
CARTA AOS IRMÃOS DE TODO O MUNDO, DESDE GRAZ 
"São Carlos de Foucauld, rogai por nós"1

Queridos irmãos,

Vivemos  dias  muito  intensos  tanto  em  Roma  como  em  Graz
(Áustria). A canonização do Irmão Carlos significou para nós uma
grande alegria, compartilhada com tantos leigos e leigas, religiosos e
religiosas, sacerdotes e bispos do mundo inteiro. A vigília um dia
antes,  a  própria  canonização e  a missa de ação de graças do dia
seguinte nos colocaram em contato com toda a Família Espiritual
inspirada  em  Carlos  de  Foucauld.  Devemos  fazer  uma  menção
especial ao Encontro que a Família teve em Roma e à audiência que
o Papa Francisco lhes concedeu. Nos,  da Fraternidade Sacerdotal
Jesus Caritas, fomos representados pelo nosso irmão Eric Lozada.
Mais do que nunca nos sentimos como um ramo da mesma árvore
cujas raízes estão fincadas no testemunho e nos escritos do novo
santo.                   
Percebemos  que  sua  figura  despertou  muito  interesse  em todo o
Povo de Deus, particularmente nos jovens sacerdotes diocesanos, o
que nos enche de esperança. Também sentimos um urgente chamado
de Deus para ser mais fiel ao carisma do Irmão Carlos: seu profundo
vínculo com seu amado irmão e Senhor Jesus, sua aceitação de todo
homem e mulher como irmão, seu estilo de vida simples e pobre, seu zelo missionário motivado por
uma verdadeira  inculturação .  Como Equipe Internacional  queremos continuar  animando a  vida
espiritual de nossas Fraternidades em todo o mundo, por meio de nossas Cartas por ocasião da
celebração dos grandes mistérios da vida cristã, nossos subsídios para a formação permanente nos
grandes  pilares  de  nossa  espiritualidade  e  por  nossa presença  em eventos  importantes  como as

Assembleias Continentais.

Fizemos  uma  avaliação  dos  nossos  primeiros  três  anos  ao  serviço  das  Fraternidades  IESUS
CARITAS  e  estamos  felizes  porque,  mesmo  sendo  muito  diferentes,  nos  integramos  bem,  nos
reunimos mensalmente pelo zoom e cada um contribuiu com seus dons para o comum trabalhar. Foi
muito importante para nós fornecer aos irmãos materiais escritos por nós mesmos, que os ajudariam
a se preparar espiritualmente para a canonização do Irmão Carlos. Também atualizamos os dados de
nossas  Fraternidades:  Quem  são  os  Irmãos  Responsáveis  Nacionais  em  cada  país?  Quantas
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fraternidades existem em cada país? Quantos irmãos somos no
mundo?  Quantos  anos  temos?  Quantos  fizeram  o  mês  de
Nazaré?  Em  quais  periferias  do  mundo  estamos  presentes?
Para  isso,  enviamos  uma  pesquisa  a  todos  os  Responsáveis
Nacionais.  Nem  todos  responderam,  mas  os  resultados  da
pesquisa nos deram as pistas necessárias para fazer um Plano
para os próximos três anos.  Agradecemos a todos os irmãos
que responderam à pesquisa.

Percebemos  que  temos  problemas  de  comunicação  entre  as
diversas  fraternidades,  ausência  de  jovens  sacerdotes,
fragilidades  na  organização  de  nossa  Fraternidade  e
insuficiente  prática  dos  meios  de  crescimento  espiritual
próprios da Fraternidade Sacerdotal Jesus Caritas. Ao mesmo
tempo, agradecemos a Deus por todos os irmãos mais velhos
que permaneceram fiéis por muitos anos ao carisma do Irmão
Carlos,  e  continuam  participando  com  entusiasmo  nos
encontros  de  suas  fraternidades  locais,  nos  Encontros
Nacionais e continuam testemunhando o Evangelho através de
uma vida  simples,  pobre e  feliz.  Pudemos constatar  isso  no
Encontro de Dirigentes Nacionais da Europa, que se realizou
em Roma,  por  ocasião da canonização e  para o qual  fomos
convidados.

Visitamos também o Arcebispo Andrés Ferrada, Secretário da
Congregação  para  o  Clero,  em  Roma,  para  pedir-lhe  que
renove a  aprovação de  nossos  Estatutos  por  mais  seis  anos.
Comentando a realidade atual de nossas fraternidades, acima
descrita, aconselhou-nos a simplificá-las e nos adaptar à nova
situação que vivemos, especialmente no que diz respeito ao Mês de Nazaré. Durante nosso encontro
em  Graz,  na  paróquia  do  nosso  irmão  Matthias,  iniciamos  este  trabalho,  para  que  possamos
apresentar em nossa próxima Assembleia Internacional, uma versão renovada de nossos Estatutos
para discussão e aprovação. Posteriormente o apresentaremos à Congregação para o Clero para sua

aprovação final.

Vimos  a  conveniência  de  realizar  nossa  próxima
Assembleia Mundial em Burkina Faso, África, dado o
bom número de irmãos jovens que temos lá. Será uma
grande  motivação  para  eles  continuarem  em  nossa
Fraternidade  e  convidar  outros  sacerdotes  e  leigos  a
compartilhar nosso carisma. Será em janeiro de 2025.

Agradecemos a hospitalidade da Sociedade das Missões Africanas (SMA) que nos acolheram em
Roma e ao nosso irmão Matthias, que nos recebeu em sua paróquia do Sagrado Coração em Graz,
Áustria. Aqui tivemos a oportunidade de compartilhar com os leigos e leigas da paróquia, visitar o
Bispo e as Irmãzinhas de Jesus. Sentimo-nos em casa.

Vivemos estes dias como uma pequena fraternidade, compartilhando a Eucaristia, a adoração, o dia
do deserto, o trabalho e as refeições em um ambiente alegre e esperançoso. Somos infinitamente
gratos  ao  nosso  Deus  Pai  em cujas  mãos  colocamos  a  vida  e  a  missão  de  nossa  Fraternidade
Sacerdotal, "com infinita confiança" e imensa gratidão.
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do Irmão Carlos



Eric LOZADA, Fernando TAPIA, Tony LLANES, Honore SAVADOGO, Matthias KEIL

Equipe internacional,
reunida na cidade Graz,

Austria
24 de maio de 2022.


