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Em 20 de maio de 1789, em plena 
revolução francesa, nascia o Pe. 
Champagnat. Já transcorreram mais 

de 200 anos. O recém-nascido foi apenas 
uma notícia familiar que não ultrapassou 
o âmbito local de sua aldeia. Quando 
Champagnat morreu, difundiu-se a notí-
cia de sua obra e recebeu importância a 
data de seu nascimento. Centenas de vo-
zes proclamaram o nascimento de Marce-
lino como grande noticia para a Igreja e o 
Instituto. Hoje, o Instituto nascido de seu 
carisma, se faz presente nos cinco conti-
nentes, em quase 80 países. Diariamente 
traz novidades e boas notícias.

Escolhemos a data de 20 de maio de 
2008, aniversário do nascimento 
de Champagnat, para dar à luz um 

novo projeto informativo, a serviço do 
Instituto: o informativo semanal “Notícias 
Maristas”.

O novo instrumento informativo, 
em roupagem eletrônica, deseja 
ser um mensageiro de boas no-

tícias para o mundo marista. Substitui 
outros títulos que já cumpriram sua mis-
são. Não serão mais publicados “Últimas 
Notícias” e “Boletim Marista”. A crescente 
participação dos leigos no carisma, na 
vida e missão maristas motivou essa mu-
dança, tanto no formato quanto no modo 
de transmitir a informação. Este serviço 
de comunicação incluirá informações que 
interessam aos Irmãos e aos leigos.

A remodelação do serviço concre-
tizar-se-á na edição eletrônica de 
uma revista chamada “Notícias 

Maristas”, em formato digital PDF; apare-
cerá em cores, uma vez por semana, com 
a extensão de 4 a 6 páginas (A4), e será 
enviado ao endereço de cada destinatá-
rio, difundindo as atividades do Conselho 
geral e dos Secretariados.

Esperamos que o surgimento desse 
novo recurso - para aproximar a 
vida institucional com os irmãos e 

leigos - coincida com uma longa camin-
hada da qual possam felicitar-se um dia.
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novidades
19/05/2008: Blog Marista: Dons 
congelados (Lc 19, 11-28) (Ir. Pau 
Fornells) 
16/5/2008: Álbum fotográfico: 
Programa Horizontes - Centro 
Marista de Espiritualidade de El 
Escorial 
16/05/2008: Palavras para pen-
sar - 8: um lugar para Deus 
16/05/2008: Novas publicações 
recebidas 
15/05/2008: Álbum fotográfico: 
Os conselheiros gerais Ir. Antô-
nio Ramalho e Ir. Pedro Herreros 
visitam as Províncias Norandina 
e América Central 
15/05/2008: A história da minha 
vida com os Maristas: Adrienne 
Rainville (Canadá) 
15/05/2008: Mundo Marista 
- Coleção de fotos número 178 
15/05/2008: Boletim Marista 
339: “Notícias Maristas” substi-
tui o “Boletim marista” e “Últi-
mas notícias” 
13/05/2008: Álbum fotográfico: 
Atividades durante o mês de 
abril (Casa Geral) 
12/05/2008: Álbum fotográ-
fico: Vocation Workshop 2008 
(Filipinas) 
12/05/2008: Álbum fotográfico: 
Conselho geral ampliado para 
Oceania 
12/05/2008: Álbum fotográfico: 
Trabalhos de reestruturação da 
casa de L’Hermitage - 7 
09/05/2008: Álbum fotográfico: 
Encontro de fraternidades do 
Chile e da Argentina 



nadores da pastoral vo-
cacional de 10 Provín-
cias maristas, em cujos 
países a secularização e 
o pós-modernismo es-
tão presentes de modo 
mais acentuado. Con-
seqüentemente, são lu-
gares que apresentam 
grandes desafios, não 
apenas para a pastoral 
vocacional, mas tam-
bém para a vida religio-
sa, em geral. Participa-
ram vinte irmãos e duas 
leigas das Províncias 
convocadas, os três 
noviços da Europa e 
alguns irmãos convida-
dos da América Latina. 
Encontros semelhantes 
haviam sido organiza-
dos, anteriormente, pa-
ra as regiões da Ásia e 
da África.
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A partir do objetivo 
do Secretariado 
das vocações pa-

ra o triênio 2006-2009, 
“continuar alimentando 
a cultura das vocações 
no Instituto”, vemos 
com alegria os esforços 
e avanços que em cada 
Província e Distrito se re-
alizam. Chegam notícias 
sobre planos provinciais 
atualizados, processos 
que envolvem irmãos e 
leigos, sobre o acompa-
nhamento dado aos jo-
vens em geral, para dis-
cernir sobre o sonho de 
Deus em suas vidas e, de 
maneira particular, para 
aqueles que manifestam 
sua inquietação em torno 
da vida religiosa marista. 
Também do Secretaria-
do, vamos responden-
do a pedidos e convites, 
que vêm das Províncias, 
para assembléias ou re-
tiros provinciais sobre o 
tema vocacional, visitas 
diretas para animar ir-
mãos e leigos, presença 
em reuniões de equipes 
de pastoral e de pastoral 
vocacional marista. Es-
tão sendo organizados 
encontros que o Con-
selho geral deseja ter 
com jovens, nas diferen-
tes regiões do Instituto. 
Em setembro de 2007, 
ocorreu um deles, nas 
Filipinas, para a região 
da Ásia. Em 2008, ha-
verá outro encontro, na 
Guatemala, para as Pro-
víncias do Arco Norte, 
e mais um, na Argenti-
na, para as Províncias do 

Brasil e Cone Sul.Uma 
iniciativa importante e 
recente foi o encontro 
internacional, realizado 

em Les Avellanes, Espa-
nha, entre os dias 3 e 8 
de abril de 2008. Foram 
convocados os coorde-

No encontro vo-
cacional de Les 
Avellanes foram 

sublinhadas, insisten-
temente, algumas das 
convicções e critérios de 
maior importância: é pre-
ciso continuar presentes e 
próximos aos jovens, abrir 
nossas comunidades para 
acolhê-los, de modo que 
possam perceber irmãos 
apaixonados por Jesus e 
sua missão. Foi lembrado 
também que, se falamos 
de corresponsabilidade 
na missão, como irmãos 
e leigos devemos também 
exercê-la, na pastoral vo-

cacional. Foi salientada a 
importância de trabalhar 
em estreita relação com 
os processos da pastoral 
juvenil, favorecendo expe-
riências de contato com a 
vida marista, com a prá-
tica do simples método 
do chamado utilizado por 
Jesus: o convite pessoal. 
Insistiu-se na necessidade 
de contar com uma equi-
pe de pastoral vocacional 
bem definida, na organi-
zação provincial, apoiada 
pelo Conselho,  assegu-
rando a preparação e o 
acompanhamento de seus 
membros, cuja missão é 
de “ser memória” e “mo-

tor” em toda a Província, 
com o objetivo de sus-
citar o compromisso de 
todos. E, evidentemente, 
ter presente o critério-ba-
se de que a vocação é um 
dom de Deus, “dono da 
messe”, a quem devemos 
pedir, constantemente, na 
oração pessoal e comuni-
tária. Convictos de que tu-
do depende Dele, ao mes-
mo tempo, somos convi-
dados a fazer todo nosso 
possível, através de ações 
concretas, respaldadas 
por nosso testemunho de 
vida.Convidados, durante 
o ano vocacional a “Reavi-
var a chama”, somos cha-
mados agora e mantê-la 
viva e, sobretudo a repas-
sar o fogo, colocando nas 
mãos da Boa Mãe esta sua 
obra, como tantas vezes 
fez Champagnat.

Secretariado das 
vocações
As marcas da caminhada quotidiana

convicções e critérios
Corresponsabilidade na 
pastoral vocacional

Noviciado Medellín

ir. Ernesto Sánchez
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A Província Europa 
Centro-Oeste reali-
zou uma assembléia 

em Barvaux, Bélgica, nos 
dias 18 a 20 de abril, pa-
ra refletir sobre o carisma 
partilhado por irmãos e 
leigos. Participaram 13 lei-
gos e 21 irmãos, dois dos 
quais eram os conferencis-
tas convidados. O Ir. Pau 
Fornells, do Secretariado 
dos Leigos, de Roma, falou 
sobre o tema central da 
assembléia, “Maristas jun-
tos”. O Ir. César Henríquez, 
representante do BIS, em 
Genebra, apresentou, me-
diante um power-point, o 
trabalho que é realizado em 
favor dos direitos da crian-
ça, nas Nações Unidas, co-
lhendo a oportunidade pa-
ra convidar os presentes a 
visitarem os três irmãos da 
comunidade de Genebra.  

O Ir. Pau assinalou que o 
movimento atual em favor 
da integração do laicato na 
vida e carisma das congre-
gações religiosas era uma 
questão nova, na Igreja, 
e não restrita ao nosso 
Instituto. Afirmou que o 
desafio principal do caris-
ma marista, atualmente, é 
de formular um novo mo-
do de entender o conceito 
de vocação para aplicá-

lo igualmente ao laicato. 
Todos esses temas fo-
ram tratados em reuni-
ões de grupo e discutidos 
em sessões plenárias. Os 
aspectos mais trabalha-
dos, e que necessitarão 
de ulterior atenção, fo-
ram a espiritualidade, o 
carisma, a missão, a for-
mação e a comunicação. 
As jornadas intercalaram 
os trabalhos com momen-

Assembléia da Província 
Europa Centro-Oeste
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tos de oração, prepara-
dos com esmero, e culmi-
naram com a celebração 
da Eucaristia. A motiva-
ção, a partir da “mesa de 
Champagnat”, constituiu 
um forte argumento a 
convidar para a partilha. 
No final do dia havia um 
espaço para a recreação 
comunitária, revelando um 
grande espírito de famí-
lia entre os participantes. 
A Assembléia foi encerrada 
pelo Ir. Joe McKee, provin-
cial. Expressou sua espe-
rança no futuro promissor 
dessa progressiva união 
com o laicato e agradeceu 
a todos os presentes, par-
ticularmente os membros 
da comissão preparatória: 
Frank Aumeier, Jacques 
Delen, Bernice Reintjens e 
Robert Thunus.

Na 5ªfeira, 17 de abril, no Centro Marista de Espiritua-
lidade, em San Lorenzo de El Escorial, demos início ao 
Curso Horizontes, uma nova proposta para Irmãos na 
faixa etária dos 32 a 40 anos.
Os Irmãos Javier Espinosa, Afonso Levis, Florentino 
A. Nunes (Floro), Eleutério S. Díaz e Alfredo V. Sainz 
nos deram calorosas boas-vindas e fizeram-nos sentir 
como em casa. Desde o dia 9/04, fomos chegando, de 
culturas e lugares distintos; um ou outro com alguma 
dificuldade na hora de entrar na Espanha, porém com 
muita vontade e expectativas de viver em profundidade 
a proposta. 
Os 17 Irmãos participantes são: Miguel Ángel A.Gutiérrez, 
José Ignacio P.Celis e Miguel T.Atiénzar (da região valen-
ciana onde as “paellas” são um manjar), da Medite-
rrânea; Lisardo G. Miranda (insaciável conhecedor de 
História), de Compostela; Guillermo Eliseo C. Frenzel e 
Nicéforo G.González (Nice), de América Central; Sergio 
G. Blackaller (Checo) e Luis Roberto G. González,de 
México Ocidental; Gerardo T. Estrada (Cheval) (conhe-
cedor da cultura Maia e outras culturas indígenas), de 

El Escorial com “Horizontes” de luz e de esperança
México Central; Rafael M.Montoya e Gustavo D. Suárez, 
de Norandina; Reni Voss e Cezar Cavanus, de Brasil Cen-
tro-Sul; Iranilson C.de Lima, de Brasil Centro-Norte;  Ro-
midio Siveris e Gilberto Zimmerman Costa, de Rio Grande 
do Sul; e César García B., de Cruzeiro do Sul (Argentina).
À sombra do Abantus e com a simpática presença dos es-
quilos (ardillas), iniciamos o encontro num clima cordial e 
fraterno. Com o passar dos dias, vamos nos conhecendo 
e cresce a confiança, o que permite viver a experiência 
mais profundamente. Os Irmãos participantes concorda-
mos que é uma possibilidade de olhar com serenidade o 
caminho percorrido, situando-nos na realidade de nossas 
vidas e ‘projetando-nos’ para o futuro. Muitos, em sua 
apresentação, expressaram o agradecimento a Deus e à 
Congregação por poder participar.
Duas semanas já se passaram, nas quais trabalhamos 
nossas histórias de vida como Histórias Sagradas, e 
buscamos crescer no conhecimento de nós mesmos e 
de aceitar-nos como somos. Uma frase motivadora dos 
primeiros dias dizia: “Deus nos ama como somos, mas 
nos sonha diferentes”.
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A comissão preparatória 
do 21° Capítulo geral, 
em sua terceira reunião 

realizada em Roma, concreti-
zou um conjunto de iniciativas 
que servirão para dinamizar 
a etapa de preparação à rea-
lização do mesmo. À espera 
da publicação da carta con-
vocatória ao Capítulo, na qual 
o Ir. Seán Sammon, Superior 
geral, definirá a data e o lugar 
de sua realização, a comissão 
já empreendeu algumas pro-
vidências. Está sendo confec-
cionada uma agenda, ou “guia 
do peregrino”, destinada aos 
irmãos e leigos, instrumento 
através do qual se apresenta-
rá elementos de motivação à 
reflexão e à oração para cada 
dia durante um ano. Ela será 
editada no Brasil, de onde será 
distribuída a todo o mundo 
marista.

Também foi redigido o 
texto da consulta que 
a comissão está expe-

dindo a todo o Instituto. Ela 
é destinada às comunidades, 
aos organismos, aos leigos e 
aos jovens maristas, e consta 
de uma apresentação, uma in-
trodução assinada pela comis-
são, onde se motiva o sentido 
e o alcance desta consulta, 

um guia didático no qual se 
explica o uso do documento, 
12 temas para a reflexão e 
um guia de discernimento para 
as comunidades, as obras, o 
laicado e os jovens maristas. 
Este documento está sendo 
impresso em Roma e poderia 
estar concluído no final deste 
mês de maio.

Estão sendo elaboradas 
também apresentações 
expositivas, com a uti-

lização de recursos audiovi-
suais, que viriam complemen-
tar o método de reflexão pro-
posto pela consulta, além de 
uma oração preparatória ao 
Capítulo. Todo este material 
será enviado às províncias, 
desde que sua elaboração es-
teja concluída.

A comissão preparou um 
slogan e um logotipo, 
através dos quais são 

oferecidas as linhas mestras 
que serão propostas aos ir-
mãos e aos leigos. A forma 
do logotipo está sendo tra-
balhada a partir dos traços 
que delineiam a figura de um 
coração atravessado por uma 
linha curva azul, contrastando 
com outras linhas vermelhas. 
No seu simbolismo, o desenho 

faz alusão à idéia presente no 
tema do Capítulo: Corações 
novos para um mundo novo. 
Com esta expressão procu-
rou-se associar o mundo e o 
coração, integrados em uma 
mesma composição, onde o 
logotipo e o tema do 21° Ca-
pítulo geral se harmonizam em 
uma mesma dinâmica.

A semiologia do logotipo 
se interpreta a partir da 
figura de um coração 

que contém vários outros co-
rações em seu interior, que se 
insinuam também sob a forma 
de uma letra M, de Maria, 
de Marcelino, de marista, de 
missão, de mundo, etc., e com 
um sol levante. A cor verde, 
além de se associar à idéia da 
preservação da vida no globo 
terrestre, faz alusão ao bicen-
tenário da fundação do Ins-
tituto marista, em 2017, que 
se vislumbra no horizonte da 
história. O traço azul, cor vin-
culada ao Instituto, sugere a 
presença marista no mundo e, 
ao mesmo tempo, aos novos 
horizontes que se propõem à 
vida do Instituto.

Tão logo esteja termina-
da a redação do texto 
definitivo, com as expli-

cações que acompanharão o 
trabalho gráfico, e sejam so-
lucionadas algumas questões 
técnicas que envolvem a sua 
elaboração, a arte final será di-
vulgada a todos através do site 
na internet, em formatos de 
fácil utilização e publicação.

A seguinte reunião da co-
missão preparatória es-
tá prevista para os dias 

21 a 26 de julho próximos.

Corações novos
para um mundo novo
Tema do 21o Capítulo Geral
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Os 19 irmãos que parti-
cipam do curso sobre 
o patrimônio espiritual 

do Instituto, ministrado em lín-
gua inglesa, se movimentaram 
durante 10 dias através dos lu-
gares de grande significado pa-
ra os maristas. Habitualmente 
eles quase não são vistos pe-
la Casa. São como abelhas de 
uma colméia ativa, aplicados em 
seu trabalho de investigação, 
recolhidos em seus aposentos 
ou pesquisando na biblioteca. 
Durante 10 dias se deslocaram 
até a França, percorrendo alguns 
locais importantes para os ma-
ristas, com um coração que bus-
ca conhecer melhor as origens 
do Instituto. Não puderam se 
hospedar no Hermitage, porque 
já foram iniciadas as obras de 
remodelação daquele complexo, 
mas foram acolhidos em Valpré, 
de onde se locomoveram até La 
Valla, Hermitage, Martlhes, Cer-
don, Le Puy, Ars, etc.

casa General

Esteve reunido na Casa Geral 
o conselho assessor para a 
Missão Ad Gentes. A finali-

dade deste conselho é proporcionar 
uma reflexão a respeito dos temas 
relacionados com este projeto mis-
sionário, que está se desenvolven-
do na Ásia, e também orientar as 
equipes e as pessoas que têm 
responsabilidades sobre ele e o es-
tão levando adiante. O projeto vai 
ganhando corpo no dia a dia, ainda 
que em situações nada fáceis, mas 
com esperança .

ad Gentes


