquias
atendidas  pelo  padre  Mark.  Destacamos:  as
celebrações  eucarísticas,  o  encontro  com
diversos grupos de leigos (as), religiosos (as) e
estudantes de várias escolas que compõe uma
diversidade étnica e cultural.  Esta proximidade
com os paroquianos de padre Mark nos recordou a vida cotidiana de Nazaré. Obrigado
Mark por todo trabalho de acolhida e logística. 

Também  encontramos  os  irmãos  da
fraternidade dos Estados Unidos, reunidos em seu
conselho  Nacional  no  dia  25  de  outubro,  em
Kansas.  Compartilhamos  fraternalmente  em clima
de amizade e gratuidade com os padres: Jerry, Joe,
Greg,  Ron,  John  e  Bob,  momentos  de  adoração,
celebração eucarística e jantar.

Nestes dias fomos surpreendidos e tocados
com a dor do padre Tom, irmão da fraternidade e
companheiro  de  Mark,  de  82  anos,  atacado  e
roubado  ao  entrar  em  sua  casa  durante  nossa

estadia em Kansas City, o qual se recupera após ciururgia no hospital. 

O lugar onde nos reunimos, Santuário da
Esperança, nos ajudou na convivência fraterna e
assim foi  possivel  trabalhar  todos  os  temas  de
nossa pauta.   Esta casa de retiros nos faciltou
viver em clima de oração e de trabalho. A liturgia
das horas, a adoração,   eucaristia diária e meio
dia  de  deserto,  nos  possibilitou  estarmos
próximos de Deus e dos outros.



O objetivo de nosso encontro como fraternidade foi nos animar e contemplar as
diversas realidades dos continentes, com interrogações que convocam ao diálogo inter
cultural e inter religioso, nos desafiando como pessoas, como Igreja e como fraternidade,
num mundo ameaçado e atacado por fundamentalismos, terrorismos, crises políticas em
muitos paises. A falta de propostas dos governos e o aumento de políticas populistas tem
gerado em nossas sociedades fechamento e medo com os que vem de fora. 

 

Retomamos  as  assembleias  continentais
deste  ano:  a  primeira  Panamericana  em
Cuernavaca, México e a assembléia da Asia em
Cebu, Filipinas e também a próxima assembleia
europea em Polonia em julho de 2017. Escutamos
e tomamos a sério todas as propostas vindas dos
continentes para nossa equipe internacional. 

Sempre recordamos que somos presbíteros
diocesanos, pertencemos a uma igreja local e a um presbitério. Contudo, seguimos como
fraternidade  Jesus  Caritas  as  intuições  do  beato  Carlos  de  Foucauld,  exemplo  de
missionário que foi as periferias em sua última etapa da vida, antes sua morte. 
                               

Escutando  os  apelos  das  diferentes  realidades  continentais  e  numa atitude  de
diálogo  e  discernimento  definimos  o  tema da  nossa  próxima assembleia  munidal  em
Bangalore, India, nos dias 15 a 30 de janeiro de 2019: 

PRESBÍTEROS  DIOCESANOS  MISSIONÁRIOS,  INSPIRADOS  PELO
TESTEMUNHO DE CARLOS DE FOUCAULD.

Elaboramos  um  questionário  para  todas  as  fraternidades  do  mundo  que  será
enviado aos responsáveis nacionais e será publicado em nossa página jesuscaritas.org.
Será um instrumento de trabalho dentro do processo de preparação de nossa próxima
assembleia que terá como metodologia: CONTEMPLAR, DISCERNIR E PROPOR. 

Acreditamos que em alguns amibientes se enquandrou a espiritualidade de Carlos
de  Foucauld  num  modelo  monástico  que  fere  nossa  identidade  de  presbíteros
diocesanos.  Por  isso  queremos  recuperar  sua  identidade  de  presbítero  diocesano
missionário,  contemplativo  no  meio  das  realidades  do  mundo,  convivento   com
mulçumanos e pessoas do povo, as quais viveu no estilo de Nazaré. 



Em um mundo de pessoas que se sentem descartadas pela cultura da indiferença,
esta reflexão hoje nos impulsiona  a respondermos com atitude missionária, o chamado
de sermos uma Igreja samaritana em saída, que desce do pedestal para atender os mais
necessitados. As intuições do irmão Carlos nos impulsionam criar uma cultura de diálogo
e encontro com os povos de outras regiões, culturas e sociedades. 

Assumimos  a  partir  das  propostas
vindas da assembleia  Panamericana,
a  necessidade  de  criarmos  um
diretório  com  orientações  comuns
sobre os  mês de Nazaré.  Para  isso,
pedimos a colaboração de três irmãos
que aceitaram nosso convite e irão se
reunir em fevereiro de 2017 para este
trabalho,  são  eles:  Manuel  POZO
(Espanha),  Fernando  TAPIA  (Chile,
responsável  pela  América)  e  Jean
Michel BORTHEIRIE (França). 

Graças a eles, por este serviço as fraternidades. O documento será sujeito a aprovação
na  próxima  assembleia  mundial  em  Bangalore.  Para  isto,  será  necessário  recuperar
materiais  de  experiências  concretas  de  diferentes  países.  Algumas  já  foram
compartilhadas em Poissy. 

Recebemos  diferentes  ecos  de
eventos realizados no mundo por ocasião
do centenário da Páscoa do irmão Carlos. 

Nos  encheu  de  alegria  e  paz  as
recentes  nomeações  do  papa  Francisco
de dois Cardeais membros da fratendiade:
de Myanmar e Malasia.

Mark  nos  apresentou  um  balanço
econômico  da  fraternidade  mundial.
Agradecemos  as  fraternidades  que
anualmente  apoiam ecnonomicamente nosso caixa internacional e também convidamos
aos países que ainda não contribuem para que façam esforço de partilhar. Em vista da
nossa própria assembleia na India, como equipe decidimos reduzir gastos.

Nossa  próxima  reunião  da  equipe
internacional  será  em  Bangalore  em
janeiro  de  2018,  com  o  objetivo  de
tomarmos  consciência  da  realidade  do
local da da próxima assembleia mundial
e  contiuarmos  nosso  processo  de
preparação.  Estamos  abertos  a
propostas  que  podem  contribuir  neste
processo. 

Enfim, queremos dizer a todos que esta
mudança  de  época  é  de  grandes
desafios  e  questionamentos  complexos



que nos escampam. Registramos que o momento atual  de nossa Igreja  é de grande
esperança, tendo a frente o papa Francisco, como pastor e homem de Deus. Seguimos
rezando  e  apoiando  seu  projeto  com processos  de  conversão,  reforma  e  renovação
interna da Igreja. 

Carlos  de  Foucauld,  através  de  sua  família  espiritual  e  de  nossas  vidas  e
fraternidades, tem muito a dizer com sua mensagem  e testemunho de encontro com
pessoas e sociedades diferentes. Seu apelo missionário é de ser presença gratuita de
Jesus, sem medos, sem reservas, sem invasões e com abundante confiança. 

Por tudo isto, confiamos em vocês e seus corações transparentes, enviando nosso
abraço sincero e fraternal. 

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

Santuário da Esperança, Kansas City, Estados Unidos, 27 outubro de 2016.


