
“És precís cridar l'Evangeli amb la vida: Tota la nostra vida, per més silenciosa que sigui, la vida de 

Natzaret, la vida del desert, així com la vida pública, ha de ser una proclamació de l’Evangeli per mitjà de 

l’exemple; tota la nostra existència, tot el nostre ser ha de cridar l’Evangeli pels terrats; tota la nostra 

persona ha de respirar Jesús, tots els nostres actes, tota la nostra vida, ha de cridar que pertanyem a 

Jesús, ha de mostrar la imatge de vida evangèlica, tot el nostre ser ha de ser una proclamació viva, un 

reflex de Jesús, quelcom que cridi "Jesús", que faci veure Jesús, que brilli com a imatge de Jesús." 

Carles de Foucauld 

Pau a vosaltres. 

La Comunitat Ecumènica Horeb - Carles de Foucauld és una unió 

espiritual, més enllà de l’espai i del temps, entre germans i germanes 

seguidors de Jesús de Natzaret, que en el carisma del beat Carles, 

viu d'una forma especial la crida al desert, "el silenci interior", ja sigui 

a la ciutat o en indrets inhòspits amb l'ecumenisme, el diàleg 

interreligiós i el compromís per la pau com a missió. 

Aquesta crida especial no impedeix que visquem plenament el nostre 

propi Natzaret (vida familiar, treball, compromisos socials, polítics, 

sindicals o d'església,...) en favor de la justícia i de la solidaritat, o be 

en la nostra pròpia Palestina, proclamant al món que la proposta de 

Jesús és possible, gracies al testimoni de vida amical. 

Actualment, la Comunitat Ecumènica Horeb Carles de Foucauld es 

troba pressent en llocs tant distants com propers de Europa i Amèrica. 

Un Responsable General, un Coordinador per a Europa i 

Responsable Adjunt, un Coordinador per Amèrica Llatina i Secretari 

General són els caps visibles d’aquests monjos dispersos d'un 

monestir invisible, format per persones d’edat, sexe, condició social i 

religiosa ben diversa. 

La Comunitat Ecumènica Horeb Carlos de Foucauld està 

compromesa en la unitat del cristians per mitjà de la oració, la recerca 

de la veritat en el diàleg interreligiós, en la ajuda fraterna per mitjà de 

gestos de bondat i tendresa vers els seus membres i tota la Creació. 

 

 

 


