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Circular de convocação para o XXI Capítulo Geral

Estas são as palavras com 
as quais o Superior geral 
começa sua Circular para 

iniciar oficialmente o processo 
de preparação ao 21º Capítulo 
geral.

A Circular está dividida em três 
partes. 

a primeira inclui, além de 
uma introdução geral, breve 
histórico dos Capítulos maris-
tas e de algumas Conferências 
gerais realizadas durante o pe-
ríodo seguinte ao Vaticano II. 
Uma descrição do contexto 
social e religioso em que es-
ses encontros aconteceram e 
uma análise dos fatores que 
influenciaram o Capítulo, um 
comentário sobre a renovação 
da vida e da missão maristas e 
uma referência a diversos de-
safios que o Instituto enfrenta, 
atualmente.

a parte 2 assume natureza mais formal, 
com orientações acerca da estrutura e da 
finalidade de um Capítulo Geral, o pro-
cesso adotado na eleição dos delegados 
capitulares e seus suplentes e as respon-
sabilidades que recaem sobre Províncias 
e Distritos. Esta seção termina com umas 
palavras que ressoam como eco final do 

convite a caminhar juntos, na peregrinação 
ao XXI Capítulo geral

na conclusão, o Superior geral considera 
brevemente quanto foi feito; mas, em segui-
da, projeta-se para o futuro, lá onde Deus 
nos quer. 

“No dia 8 de setembro de 2009, terça-feira, às 9 horas da manhã, na Casa Generalícia, em Roma, 
os integrantes do 21º Capítulo Geral darão início aos trabalhos. O local e a data, esta coincidente 
com a celebração do nascimento de Maria, foram definidos pelo Conselho Geral”



Ano I - Número 15Notícias Maristas

2

Linhas de ação para a 
formação marista

Brasil: Reunião de formadore

O Encontro de Formadores acon-
teceu no Rio Grande do Sul, de 
30 de agosto a 3 de setembro. 

Mais de 40 Irmãos, Leigos e Leigas de 
todo o país se encontram para refletir 
sobre como manter o carisma atualizado 
e a missão marista dinâmica em tempos 
de constantes mudanças. O objetivo do 
encontro foi debater a questão de como 
a vida religiosa consagrada marista pode 
dar sentido, respostas e testemunho aos 
anseios e questionamentos das juventu-
des no mundo contemporâneo. 

A cada 3 anos é realizado este momen-

to de reflexão entre os 
formadores. O encontro 
contou com a presença 
de irmãos formadores e 
animadores vocacionais 
das três províncias bra-
sileiras, de duas forma-
doras leigas e dos três 
provinciais. O irmão Antonio Ramalho, 
Conselheiro Geral responsável pela forma-
ção, representou o governo do Instituto.

Cada dia a programação foi organizada 
por uma unidade administrativa diver-
sa. Além de grupos de trabalho e di-

versas apresentações, os participantes 
puderam também conhecer o Memorial 
Champagnat, em Viamão.

A meta do encontro foi a definição de 
linhas de ação para o trabalho de for-
mação no Brasil Marista.

Além da Missão compartilhada...  
Vida e Fé compartilhadas!

Quero partilhar algu-
mas das idéias mais 
repetidas na última 

experiência de formação con-
junta, em que participaram 11 
leigos e 10 irmãos da América 
Latina e Europa, durante o 
último mês de julho. Uma 
constatação que se repetiu 
ao longo da experiência foi 
a que origina o título deste 
artigo: Além da Missão comparti-
lhada... Vida e Fé compartilhadas! 
Pode até parecer antigo, pois, 
com expressões parecidas 
o repetimos, ao longo dos 
últimos anos. (...) A novida-
de nasce do fato de sermos 
conscientes do que significa 

compartilhar vida e compar-
tilhar espiritualidade (fé) . Até 
agora partilhamos sobretudo a 
missão. O termo “missão parti-
lhada” tornou-se muito popular 
entre nós. A formação marista 
para os leigos foi orientada, 
sobretudo, neste sentido. Há 
muitos programas que levam 
esse nome.

O que experimentamos como 
novo, em nosso encontro de 
Quito, foi partilhar também a 
fé, a vocação, a relação com os 
demais, e isto de um modo vi-
tal, que nos implica, a partir de 
uma leitura dos acontecimen-
tos que configuraram nossa 

vida. Não se trata de apren-
der partilhando conceitos ou 
orações, mas de rezar a partir 
daquilo que nos “toca”, do 
que nos faz viver e sofrer, do 
que ainda não superamos e do 
que constitui nossa força, os 
momentos mais bonitos e mais 
difíceis de nossa vida, a reação 
dos outros perante nosso mo-
do cotidiano de viver. Tudo is-
so é formação a partir da vida e 
para a vida.  Até agora, talvez, 
partilhamos mais a missão do 
que a vida e a fé. Na medida 
em que nossa experiência se 
desenvolvia, nos perguntáva-
mos por que, em nossas comu-
nidades e fraternidades, nos 

custa tanto partilhar a vida e 
a fé, com seus aspectos es-
curos e claros. É sempre mais 
fácil intercambiar idéias ou 
programas do que abrir nosso 
interior aos demais e partilhar 
aquilo que vivemos e somos. 
Sim, é verdade, o Senhor nos 
convocou para uma missão 
e esta deve ser a finalidade 
de toda comunidade; mas é 
também certo que partilhar 
a vida e a fé já constitui um 
sinal visível de comunhão e, 
portanto, de missão.

H. Pau Fornells
Texto completo en "Blog Ma-
rista" - www.champagnat.org

Equador - Leigos Maristas
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Ir. Víctor Preciado Ramírez  
novo ecônomo geral

11 de setembro de 2008 Notícias Maristas

Casa Geral

Queridos irmãos, eu os convi-
do a se unirem a mim para 
dar uma saudação de acol-

hida ao irmão Víctor Preciado Ra-
mírez, atual provincial do México 
Ocidental, escolhido como novo 
Ecônomo geral do Instituto. Víctor 
assumirá o cargo ao final deste ano 
de 2008, momento em que se con-
clui o mandato do irmão Antonio 
Martínez, o atual Ecônomo geral.

Víctor nasceu em Cocula, México, 
em 1949, e traz ao seu novo destino 
uma mescla notável de talento e de 
experiência. Antes de ser provin-
cial, havia exercido as atividades de 
professor, de diretor e de ecônomo 
provincial, razões pelas quais ele 

tem uma visão das questões admi-
nistrativas em vários âmbitos. Suas 
qualidades organizativas, assim co-
mo sua capacidade de se adiantar 
às necessidades do grupo que ser-
ve, foram muito proveitosas para 
os irmãos de sua província e para a 
missão que ela desempenha.

A maneira como Víctor se relaciona 
com os outros foi uma bênção para 
todos aqueles que tiveram a felici-
dade de viver e trabalhar com ele. 
Também reúne experiência no plano 
internacional, já que foi membro do 
Conselho internacional de assuntos 
econômicos, órgão que colaborou 
estreitamente com o Ecônomo ge-
ral durante estes anos, oferecendo-
lhe sua assessoria e conselho.

O fato de pedir a Víctor que comece 
seu trabalho como Ecônomo geral 
ao final deste ano supõe que ele 
deverá interromper o seu segundo 
mandato como provincial de Méxi-
co Ocidental. Agradeço aos irmãos 
desta província, por sua compre-
ensão. A minha gratidão vai tam-
bém, uma vez mais e pessoalmente 
a Víctor, por sua generosidade em 
aceitar esta nomeação. Estou muito 
desejoso de poder começar a tra-
balhar com ele.

Aproveitando a oportunidade, que-
ro manifestar meu agradecimento ao 
irmão Antonio Martínez Fernández, 
por seu excelente trabalho como 
Ecônomo geral, durante estes seis 
anos. Antonio também trazia à sua 
missão um notável grau de talento e 
de experiência. Antes de vir a Roma, 
havia trabalhado como professor, 

diretor de colégio, ecônomo pro-
vincial e diretor geral de Edelvives, 
nossa editora na Espanha. Em duas 
ocasiões diferentes foi provincial da 
então província Norte.

Juntamente às tarefas inerentes ao 
seu posto, dentro da vida da Admi-
nistração geral, Antonio vinha pres-
tando um bom serviço no Consel-
ho da “Associação São Marcelino”, 
que supervisiona o funcionamento 
do hotel “Villa Eur”, assim como 
em suas funções de presidente da 
“Gestão da Casa geral”, comissão 
que zela pela administração desta 
propriedade e estuda os planos de 
futuro para a mesma.

Sempre conservarei uma grata re-
cordação de Antonio, por sua de-
dicação, integridade, conselhos 
sadios e paciência fraterna para 
comigo. Graças aos seus esforços, 
o mundo das finanças assumiu um 
vulto mais claro e compreensível 
para o Conselho geral. Nós e todos 
os irmãos da comunidade da Casa 
geral vamos sentir a sua falta. Muito 
obrigado, Antonio, por seu trabalho 
e sua fraternidade.

O meu agradecimento vai também 
a Samuel Holguín, provincial de 
Ibérica, e aos irmãos desta pro-
víncia, por sua generosidade e por 
terem nos cedido Antonio, para que 
servisse o Instituto aqui em Roma, 
durante estes últimos seis anos.

Hermano Seán D. Sammon, FMS
Superior Geral
25 de julho 2008
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O número 38 de FMS 
Mensagem, que atu-
almente dá seqüência 

ao boletim do Instituto, reco-
lhe a memória da Assembléia 
internacional da missão ma-
rista, realizada em Mendes, 
de 3 a 12 de setembro de 
2007. Ele reúne, em suas 128 
páginas, um resumo histórico, 
para situar o tema da assem-
bléia, além de uma síntese 
dos passos que foram dados 
anteriormente nas unidades 
administrativas para preparar 
o encontro, uma breve análise 
do caminho percorrido pelos 
participantes, os discursos de 
abertura, o início e o encer-
ramento da assembléia e o 
documento elaborado pelos 
seus participantes.

Toda esta documentação 
está acompanhada de uma 

Mendes 2007

crônica, onde estão reunidas 
todas as etapas diárias du-
rante a assembléia, com uma 
abundante documentação 
gráfica sobre cada um dos 
momentos do encontro. Na 
contracapa aparece a foto-
grafia do grupo e nas páginas 
anteriores são publicadas as 
imagens de cada um dos par-
ticipantes da assembléia, dos 
tradutores e dos convidados.

Esperamos que este docu-
mento seja um instrumento 
vivo, não apenas para recor-
dar o acontecimento, mas 
também para dinamizar ou-
tros encontros, os momentos 
de oração, as reuniões e as 
sessões de estudo, que visam 
iluminar o caminho comum 
para irmãos, leigos e leigas 
maristas.

Para se orientar: 
um mapa do site marista

Juntamente com o FMS Mensa-
gem 38, estão chegando também 
às unidades administrativas os 

guias do site www.champagnat.org, 
para que se possa conhecê-lo e na-
vegá-lo com facilidade. Aos poucos, 
o site oficial marista foi alcançando 
um nível de complexidade que tor-
na difícil uma visão de conjunto de 
seu conteúdo, para aqueles que não 
estão muito habituados a utilizar os 

meios eletrônicos. Esta dificuldade 
ficou evidente muitas vezes, através 
das manifestações que chegaram à 
direção de comunicações, quando 
as pessoas solicitavam uma infor-
mação que já estava disponível no 
site. 

Acreditamos que a publicação do 
“mapa do site”, onde podem ser 
vistos os títulos dos conteúdos em 

quatro diferentes níveis na estru-
tura da página, facilitará a busca 
rápida dos assuntos de interesse, 
além de proporcionar uma visão de 
conjunto e a riqueza da informação 
ali contida. Também esperamos que 
esta ajuda incentive o acesso ao 
nosso site. Atualmente temos uma 
média diária de quase 2 mil pessoas 
que acessam as informações 
disponíveis em nosso site.

Casa Geral


