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                                                         Queridos irmãos,
                                                   Vos escrevemos desde Perín, Espanha, onde nos
reunimos para preparar a Assembleia Mundial da fraternidade sacerdotal Iesus Caritas em
Cebu,  Filipinas.
                Estamos perto da Páscoa, ainda com frio, mas em primavera.

 Realizámos a Carta de Convocatória para esta assembleia,  na qual
junto  aos 56 delegados ou responsáveis que participarão,  todos os
irmãos de Iesus Caritas estão implicados. Tendo em conta a conjuntura
da  vida  do  mundo  e  da  Igreja,  que  sublinha  a  atualidade  da
espiritualidade de Carlos de FOUCAULD, por uma parte a evolução do
mundo:  os  cinco

continentes  são  cada  vez  mais
interdependentes,  o  grande  movimento
migratório,  a  degradação  do  planeta  se
acentua, maiores diferenças entre ricos e
pobres,  os  conflitos  locais  com
repercussão  internacional  (Síria,
Iémen…),  o  deus  dinheiro  com  tanto
poder...  Vemos  muitos  países  fecharse
sobre si mesmos, com o protecionismo e
ao mesmo tempo a desconfiança de uns e
outros.
                                                 A evolução
da  vida  da  Igreja:  o  papa  Francisco,
olhando para esta situação mundial,  nos
presenta os desafios na missão da  Igreja.
Na  exortação  apostólica  Evangelii
Gaudium chama toda a Igreja  a retomar
uma  dinâmica  de  evangelização,
centrados em Cristo, e saindo ao encontro do homem, particularmente aos mais pobres,
ás periferias. Em  Laudato si,  novamente, nos pede que nos mobilizemos em volta da

figura de Francisco de Assis  para praticar
uma feliz  sobriedade  e  uma solidariedade
com  os  mais  frágeis  de  nosso  mundo.
Sentimos  em  nossas  comunidades  e
dioceses a resistência a este movimento de
conversão  a  que  nos  chama  o  papa
Francisco. Nós, sacerdotes em fraternidade,
discípulos  do  irmão  Carlos,  devemos  nos
comprometer  nesta  situação  motivados
pelas intuições de Carlos de FOUCAULD:
gritar o evangelho com a vida, ser presença

do evangelho no coração do mundo que não conhece Cristo; os chamados a ser irmãos



universais e fazer possível em nossas comunidades uma dinâmica de saída e de diálogo;
chamado  a  viver  a  espiritualidade  de  Nazaré,  quer  dizer,  a  pobreza,  a  oração  e  a
proximidade com os pobres. Por tanto, não ser uma Igreja narcisista que olha só para si
mesma.

                                  Em nossa assembleia de
Cebu,  Filipinas,  teremos  presente  esta  tripla
fidelidade: a Cristo, ao irmão Carlos, ao papa
Francisco. Por isso é tão importante que cada
irmão  ponha  de  sua  parte  nesta  assembleia,
pela oração assídua pedindo a intercessão de
Carlos  de  FOUCAULD,  a  comunhão  fraterna
entre nós, pela comunicação de umas e outras
fraternidades de todos os países… Para  isso
temos um meio de comunicação que é o site
iesuscaritas.org Vos  convidamos  a  enviar
vossos artículos, reflexões, notícias…

                                       Obrigado por todos os esforços para preparar bem nossa
assembleia  mundial,  com  o  trabalho  do  Questionário  de  Filipinas,  e  por  colaborar
economicamente para ajudar nas viagens de irmãos que não podem fazer frente a esta
despesa.
 Nestes  dias  de  trabalho  participámos  da  vida  de  muitas

pessoas, de situações humanas agradáveis e outras mais
complicadas; vivemos a oração e a eucaristia pedindo por
todos  vós  e  especialmente  por  Gianantonio,  da  Itália,
operado de câncer nestes dias.

 Que  a  alegria  da  Páscoa  venha  em  nós  de  um
convencimento  pleno  que  Jesus  está  vivo  nas  pessoas,
situações que nos rodeiam, nos movimentos do mundo em
favor dos direitos do homem e da mulher, de tantos corações
bons que encontramos cada dia.

 
 Um abraço grande e fraterno.

                                       Jean-François e Aurelio

Perín, Murcia, Espanha, 23 de março 2018

                           (Muito obrigado, irmãzinha Josefa, para a tradução)
 


