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                       Queridos irmãos, 
               desde Bengalore-India enviamos nossa saudação fraterna.

Compartilhamos  o  trabalho  realizado  em  nossa  primeira  reunião  da  equipe
internacional sem a presença de Félix,  cuja memória celebramos e interceção junto a
Deus pedimos. 

Apesar das dificuldades que encontramos de Emannuel Asi e
Honoré não estarem conosco por problemas com o visto de entrada
na India, nos sentimos felizes em ter alcançado o objetivo de nossa
reunião. Embora não estivessem conosco, mantemos comunicação
com eles e também com Artur
do  Pakistão,  responsável  da
Ásia.  Gratidão  a  Filipe  da
Coréia e membros da equipe

da Ásia, por compartilharem consosco momentos
de fraternidade nestes dias. 

Todo nossa agenda de trabalho foi em vista
da preparação da Assembleia Geral, cuja previsão
de  local  era  Bengalore-India,  contudo  por
dificuldades  com  o  visto  de  entrada  de  vários
irmãos,  ficou  definido  Filipinas  como  sede  da
próxima Assembleia. 

Os irmãos de Bengalore nos cuidaram em todos os momentos. Primeiro estivemos
hospedados no Centro de Espiritualidade Franciscana Shanti Sadhana Tcust, após fomos

acolhidos  pelos  Jesuítas  na  casa
Archivard.  Nosso irmão, padre Afonso
da  fraternidade  de  Bengalore  e
responsável pela India foi para nós um
anjo que nos indicou caminhos e nos
auxiliou na logística, no tranporte, nos
contatos e nas necessidades em geral.
Gratidão a Afonso e a toda fraternidade
presbiteral da India. 

Na pauta diária em preparação a
Assembleia  Geral  valorizamos  as
realidades  de  todos  os  continentes,

bem como: o funcionamentos das fraternidades, as assembleias continentais, o mês de
Nazaré, as alegrias e desafios de tantos irmãos pelo mundo.

Padre Mark Mertes apresentou-nos a prestação de contas de 2017 e orçamento
para  Assembleia  de  2019,  informações  estas  que  serão  enviadas  aos  responsáveis
nacionais. Como de costume queremos dar apoio  financeiro na compra de bilhetes para
Filipinas  aos  imrãos  de  diferentes  continentes,  para  isso  pedimos  mais  uma  vez  a
generosidade da partilha econômica das fraternidades em todo o mundo. 

Temos  a  alegria  de  ter  realizado  nestes  dias  o  programa  completo  para  a
Assembleia Geral, bem como a definição da metodologia e pessoas responsáveis por
cada momento. Hora por hora e dia por dia. Tarefa esta facilitada pelo trabalho em equipe.



O objetivo  da  Assembleia  Geral  em Filipinas:  “Aprofundar  e  atualizar  a  identidade
missionária do presbítero diocesano inspirados no testemunho do beato Carlos de
Foucauld, contemplativo e portador da boa notícia de Jesus”. 

O  questionário  de  Bengalore,  lançado  a  mais  de  um  ano  não  obteve  muitas
respostas. Diversos países não o responderam,
por  isso  pensamos  relançá-lo  em  março  e
solicitar  aos  responsáveis  nacionais  que  nos
ajudem na motivação e divulgação desta tarefa
preparatória  da  Assembleia  Geral.  Depois  de
respondido com prazo até junho de 2018 deve
ser enviado ao responsável continental Fernando
Tapia  para  formulação  da  síntese  geral  do
continente que será apresentada na Assembleia.
A intensão  é  que  a  Assembleia  responda  aos

desafios de todos e não de alguns. 
As grandes diferenças sociais e eclesiais entre os continentes  nos impulsionam

cada vez mais na redescoberta da força da fraternidade presbiteral e do testemunho do
beato Carlos de Foucauld, guia para nosso caminho. 

Os  desafios  dos  fundamentalismos  dentro  e  fora  da  Igreja,  a  falta  de  diálogo
político e inter-religioso, a ameaça de uma guerra nuclear, o crescimento da pobreza em
muitos países, a corrupção dos governos, a exploração das multinacionais que degradam
o planeta, a realidade da violência contra a mulher em tantas partes do mundo e o drama
dos refugiados são sinais de morte que não nos devem deixar indiferentes. 

O  beato  Carlos  de  Foucauld  e  nosso  papa  Francisco  nos  encorajam  assumir
posturas proféticas diante da humanidade sofrida e ferida. Nossa Assembleia Geral em
Filipinas se propõe diante dos grandes desafios, cultivar a cultura do encontro e da paz
numa Igreja em saída às periferias e em estado peramente de missão. Nesta realidade
queremos aprofundar a essência de nosso ministério ordenado, favorecendo a cultura da
esperança.

Em  Bengalore  tivemos  a
oportunidade de compartilhar momentos
de oração e fraternidade com membros
da  família  do  Ir.  Carlos  (Irmazinhas  de
Jesus, fraternidade secular, um irmão de
Jesus  e  outro  do  Evangelho).
Experimentamos ser família de homens e
mulheres qeu compartilham um caminho
comum.

Visitamos  o  arcebispo  de
Bengalore,  dom  Bernardo  MORAS  que
nos situou nos desafios da Igreja local.

Também tivemos contato com o clero diocesano
de  algumas  paróquias.  Destacamos  a
importância  do  encontro  com  a  fraternciade
sacerdotal  Jesus Caritas de Bengalore. Juntos
copartilhamos  a  Palavra,  a  Eucaristia  e  a
convivência fraterna.

Como membros da equipe internacional
vivenciamos  a  experiência  da  fraternidade  na
oração, adoração e celebração da eucaristia. O



serviço de preparação para a Assembleia Geral ocupou a maior parte de nossa agenda. A
escuta atenta de cada um e de todos, o apoio e ajuda mútua são sinais visivéis de nossa
comunhão fraterna.

A poluição, os ruídos e o intenso tráfego
na  cidade  de  Bengalore  com  mais  de  seis
milhões de habitantes foi para nós um Nazaré
que nos fez sair de nosso esquema confortável
habitual. 

Junto  ao  questionário  atualizado  de
Filipinas  será  enviado  no  próximo  mês  de
março  a  carta  de  convocação  e  a  ficha  de
inscrição para a Assembleia Geral. 

Neste ano desejamos estreita comunicação com os responsáveis nacionais para
alcançar os objetivos previstos neste tempo de discernir caminhos para os próximos anos.

Comunicamos  com  alegria  que  a  nova  comunidade  do  Haiti  foi  aceita  com
fraternidade Sacerdotal  Jesus Caritas após dois  anos de processo.  Bem vindo Padre
Jonas e irmãos do Haiti.  Também estamos em contato com presbíteros da Venezuela
para uma possível nova fraternidade. 

Com alegria e esperança centramos nossos esforços em vista da preparação da
Assembleia  Geral  para  o  bem de todas as  fraternidades,  Igrejas  e  pessoas que nos
acompanham. 

Nossa missão é encontrar,  anunciar  e  testemunhar Jesus no estilo  de Nazaré,
despojado, contemplativo  e missionário. 

Desde já,  pedimos qeu todos os  irmãos da fraternidade omprometam-se neste
processo.  Os irmãos idosos e enfermos com sua oração e os mais ativos com seus
serviços e carismas. Todos aprendemos de todos. Ninguém é mestre do outro. Temos um
único mestre, Jesus. 

Novamente  gratidão  aos  irmãos  da  India,  sobretudo  Padre  Afonso  que  com
generosa acolhida expressa em tantos detalhes e alegria em servir. Também gratidão aos
irmãos das Filipinas por dizer sim em sediar e acollher a próxima Assembleia Geral. 



Abraço fraterno de 

Mark, Maurício, Aurélio e Jean-Francois
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