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A

nomeação do Ir. Víctor Preciado
para Ecônomo geral, no início
de setembro de 2008, deixou
vacante o posto de provincial, na Província do México Ocidental. Para substituí-lo foi nomeado Provincial o Ir.
Ernesto Sánchez Barba que deverá
iniciar seu mandato, no Capítulo provincial previsto para os últimos dias
deste ano. Depois de concluído o XX
Capítulo geral, o novo Conselho geral
convidou o Ir. Ernesto para colaborar
na Comissão de Vida religiosa, criada
nessa época. Atualmente, dirigia, em

Ao assumir a coordenação da Província
do México Ocidental, o Ir. Ernesto traz
para essa função não somente seus
muitos talentos pessoais mas, também, uma considerável experiência,
adquirida tanto na Província quanto
em nível de Instituto. Na Província,
dedicou-se ao apostolado do ensino
e foi formador e administrador de Juvenato. Depois de seus estudos em
Roma e em Valpré, atuou no Postulado
até sua transferência a Roma. Durante
os últimos anos, em Roma, trabalhou
incansavelmente para consolidar o Secretariado das Vocações e transformálo em recurso importante para nosso
Instituto. A fé constitui para ele um
pilar importante da vida. Somada ao
grande amor à missão e a nosso estilo
de vida marista, oferece base sólida
para orientar os Irmãos da Província e
assegurar uma boa administração.
Os irmãos da comunidade da Administração geral podem ainda desfrutar,
por algumas semanas, da presença do
Ir. Ernesto, enquanto conclui tarefas
assumidas, em Roma. Quando partir,
constataremos o vazio que vai deixar.
Desejamos que a dedicação à nova
missão, que lhe é confiada, seja abençoada por Deus e, por isso, frutifique
em acertos.
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O sim definitivo do
Ir. Bahjat Azrié
Profissão perpétua na Síria

N

o dia 14 de setembro, o Ir.
Bahjat Azrié pronunciou seus
votos perpétuos, na catedral
síria de Alepo, sua cidade natal. Dom
Giuseppe Nazzaro, vigário apostólico
nesse país, presidiu a Eucaristia.
Entre as pessoas que acudiram à
catedral e que ocuparam todo o
recinto, estavam os Irmãos da comunidade da Síria e os do Líbano, além
de grupos de escoteiros e membros
de vários movimentos da família marista da cidade. Evidentemente, não
faltaram os familiares do Ir. Bahjat,
sua mãe Afaf Azrié e seu tio Georges, também marista. Compareceram
também Irmãos e amigos de Múrcia,
Espanha, onde reside, atualmente, o
Ir. Bahjat.
O Ir. Manuel Jorques, Provincial da
Província Mediterrânea, fez a homilia
em espanhol, traduzida simultaneamente ao árabe. Dirigindo-se ao
Irmão, disse entre outras coisas: “Ou
entregas tua vida por Jesus, e vives
comprometido com todas as conseqüências, ou perderás o sentido de
tua consagração e de tua vida.
Depois da comunhão, o Ir. Bahjat
agradeceu o dom da vida, da família
e dos Irmãos que o acompanharam,
durante os dez últimos anos de vida
marista. Assim rezou: “Hoje, Senhor,
quero agradecer a tua presença em
minha vida, especialmente nos momentos, em que as trevas dificultavam a luz; a dúvida parecia mais forte

do que a verdade; e a solidão, mais
envolvente do que o amor. Obrigado,
por me teres conduzido pela mão,
por me teres levantado e ajudado a
abrir meu coração, para ser orientado. Agradeço, Senhor, tua graça que
me possibilita, hoje, dizer um sim
por toda a vida. Obrigado, Senhor,
por teu amor. Quero amar, sustenta a
pobreza do meu amor”.

O lema escolhido pelo Ir. Bahjat para este dia foi: “Tornar Jesus Cristo
conhecido e amado; este é o fim
de vossa vocação e do Instituto”.
Em consonância com essa frase, um
artista de Múrcia fizera uma pintura
que aludia a essa sentença do Pe.
Champagnat, e que podia ser vista
em vários setores, preparados para
a ocasião.

Um momento particularmente emocionante para o Irmão foi o abraço
dos Irmãos do Líbano e da Síria,
pois, via neste gesto um sinal de
esperança, considerando que, desde
1980, não havia ocorrido nenhuma
profissão perpétua, nessa região do
Instituto.

Bahjat conhecera, quando criança,
o testemunho de seu tio Georges e
pertenceu ao grupo de escoteiros, dirigido pelos Irmãos. Assim, freqüentou a comunidade e pôde conhecer,
cedo, o estilo de vida dos Irmãos e
o modo como tratavam os jovens e
crianças.

“Vós exerceis o papel de anjos da guarda dos alunos que vos são confiados: rendei também a estes puros espíritos um culto particular de amor, de respeito e de confiança”
Marcelino Champagnat
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«Água da Rocha»
chega a Ihosy
Madagascar

O

dia 2 de setembro, com
vistas a preparar o início do
ano escolar, foi dedicado à
Espiritualidade marista. No encontro participaram 21 professores.
Eram professores da escola marista
de Ihosy. Mas havia também alguns
outros de escolas católicas da diocese.
Tratava-se da apresentação do livro
« Água da Rocha”. Depois de uma
breve apresentação histórica do
documento e de um power-point
com os conteúdos, os professores
dividiram-se em 7 grupos de três
professores cada um. Cada grupo
leu alguns números do primeiro
capítulo a ser estudado, logo em
seguida, detalhadamente. Era ao
mesmo tempo uma amostra para
os professores e irmãos participantes, capaz de inspirar outras iniciativas para os capítulos 2, 3 e 4.
Os professores já sabiam da existência do livro. No entanto, para
a maioria, era o primeiro contato
direto com seus conteúdos. Abriunos os olhos sobre a originalidade
do documento e de sua importância, durante o Ano de Espiritualidade e além dele.

Irmãs Missionárias da
Sociedade de Maria
Roma

A

s Irmãs Missionárias da Sociedade de Maria (SMSM) celebram, nas últimas semanas,
seu Capítulo geral (08 de setembro
a 04 de outubro). No dia 27 p.p.,
elegeram nova superiora geral, a Ir.
Georgeanne Marie Donovan.

Foi entregue material para ajudar a
aprofundar o documento, escrito
em linguagem simples e pastoral.
Uma parte do material foi apresentada ao longo desta jornada dedicada à Espiritualidade marista. A
compreensão dos outros capítulos
será assim facilitada.
Os professores, por ocasião do
plenário, apresentaram o resultado
da leitura feita, particularmente, os
pontos essenciais para a Espiritualidade marista. Eis alguns: saber e
crer que Deus nos ama; a confiança
em Jesus e Maria; Maria, em tudo
nosso modelo; a proximidade do
Senhor no tabernáculo; o espírito
de família e a simplicidade; a prática do perdão; a boa compreensão;
o sentido do trabalho manual, especialmente em nossas obras, e a
honestidade na vida.
O intercâmbio, depois do trabalho
de grupo, mostrou a riqueza do primeiro capítulo. Por falta de tempo,
muita coisa não foi possível dizer.
Mas um complemento informativo,
por ocasião da partilha, ensinou
outros elementos da história do
livro.
Agradecemos a todos os que permitiram este encontro, por ocasião
do reinício das atividades escolares. Desejamos que haja outros
encontros, ao longo do ano. Possa
nossa escola continuar a reflexão
sobre o conteúdo do livro “Água da
Rocha”, porque esta sessão despertou o desejo!
H. Alexandre Ramarosandratana



A Ir. Georgeanne Marie nasceu em
Filadélfia, Pensilvânia, USA, no dia
5 de fevereiro de 1949. Entrou na
Congregação, em Bedford, Massuchusetts, em 1968, e fez sua primeira
profissão no dia 8 de setembro de
1970. Foi enviada às missões, na Jamaica, em janeiro de 1971. Obtido o
diploma, em 1978, Georgeanne Marie
engajou-se na pastoral diocesana em
setores como a formação dos leigos,
a coordenação da catequese e da
liturgia, e administração, na diocese
de Montego Bay, na Jamaica. Em
1995, concluiu um mestrado (M.A.)
em «Adult Christian Community Development», na Universidade Régis,
em Denver, Colorado.
Georgeanne Marie foi membro do
Conselho provincial nos Estados Unidos da América, de 1995 a 2001 e,
entre 2002 e 2006, foi provincial. Depois de um período sabático, em que
realizou estudos no Instituto bíblico
de Jerusalém, foi-lhe oferecida uma
função na chancelaria da diocese de
San Bernardino, na Califórnia, onde
trabalha atualmente.
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A Gestão a serviço da
Missão e de seu futuro
Estudo e proposta de modelos de gestão
Guatemala

E

m novembro de 2006, reuniram-se em Campinas (Brasil)
todas as Províncias da América
e quatro entre as cinco da Europa
para tratar do tema: “Estudo e propostas de modelos de gestão para o
conjunto das Instituições educativas
maristas de uma Província”. Uma das
conclusões mais apoiadas no citado
encontro foi a de que era necessário
continuar a aprofundar essa temática
pela importância e transcendência
do tema, em relação direta com a
animação e governo das Províncias
(leia a crônica deste encontro).
Por isso, em final de 2007, a Comissão da Missão do Conselho geral, depois de realizar várias consultas aos
provinciais implicados, nomeou uma
subcomissão para preparar um novo
encontro, aberto desta vez a todas
as unidades administrativas do Instituto. Os membros dessa subcomissão são os irmãos Juan Miguel Anaya
(Administração geral), Wellington M.
de Medeiros (Brasil Centro-Norte),
Carlos Huidobro (Cruz del Sur), Luis
Carlos Gutiérrez (América Central),
Juan Ignacio Poyatos (Mediterrânea)
e Michael Green (Sydney).
A subcomissão recebeu a sugestão
de preparar o novo encontro de modo que fossem tratados os seguintes
temas: estudo de paradigmas contemporâneos de gestão, dificuldades
e acertos do modelo adotado pela
própria Província, apresentação mútua das estruturas adotadas, elaboração e apresentação de algum tipo de
proposta ao próximo Capítulo geral
e/ou ao Governo geral (especialmente no caso de eventuais mudanças

em nosso direito próprio, que trata
muito pouco da gestão de nossas
obras).
O encontro foi convocado sob o título: “A Gestão a serviço da Missão e de
seu futuro”. Celebrar-se-á nos dias
11 a 14 de março de 2009, prevendo
os dias 10 e 15 para viajar. Terá lugar
na Residência provincial – Residência
universitária marista da Cidade de
Guatemala. Desejamos conseguir um
duplo objetivo:
1.- Analisar os modelos de gestão em
uso em nossas Unidades administrativas para o conjunto das obras educativas da cada UA e ajudar para que
cada Província ou Distrito possa encontrar aquele que mais lhe convém,
com vistas a uma maior vitalidade,
viabilidade e dinamismo na missão
que executam.
2.- Apresentar ao próximo Capítulo
geral, caso seja conveniente, uma
proposta de mudança em nosso direito próprio para adaptá-lo à realidade atual de nossa maneira concreta de executar a missão do Instituto.
Até o momento, 18 unidades administrativas confirmaram sua participação no encontro. Uma pede
mais tempo para decidir. Duas não
poderão participar por diversos
motivos.
A subcomissão que prepara o encontro reuniu-se, pela segunda vez,
na Cidade de Guatemala, nos dias
16 a 19 de setembro de 2008. Realizar a reunião no mesmo local
em que será celebrado o encontro



permitiu-nos de conhecer a infraestrutura disponível na casa e de
programá-lo melhor e com mais
conhecimento de causa. A incorporação do Ir. Luis Carlos à comissão
trouxe muitas vantagens, considerando o conhecimento que o Irmão
tem do local e o fato de ser membro
da comunidade. Muitos aspectos da
preparação imediata ficarão sob sua
responsabilidade.
Agradecemos as atenções e a acolhida que nos foram dispensados
pela Província da América Central,
particularmente pelos Irmãos da
Residência. Sentimo-nos em casa.
Os quartos, a alimentação, a disponibilidade para acompanhar-nos e
termos todo o necessário, o serviço
de guia para mostrar-nos alguma
beleza da cidade e de seus arredores foram gestos de fraternidade
muito apreciados.
____________________
Ir. Juan Miguel Anaya
Secretário da Comissão da Missão
do Conselho geral

