
 

4 de abril de 2020 

 

CARTA ÀS FRATERNIDADES ESCOLÁPIAS 

 

Queridas irmãs e irmãos da Fraternidade Escolápia: 

Escrevemos para todos e cada um de vocês, embora em situações diferentes e sob diferentes 

medidas de confinamento, compartilhando a mesma preocupação e também a mesma esperança. 

A expansão da pandemia pelo COVID-19 não distingue fronteiras ou continentes, embora 

sem dúvida atinja os mais fracos, como sempre. Enquanto em muitos países, a preocupação 

fundamental é que a saúde pública não entre em colapso, onde nunca houve, a preocupação se junta 

a outros ainda mais urgentes. 

Nesta situação, queremos apenas nos mostrar próximos de todas as comunidades da 

Fraternidade e da Ordem. Gostaríamos que, nestes tempos difíceis, nos uníssemos mais do que 

nunca em oração e nos lembrássemos um do outro, especialmente nas comunidades onde a situação 

é mais grave. 

Da mesma forma, exortamos você a respeitar civicamente as medidas ditadas pelas 

autoridades de cada lugar e a continuar fiel ao que nos identifica como Fraternidade Escolápia: a 

disponibilidade para ajudar aqueles que mais sofrem em qualquer situação, a unidade da 

comunidade na comunidade, a oração e a Eucaristia, mesmo que à distância, e a esperança de que 

nas mãos de nosso Pai não falte nada. 

Por outro lado, como sabem, decidimos adiar a celebração de nossa II Assembleia Geral, 

que seria realizada na República Dominicana em maio. O desenvolvimento de eventos e previsões 

assim aconselhavam. É provável que o adiamento nos leve a convocá-lo no próximo ano acadêmico, 

nas datas que comunicaremos o mais breve possível. 

Esperamos que todos estejam bem e que possamos nos encontrar em breve, confiamos todas 

as comunidades à proteção de nossa Mãe Maria, que sempre nos acompanha. 

Um abraço em Calasanz. 

Conselho Geral da Fraternidade Escolápia 

P. Javier Aguirregabiria, Izabel de Jesus, Mª Teresa Martínez, Alberto Cantero, Guillermo Gómez 

 


