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Prezada família:

Embora possamos ter a sensação de que nossa Assembléia anterior ainda é muito
recente, mais de três anos se passaram desde nossa reunião em Medellín, em 2019. As folhas do
calendário continuaram a avançar no seu próprio ritmo, apesar de em muitos lugares nossa
atividade e nossa vida terem sido desaceleradas ou letárgicas por muitos meses. Depois de viver
tantas limitações, confinamentos e distanciamento social forçado, ter a oportunidade de
desfrutar mais uma vez da alegria do encontro e da comunhão fraterna - mesmo que ainda
tenhamos que fazê-lo com a devida cautela - vai ser um verdadeiro presente de Deus: um
convite para nos deixar invadir mais uma vez pelo Espírito para que Ele possa guiar os passos de
nosso Movimento. Portanto, é com grande alegria que gostaríamos de anunciar que já iniciamos
os preparativos para a celebração da XI ASSEMBLEIA GERAL DO MOVIMENTO DOS LEIGOS
CLARETIANOS, que, com a ajuda de Deus, acontecerá de 8 a 16 de julho de 2023 na Casa de
Retiro Padre Claret, em Chaclacayo (Lima - Peru).

O tema de nossa 11ª Assembléia Geral será "RIOS DE ÁGUA VIVA", inspirado em Jo 7,38.
Este texto evangélico nos convida a renovar nossa missão, convidando-nos a transformar nossa
vida em uma torrente transbordante com a alegria do Evangelho, que flui de nosso encontro
com Cristo, e que, movida pela corrente do Espírito, flui para levar esta "água viva" a todas as
margens de nossa realidade, para que a Vida também possa brotar ali e todo deserto possa ser
transformado em terra fértil. À luz desta passagem do Evangelho, aprofundaremos a reflexão
realizada pela equipe de trabalho formada no Movimento em nível geral para oferecer nossa
contribuição ao processo sinodal promovido pela Igreja. Porque queremos construir a Igreja
com a qual sonhamos com base em nossa própria conversão.

Será também uma Assembléia especial, porque celebraremos o 40º aniversário de nosso
estabelecimento como Movimento. Portanto, aproveitaremos a oportunidade para olhar nossa
história como Movimento, para reconhecer os traços que o Espírito deixou em nossa jornada.
Isto nos ajudará a descobrir melhor como o Espírito está agindo em nosso presente e o que Ele
está nos pedindo para o futuro. Como disse uma pessoa sábia: “Só podemos compreender o
presente olhando para o passado, e só podemos viver no presente olhando para o futuro.”

Em futuras comunicações lhe forneceremos mais detalhes, mas entretanto, seria bom
que cada região e grupo se organizassem para tentar assegurar sua representação. De acordo
com as disposições de nossos Estatutos (artigo E.18), e os critérios de participação aprovados na
Assembléia anterior, poderão participar:



> Com o direito de falar e votar:
- Os membros do Conselho Geral.
- Um representante de cada um dos Conselhos Regionais.
- Um delegado para cada grupo admitido de menos de vinte membros.
- Dois delegados para cada grupo de vinte ou mais membros.

> Com direito a falar mas não a votar:
- Um representante de cada grupo de discernimento.
- Assessores do Conselho Regional.
- Pessoas convidadas pelo Conselho Geral.

É importante lembrar que ninguém na Assembléia pode ter mais do que um voto. Caso
um grupo não possa enviar um de seus membros como representante, poderá delegar o voto a
um leigo admitido de outro grupo, desde que ele ainda não tenha o direito de votar em seu
próprio grupo ou em qualquer outro grupo (Norma de Aplicação N.18.2). Cada comunidade e
Conselho Regional deverá notificar o Conselho Geral por escrito das pessoas que o representam
com bastante antecedência (Norma de Aplicação N.18.3).

A casa tem capacidade suficiente, mas a capacidade não é ilimitada, por isso
recomendamos esclarecer o mais rápido possível a disponibilidade para participar. Da mesma
forma, é importante ficar claro que, quando o prazo de inscrição abrir mais tarde, a simples
apresentação do formulário de inscrição não garantirá um lugar na Assembléia, e que você terá
que aguardar a confirmação desse lugar pelo Conselho.

Nós o informaremos do preço quando o período de registro abrir. Como sempre,
tentaremos assegurar que os problemas financeiros não sejam um obstáculo à participação na
Assembléia. Lembre-se que o representante de cada grupo não participa da Assembléia a título
pessoal, portanto, convidamos vocês em cada comunidade e em cada região a se organizarem
para facilitar a participação de seus delegados na Assembléia, fazendo uma previsão das
despesas para planejar o apoio financeiro da comunhão de bens. Também é importante estar
bem informado sobre os procedimentos e prazos necessários para obter o visto e os
documentos de viagem exigidos em cada local.

Vamos partir para a nossa viagem. Rezemos juntos de agora em diante para confiarmos
ao Coração de nossa Mãe Maria o caminho que agora estamos empreendendo. Que a luz do
Espírito nos guie durante todo este tempo de preparação para que, como todas as Assembléias
anteriores, nossa 11ª Assembléia possa dar bons frutos e se tornar um momento significativo de
bênção para o Movimento. Um abraço fraterno a todos em comunhão permanente.

Miguel Ángel Sosa, lc

Secretário-Geral

Movimento dos Leigos Claretianos


