Movimento dos Leigos Claretianos
Secretariado Geral

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de outubro de 2020

Prezada família:
Com grande alegria celebramos mais um ano a festa de nosso santo padroeiro Santo
Antônio Maria Claret. Nesta ocasião, com um significado muito especial, ao comemorarmos
os 150 anos de sua morte. Tudo poderia ter terminado ali. Mas o Espírito que inspirou sua
vocação apostólica continuou a despertar sua mesma preocupação evangelizadora em uma
multidão de pessoas em todo o mundo por várias gerações, e hoje há muitos de nós que
compartilhamos a mesma ânsia de que Deus seja conhecido, amado, servido e louvado por
todos.
Os claretianos leigos são um exemplo claro de que o carisma de Claret não foi fruto
de um capricho, mas uma inspiração de Deus. Porque só assim podemos explicar que
aquela firme convicção tão estranha em seu tempo sobre a participação ativa dos leigos na
obra evangelizadora da Igreja permaneceu latente por tanto tempo, e se cristalizou mais
de um século depois com o aparecimento de nosso Movimento como um ramo da família
claretiana. Penso que é um sinal da vontade de Deus que deve nos desafiar e servir de
estímulo.
É também muito significativo que tenhamos recebido há alguns dias, como um
presente precioso, a nova encíclica de nosso Papa Francisco, "Fratelli Tutti". É uma feliz
coincidência que sua mensagem nos chegue precisamente neste período de quatro anos
em que, como Movimento, desejamos promover nossa ação evangelizadora consolidando
nossa fraternidade em torno de Cristo. Este convite que Francisco nos faz deve nos
encorajar a perseverar na busca de uma fraternidade universal que transcenda as
fronteiras, aberta a todos e que vá além de nossa família, nosso grupo, nosso Movimento e
até mesmo nossa Igreja (FT nº 89). Somente um amor capaz de superar as diferenças pode
nos tornar verdadeiros agentes de comunhão em meio a um mundo em desunião, e nos

tornar reconhecíveis como filhos de Deus (Mt 5, 9.43-48). Como Francisco também aponta
em sua encíclica: "...o amor do outro por quem ele é nos move a buscar o melhor para sua
vida... e finalmente nos coloca em tensão para a comunhão universal". (FT nº 94-95)
A partir desta comunhão, como sempre, quis aproveitar esta carta para mantê-los
informados sobre o trabalho que está sendo realizado pelo Conselho Geral. Mas antes de
tudo, gostaria de convidá-los a compartilhar nossa oração por aqueles que continuam a
sofrer os efeitos da pandemia da COVID19 , direta ou indiretamente. Também dentro do
Movimento e de nossa família claretiana esta situação anômala tem afetado a todos nós
em nossas rotinas e hábitos de vida. Mas vários de nossos irmãos e entes queridos também
tiveram que suportar a pesada cruz da doença, da dor e da solidão, e alguns se mudaram
para a casa do Pai. Rezemos juntos por todos eles.
Apesar de todas essas dificuldades, a atividade do Movimento não pára, embora
certas questões do funcionamento habitual tenham tido que ser alteradas. Várias das
Assembléias Regionais planejadas para este ano foram adiadas na esperança de poder
mantê-las em condições mais seguras. Isto significou que os respectivos Conselhos
Regionais tiveram que estender seu tempo de serviço a fim de continuar trabalhando em
benefício dos grupos e comunidades. Em nome de todos nós, gostaria de expressar nossa
mais sincera gratidão por sua generosa disponibilidade.
Por sua vez, o Conselho Geral também teve que suspender definitivamente sua
reunião presencial este ano devido às limitações impostas às viagens entre países. Embora
tenhamos sido privados desse intenso tempo de trabalho, o Conselho continua a se reunir
todos os meses por meios telemáticos, tentando desenvolver o plano de ação planejado.
Uma primeira fase da reestruturação do organograma do Movimento foi concluída,
com a nomeação de novos delegados de zona: Conchita Rodriguez (da comunidade de
Chicago), para a zona EUA-Canadá, Rosario Bravo (da comunidade de Guadalupe na Cidade
do México) para a zona México e Manuel Barredo (da comunidade Meraki em Lima) para a
zona Peru. Em breve será convocada uma reunião de todos os delegados para definir
estratégias de trabalho que facilitarão o acompanhamento e a inter-relação das
comunidades sem região e para explorar juntos as possibilidades de avançar na promoção
do Movimento e na ação solidária e missionária em cada zona.
A experiência positiva da reunião virtual-oração que celebramos em julho passado
por ocasião do aniversário do Movimento nos incentiva a continuar a realizar mais reuniões

em vídeo periodicamente através da Internet, o que nos permitirá manter contato
freqüente e fortalecer nossos laços fraternos, compartilhando a vida. Agora nosso desafio
será procurar uma maneira de tornar essas iniciativas disponíveis também para aqueles
que agora têm mais dificuldades em participar, devido a diferenças linguísticas ou porque
não têm acesso aos meios tecnológicos necessários. Que o Espírito nos ajude a encontrar
soluções para superar esses obstáculos e que todos nós sintamos a proximidade e o
acompanhamento de nossos irmãos no Movimento.
Por outro lado, o Movimento continua participando ativamente das diferentes
equipes de trabalho que a família Claretian tem promovido para desenvolver iniciativas
conjuntas tanto na área da Pastoral Juvenil Vocacional como na da Solidariedade e Missão
(SOMI-JPIC). Embora o trabalho seja complexo, estão sendo tomadas medidas que nos
ajudam a nos conhecer melhor e a tirar proveito dos esforços para promover mais nossa
ação evangelizadora.
Há mais projetos e iniciativas em andamento, mas informaremos sobre eles mais
tarde, quando os frutos destes trabalhos começarem a tomar forma.
No ano passado, na carta que lhe escrevi nesta época, eu lhe disse que a produção
de um filme sobre a vida de Claret estava em andamento. Hoje posso lhes dizer que o
filme já está terminado. Sua estréia foi adiada devido aos distúrbios causados pela
pandemia, e ainda não tem data definida. Há menos para vir, mas teremos que esperar um
pouco mais para apreciá-lo. Estou certo de que esta abordagem de sua figura removerá as
brasas de nosso espírito missionário. Vamos mantê-lo sempre vivo e ardente com a ajuda
do Coração de Maria, para que, fiéis à nossa vocação, possamos continuar a arder em
caridade, queimando o mundo com o fogo do Amor de Deus.
Em nome do Conselho Geral, muitos parabéns a todos. Um imenso e cordial abraço
fraterno.
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