Carta de los miembros de la Comisión de promoción del Carisma
a los Hermanos del Instituto
Queridos Hermanos:
Cinco meses después de nuestro anterior comunicado, queremos ponernos de nuevo en
contacto con ustedes para informarles de algunos de los proyectos y actividades de nuestra
comisión. Lo hacemos en este mes en que recordaremos diversos acontecimientos del Instituto: el
día 11, el 150 aniversario de la muerte del hermano Javier; el 16, los 120 años de la aprobación
del Instituto como Congregación de Derecho pontificio y el 30 los 185 de la muerte de nuestro
Fundador.
En primer lugar les comunicamos con alegría que la comisión ha quedado completada con
el nombramiento del hermano Antonio López como coordinador de la Región Norte-Sur.
Entre los proyectos presentados en nuestra carta del 1 de diciembre figuraba la creación de una
página web sobre el “Carisma del Fundador”. Hoy eso comienza a tomar forma. El nombre elegido
es el de CIVAC (Centro Internacional Virtual Andrés Coindre).
La página web de lengua inglesa se realizará desde los Estados Unidos bajo la dirección
del Hermano Ivy Leblanc; la de lengua española, desde España, a cargo del Hermano Eusebio
Calvo; la de lengua francesa, provisionalmente en la casa general de Roma, tendrá su sede en
Brasil, siendo responsables de la misma los hermanos André Laflamme y Léon Lussier, contando
siempre con el apoyo y colaboración de los hermanos Antonio López y Marthial Ndour
(coordinadores de la Comisión en los países de lengua francesa). El trabajo de elaboración de las
mismas ha comenzado ya y les comunicaremos el momento de su puesta en marcha. Los que
quieran aportar documentación deben ponerse en contacto con los responsables.
Siendo fieles al deseo expresado por el Superior general en su carta sobre el 150
aniversario de la muerte del hermano Javier, les animamos a celebrarlo como un medio
privilegiado de fidelidad al carisma del padre Andrés Coindre. Cada uno debería hacer suyas las
palabras del hermano Javier: Yo tenía siempre presentes en mi espíritu las recomendaciones de
nuestro padre fundador. Quería salvar su obra a toda costa. Desde la comisión hemos trabajado
para hacer llegar a las Entidades materiales para poder celebrar este acontecimiento.
Agradecemos al hermano Conrad Pelletier por las celebraciones que ha preparado para el día 11
de mayo.
Nuestra comisión quiere trabajar en estrecha unión con la del Venerable Hermano
Policarpo. Para ello se ha invitado al hermano Conrad a participar en nuestra próxima reunión que
tendrá lugar en Roma del 2 al 4 de diciembre.
Durante el mes de julio se celebrará en Lyon una sesión dirigida a hermanos y
colaboradores con participación de miembros de las diversas Entidades de lengua inglesa.
Reciban nuestro fraternal saludo. Quedamos a su entera disposición.

Hermanos Antonio López, Eusebio Calvo, Ivy Leblanc, Marthial Ndour, Ramón Luis García
Roma, 1 de mayo de 2011

Carta dos membros da Comissão para a Promoção do Carisma
a todos os Irmãos do Instituto
Queridos irmãos,
Cinco meses depois de nosso último comunicado queremos retomar a nossa comunicação
com vocês para informá-los de algumas das atividades e projetos da nossa Comissão. O fazemos
no início deste mês onde no dia 11 celebraremos o aniversário dos 150 anos da morte do Irmão
Xavier; no dia 16 os 120 anos da aprovação do Instituto, como Congregação de Direito Pontifício e
30 de maio os 185 anos da morte de nosso Fundador.
Em primeiro lugar queremos anunciar com grande alegria a nomeação do Irmão Antonio
López como coordenador da Região Norte-Sul. A nossa comissão já está completa.
Entre os projetos que apresentamos em nossa primeira carta de 01 de dezembro foi a criação de
um site sobre o "carisma do Fundador", hoje este começa a tomar forma. O nome escolhido é
Civac (Centro Internacional Virtual André Coindre).
Haverá três páginas web de acordo com as diferentes línguas (Espanhol, Francês, Inglês).
Embora cada uma terá seu próprio perfil, haverá lincs (laços de união) que permitiram acessar
uma ou outra página web, deste modo será possível o intercâmbio e utilização dos diversos
materiais. A "página" do idioma Inglês será proveniente dos Estados Unidos tendo como
responsável o Irmão Ivy LeBlanc; a de língua espanhola, desde a Espanha será de
responsabilidade do Ir. Eusebio Calvo; a língua francesa terá sua sede na Casa Geral de Roma
(em um futuro próximo terá sua sede no Brasil), onde os Irmãos André Laflamme e Leon Lussier
serão os responsáveis por esse serviço, sempre contando com o apoio e colaboração dos
coordenadores da Comissão dos países de língua francesa. O trabalho de preparação da mesma
já começou e está comunicará o tempo de seu lançamento. Aqueles que quiserem fornecer
documentação poderão entrar em contato com os responsáveis dos respectivos idiomas.
Sendo fiéis ao desejo expressado pelo Superior Geral em sua carta sobre o 150º
aniversário de morte do Irmão Xavier somos convidados à celebrá-lo como um meio privilegiado
de fidelidade criativa ao carisma do Padre André Coindre. Deveríamos fazer nossas as palavras
do Irmão Xavier: “Tinha sempre presente em minha mente as instruções de nosso Pai Fundador,
que queria salvar a sua obra a qualquer preço”. Desde que a Comissão foi formada, temos
trabalhado para fazer chegar às entidades os materiais, para que possam celebrar este
acontecimento. Agradecemos ao Irmão Conrad Pelletier pelas orações que preparou para o dia 11
de maio.
A nossa comissão quer trabalhar em estreita união com a comissão do Venerável Irmão
Policarpo. Por isso convidamos o Irmão Conrad para participar da nossa próxima reunião que será
realizada em Roma, 2 a 4 de dezembro.
Durante o mês de julho, se celebrará em Lyon uma sessão dirigida aos irmãos e
colaboradores, contando com a participação de membros das diversas entidades de língua
inglesa.
Receba nossa saudação fraterna. Continuamos à sua disposição.
Antonio López, Eusebio Calvo, Ivy Leblanc, Marthial Ndour, Ramón Luis García
Roma, 1 de maio de 2011

