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ÁSIA/TERRA SANTA – A Comunidade Chemin Neuf: redescubramos a
figura de Charles de Foucauld
Nazaré (Agência Fides) – A personalidade e a mensagem de Charles De Foucauld devem ser libertas de
“caricaturas que o apresentaram como um jovem rico e sem princípios que repentinamente recebeu a Graça de
Deus e se tornou um eremita no Saara (o que nunca foi)”. Ao contrário, o Beato Charles foi um “pequeno irmão
universal que caminhou vacilante, rumo a grandes espaços nos quais ninguém podia entrar, indo ao encontro do
mais estranho e estrangeiro – inclusive seu próprio coração – seguindo Jesus”. Com este espírito, a Comunidade
Chemin Neuf, de matriz inaciana e ligada à Renovação Carismática, propõe, na noite de sexta-feira, 15 de
novembro, um encontro para redescobrir a figura de De Foucauld sob uma luz diferente. O encontro – adverte o
comunicado de Chemin Neuf enviado á Agência Fides – se realiza no Centro internacional Maria de Nazaré, na
cidade da Galileia, onde Jesus viveu os trinta anos de sua “vida escondida”. O principal evento será a projeção do
vídeo ‘Charles De Foucauld, Une vie inutile’, realizado pelo sacerdote francês Jean-François Six, responsável da
Union Charles De Foucauld. “A espiritualidade de De Foucauld” escreve padre Six “consiste numa ternura
particular, neste terceiro milênio em que o vento leva os indivíduos e grupos a se armarem e serem impenetráveis.
Uma ternura por todos – homens e mulheres – que estão feridos”.
“Vocês”, dizia Charles De Foucauld “me perguntam o que é a minha vida. É a de um monge missionário, fundada
em três princípios: a imitação da vida escondida de Jesus em Nazaré, a adoração do Santíssimo Sacramento, e
estabelecer-se com os mais excluídos”. (GV) (Agência Fides 15/11/2013).
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