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No dia 29 de julho de 2008, 
o Irmão Seán Sammon com 
seu Conselho elegeram o Irmão 

Davide Pedri, para um primeiro triê-
nio, Provincial da província marista do 
Brasil Centro-Sul. O Irmão nasceu em 
1937, no município de Jaraguá do Sul, 
Santa Catarina, BRASIL. Depois dos 
anos de formação inicial e em vista da 
atividade pedagógica, graduou-se em 
História Natural, pela Pontifícia Uni-
versidade Católica do Paraná, (PUCPR). 
Foi Diretor de importantes Colégios: 
“Arquidiocesano” e “Nossa Senhora da 
Glória”, em São Paulo; Colégio Marista 
Ensino Fundamental (Maristinha) e Co-
légio Marista Ensino Médio (Maristão), 
de Brasília. Há muitos anos, é membro 
da Diretoria Estatutária da Editora FTD. 
Assumiu o cargo de Superior Provincial 
na antiga Província Marista de São 
Paulo, durante dois triênios, de 1983 a 
1989. Desde a reestruturação da Pro-
víncia, em 2002, faz parte do Conselho 
Provincial e é o atual Coordenador da 
Diretoria Executiva da Rede de Colé-
gios (DERC).

Sob outro ângulo, Ir Davide Pedri é co-
nhecido como pessoa de muitas quali-
dades e muito coerente em sua opção 
marista. A simplicidade perpassa seu 
modo de ser. Relaciona-se com as pes-
soas de modo espontâneo, qualquer 
que seja a idade, categoria ou classe 
social de seus interlocutores. A todos 
acolhe com coração grande, generoso 
e cheio da bondade.

Tem particular capacidade de criar 
clima descontraído de família e de 
fraternidade. Alegra o entorno com 
inúmeros fatos anedóticos ou peri-

pécias hilariantes de sua vida. Possui 
grande sensibilidade social e não mede 
esforços em dar respostas adequadas 
às necessidades dos tempos atuais e 
da sociedade hodierna. Empenha-se 
criativamente em capacitar as pes-
soas envolvidas na missão, Irmãos e 
Leigos(as), e a adequar as mediações 
ou estruturas à finalidade do carisma.

Sua vida leva a marca do compromisso 
assumido com seriedade e serenidade. 
Disponível a todos, faz de sua exis-
tência uma oferta humilde e generosa 
aos desígnios amorosos do Pai. Com 
atitude marial e a exemplo de Abraão, 
dispõe-se a assumir a nova missão e 
a ser fecundo em sua terceira idade, 
continuando a ser o “Irmão Davi” que 
todos conhecemos.

Província Marista do Brasil Centro-Sul
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O capítulo 4 das Constituições
Uma comissão realiza o trabalho de revisão

O Conselho geral recebeu o man-
dato do Capítulo geral para que 
fizesse uma revisão do quarto 

capítulo das Constituições, aquele que faz 
referência à vida de oração dos irmãos. 
Para dar uma resposta a este mandato, 
por sua vez, o Conselho geral nomeou 
uma comissão, que é constituída pelos 
irmãos Antonio Ramalho, Pedro Herreros 
(conselheiros), Antoine Kazindu (África 
Centro Leste), Tony Clark (Melbourne), Pe-
re Ferré (L’Hermitage) e Maurice Goutagny 
(L’Hermitage). Esta comissão ficou encar-
regada do trabalho de revisão do quarto 
capítulo das Constituições e, ao mesmo 
tempo, de estudar a relação deste capítu-
lo com o documento Água da rocha e com 
as novidades introduzidas pelos Capítulos 
gerais de 1993 e de 2001, referentes à 
vida de oração dos irmãos maristas.

Esta comissão ficou encarregada de indi-
car as mudanças que deveriam ser feitas 
no quarto capítulo, se assim considerar 
oportuno, além de preparar um rascunho 
do novo texto do capítulo, que poderá 
modificar o original em apenas algumas 
partes ou reescrevê-lo totalmente. Seu 
trabalho será também o de estudar os 

demais capítulos das Constituições, ve-
rificando se a espiritualidade expressa no 
restante do texto está coerente com as 
modificações que estão sendo indicadas 
através do estudo de revisão.

Os membros da comissão estiveram reu-
nidos em Roma de 4 a 9 de agosto último 
para fazer este trabalho proposto. A me-
todologia utilizada nesta revisão permitiu 
a determinação de alguns critérios para 
a leitura deste quarto capítulo. Dentre 
outros aspectos, destacaram o valor do 
texto atual das Constituições, que, atra-
vés de uma grande sobriedade e demons-
trando uma forte densidade, expressa o 
essencial da mensagem sobre a oração 
para os maristas. Em sua estrutura, ele 
aparece fundamentalmente como um tex-
to inspirador da vida religiosa marista. 
Não obstante, ficou comprovada uma 
evolução da espiritualidade marista nos 
últimos anos e uma adesão bastante sig-
nificativa por parte dos leigos maristas.

Durante as sessões de trabalho, que se 
desenvolveu seja no âmbito individual, se-
ja no estudo em duplas ou nas discussões 
das assembléias plenárias, foram feitas 

alusões que se apoiaram em alguns tex-
tos básicos, tais como Água da rocha, os 
textos de referências das Constituições e 
dos Estatutos, a carta do Ir. Basílio sobre 
a oração e a sua circular sobre o espírito 
do Instituto, o livro Caminhar com as 
Constituições, as circulares do Ir. Charles 
Howard sobre a espiritualidade apostóli-
ca marista, as atas do Capítulo geral de 
1976 (PAC), a mensagem do 20° Capítulo 
geral, o Guia da formação e o texto Vita 
consecrata.

Os resultados dos trabalhos deverão ser 
apresentados ao Conselho geral, para que 
este os estude e decida quais as propos-
tas que serão encaminhadas ao exame do 
Capítulo geral.

Novo superior do Distrito marista da Amazônia

O irmão Sebastião Antônio 
Ferrarini, com parecer fa-
vorável do Irmão Provincial 

e seu Conselho, foi escolhido pelos 
Irmãos do Distrito Marista da Ama-
zônia para ser Superior do Distrito 
no triênio 2009/2011 e aceitou ge-
nerosamente a missão.

O Irmão Ferrarini nasceu no dia 
27/7/1948, em Campina Grande do 
Sul, Estado do Paraná. Entrou pa-
ra a Vida Consagrada Marista no 
dia 8 de dezembro de 1965, em 
São Paulo. É formado em Ciências 

Sociais e tem mestrado em História, 
pela PUC-SP. Chegou à Amazônia há 
33 anos, trabalhando nos seguintes 
municípios, intercalando períodos vivi-
dos no Sul: Lábrea/AM; Canutama/AM; 
Porto Velho/RO; Ji-Paraná/RO; Manaus/
AM, Tabatinga/AM e Boa Vista/RR, sua 
comunidade atual.

O Irmão é um grande conhecedor 
e estudioso da realidade amazônica, 
onde se integrou muito bem. Muito 
colabora com a caminhada do DMA, 
já tendo assumido a função de vice-
superior distrital e mestre de noviços. 

Presta assessoria em nível Regional 
nas áreas da Ecologia, História da 
Igreja, História da Amazônia e Pa-
trimônio Espiritual Marista. É autor 
de 20 livros, a maioria sobre reali-
dades amazônicas ou sobre temas 
maristas.

Em 31 de agosto de 2007 foi trans-
ferido, pelo Irmão Superior-Geral, da 
Província Marista do Brasil Centro-
Sul para a Província do Rio Grande 
do Sul, em vista de sua permanência 
no Distrito.

Ir. Sebastião Antônio Ferrarini
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Reunião da Comissão 
preparatória do Capítulo Geral

28 de agosto 2008 Notícias Maristas

De 21 a 26 de julho último se 
reuniu em Roma, pela quarta 
vez, a comissão preparatória 

do 21º Capítulo geral, tendo sido a 
primeira vez em que todos os seus 
membros puderam estar presentes.

Em um primeiro momento do encontro, 
os membros da comissão tiveram a 
oportunidade de partilhar as atividades 
desenvolvidas pelos coordenadores re-
gionais, já que todos eles também fa-
zem parte deste grupo preparatório. Seu 
trabalho consistiu na convocação dos 
representantes executivos das unidades 
administrativas, para lhes explicar como 
deve ser aplicado o plano previsto para 
que se aproximem de todos os irmãos, 
conhecendo-lhes seus pontos de vista, 
suas sugestões e suas propostas. A apli-
cação deste plano destaca justamente 

a grande importância que têm estes 
executivos em cada unidade adminis-
trativa. Foi com grande satisfação que 
se viu o esforço que muitos deles estão 
fazendo para participar das reuniões, 
para desempenhar suas funções e para 
ter acesso aos subsídios que possam 
ajudá-los a dinamizar os encontros da 
cada comunidade. Estes subsídios pro-
põem várias pistas de revisão sobre o 
caminho que está sendo trilhado no 
Instituto e sobre as propostas de planos 
para o futuro.

O primeiro documento, intitulado “A ca-
minho do 21º Capítulo geral”, já chegou 
a quase todas as unidades administrati-
vas e está sendo distribuído aos irmãos 
em cada comunidade, aos colaborado-
res associados aos trabalhos das comu-
nidades educativas e aos membros de 

cada uma das fraternidades do Movi-
mento Champagnat da família marista. 
Este documento convida a criar um 
ambiente de reflexão e de oração, no 
qual cada um possa expressar as suas 
preocupações e seus projetos para o 
futuro do Instituto.

Durante a última reunião, a comissão 
precisou a maneira como cada unidade 
administrativa fará a síntese de todo o 
material coletado, para que os resulta-
dos possam ser utilizados de forma prá-
tica. Está previsto que as comunidades 
possam dedicar um tempo à reflexão 
durante os meses de agosto e de se-
tembro, para que durante os primeiros 
dias do mês de outubro sejam feitas as 
sínteses por unidade administrativa, e 
que estas sejam enviadas a Roma até o 
final do mês.

A comissão encerrou seus trabalhos 
deste encontro buscando soluções prá-
ticas para a realização do Capítulo, 
tais como os acertos que precisam ser 
feitos para deixar a sala capitular nas 
melhores condições de uso, a previsão 
dos métodos que deverão ser utilizados 
durante os trabalhos do capítulo para 
que seja favorecido o diálogo entre os 
delegados, estudar a possibilidade dos 
capitulares terem uma audiência com 
o Papa, a requisição do pessoal auxiliar 
que será necessário para a realização 
dos serviços durante o Capítulo, etc.

Dentro das etapas de preparação que 
foram previstas pela comissão, a “con-
sulta prévia” é o primeiro passo a ser 
dado. Aqueles que tiverem necessida-
de de um maior número de cópias do 
folheto mencionado, podem se comu-
nicar com o Ir. Teodoro Grageda:
teogda@hotmail.com

Quarto encontro de trabalho
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Peru, Bolívia e Chile, um caminho 
de crescimento
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Terceiro Capítulo provincial da Província Santa María de los Andes

Convocados pelo nosso irmão 
provincial, de 22 a 25 de ju-
lho último nos reunimos os 50 

partici-pantes do nosso 3º Capítulo 
provincial, dentre irmãos e leigos, na 
Casa de exercícios espirituais Beato 
João XXIII, em Santa Cruz de la Sierra, 
na Bolívia. Foram seis anos de cami-
nhada, estrada percorrida para provar 
e consolidar os projetos e as estrutu-
ras maristas a partir do apelo que nos 
foi feito pelo Senhor, para que cons-
tituíssemos uma nova realidade que 
possa dar mais dinamismo ao carisma 
marista que se torna realidade neste 
rincão da América.

Somos 35 capitulares, dentre os elei-
tos e os membros de direito, além dos 
quatro irmãos com profissão tempo-
rária e os dez leigos e leigas convi-
dados. Além disso, contamos com a 
participa-ção neste encontro do Ir. Pe-
dro Herreros, representando o irmão 
Superior geral e seu Conselho.

A primeira tarefa foi dar posse ao 
novo provincial, o Ir. Antonio Peralta 
Porcel, recentemente nomeado, mas 
que até agora era o vicário do setor da 
Bolívia de nossa província. Na oportu-
ni-dade, foi também importante para 
nós podermos agradecer ao Ir. Pedro 
Marcos pelos seus valio-sos serviços 

de coordenação no período de nasci-
mento de nossa província.

Durante o encontro, tivemos ainda a 
possibilidade de fazermos uma revisão 
de nosso regulamento e de sugerirmos 
ao futuro Conselho provincial as prio-
ridades para o próximo triênio. Depois 
de um processo de discernimento, 
que contou com a participação e di-
reito de voto tanto de irmãos como de 
leigos, estas prioridades focalizaram 
cinco temas que foram apresentados 
ao governo da província, e que são: 
Espiritualidade e centralidade de Jesus 
Cristo, Missão, Pastoral vocacional 
conjunta de irmãos e leigos, Integra-
ção da província, além de Comunida-

des e fraternidades.

Dentre as atividades desenvolvidas 
durante o encontro, fizemos também 
a eleição dos conselheiros provin-
ciais e refletimos sobre as possíveis 
estruturas de governo que nos per-
mitam ter uma maior vitalidade. Para 
o Conselho, depois de um processo 
de discernimento, foram escolhidos 
os irmãos Mariano Varona, Jesús Pé-
rez, Alfonso García, Pablo González, 
Barsén García e Patricio Pino. Em se-
guida, deveremos aprovar o conjunto 
das disposições de regulamento do 
Capítulo, atualizando as normas da 
província.

Muitos dos membros que par-
ticipavam da antiga “Rede 
européia de espiritualidade” 

quiseram realizar juntos um retiro na 
cada marista de Valladolid. Nesta casa 
funcionou há muito tempo um juniora-
do internacional marista e está muito 
bem equipada para encontros e retiros 
de adultos. No mesmo edifício residem 

os irmãos mais idosos da província.

O retiro, que se realizou no final do últi-
mo mês de julho, esteve centralizado no 
documento Água da rocha, abordando os 
seus diferentes capítulos. A cada dia, um 
tema era apresentado por um membro do 
grupo, que depois era estudado e medita-
do individualmente. As reuniões feitas em 

pequenos grupos enriqueceram a reflexão 
dos participantes, pois eram apresenta-
das idéias e experiências vividas pessoa-
lmente. Destaque-se a criatividade das 
orações em comum, além da participação 
espontânea em cada um desses momen-
tos. Participaram do retiro os irmãos das 
províncias Ibérica e Mediterrânea, proce-
dentes da Itália e do Líbano.

Encontro de irmãos e leigos em Valladolid


