
A Comunidade Ecumênica Horebe - Carlos de Foucauld é uma união 

espiritual, além do espaço e do tempo, entre irmãos e irmãs 

seguidores de Jesus de Nazaré, que no carisma do beato Carlos, 

vivemos de uma forma especial a chamada para o deserto, "o silêncio 

interior", seja na cidade ou em locais remotos com o ecumenismo, o 

diálogo inter-religioso e o compromisso pela paz como missão.  

Esta chamada especial não impede viver plenamente nosso próprio 

Nazaré (vida familiar, trabalho, compromissos sociais, políticos, 

sindicais o da igreja,... ) em favor da justiça e da solidariedade, ou na 

nossa própria Palestina, pregando ao mundo que a proposta de Jesus 

é possível, graças ao testemunho de uma vida amigável. 

Atualmente, a Comunidade Ecumênica Horebe Carlos de Foucauld 

está presente em lugares tão distantes como próximos da Europa e 

América. 

Um Responsável Geral, um Coordenador para a Europa, e 

Responsável Adjunto, um Coordenador para a América Latina e 

Secretário Geral são as cabeças visíveis destes monges espalhados 

de um mosteiro invisível, formado por pessoas de idade, sexo, status 

social e religioso bem diversos. 

A Comunidade Ecumênica Horebe Carlos de Foucauld está 

comprometida pela unidade dos cristãos através da oração, a procura 

da verdade no diálogo inter-religioso, no apoio e amizade fraterna 

através de gestos de bondade e ternura para com seus membros e 

de toda Criatura. 

 

"É preciso gritar o Evangelho com a vida: Toda nossa vida, por mais calada que seja, a vida de Nazaré, a 

vida do deserto, tanto como a vida pública, deve ser uma pregação do evangelho por meio do exemplo; 

toda nossa existência, todo nosso ser deve gritar o Evangelho sobre os telhados; toda nossa pessoa deve 

respirar Jesus, todos nossos atos, toda nossa vida, deve gritar que pertencemos a Jesus, devem apresentar 

a imagem de vida evangélica, todo nosso ser deve ser uma pregação viva, um reflexo de Jesus, algo que 

grite "Jesus", que faça ver a Jesus, que brilhe como imagem de Jesus." 

Carlos de Foucauld 

 

 


