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Novidades
09/10/2008: Irmãos de terceira
idade concluem curso na Itália
08/10/2008: Retiro em Madagascar
- Ecos
07/10/2008: Colômbia - Grupo de
22 irmãos se reúne em Nariño
07/10/2008: Álbum fotográfico: El
Escorial - Curso Senderos
07/10/2008: Advento e Solidariedade Marista 2008: A Convenção
sobre os Direitos da Criança
07/10/2008: Aumenta a violência
anticristã, na Índia
06/10/2008: Proposta de oração
para a conclusão do ano de espiritualitade (Prov. Canadá)
06/10/2008: Irmão falecido: Jean
François Rama (Madagascar)
06/10/2008: Mundo Marista - Coleção de fotos número 197
06/10/2008: Álbum fotográfico:
Centenário da presença marista no
Maranhão
06/10/2008: Programa para a
preparação de animadores leigos
Maristas na África e Madagáscar
03/10/2008: Décima segunda Assembléia Geral Ordinária do Sínodo
03/10/2008: Álbum fotográfico:
Trabalhos de reestruturação da casa
de L’Hermitage - 25
02/10/2008: Superiora geral das
Irmãs Missionárias da Sociedade de
Maria
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Curso para irmãos da
terceira idade
Maristas e marianistas de língua portuguesa e espanhola

Itália

M

ais uma vez, outros 21 Irmãos de
terceira idade, procedentes de diversas Províncias de língua espanhola e portuguesa, com três marianistas,
dois irmãos e um sacerdote, o qual serviu
de capelão, reuniram-se em Manziana, Itália,
para um curso de espiritualidade, de dois meses, destinado a Irmãos de terceira idade.
Durante dois meses, vivemos uma experiência comunitária e formativa que nos
encheu de satisfação pessoal. Nestes dias
vividos, em comunidade, revalorizamos
como presente de Deus a nossa vida e
nossa vocação marista. Considerada a trajetória de nossa vida, a partir da quota da
maturidade, brotou, espontâneo, o canto
de gratidão pelo caminho percorrido e
ajudou-nos a olhar para o futuro com confiança e esperança.
Realizamos essa peregrinação interior com
a ajuda de nossos superiores maiores e
outros Irmãos que nos motivaram, durante
esses dias com suas reflexões. Partilharam
algumas horas conosco o Irmão Seán Sammon, SG e o Ir. Luis García Sobrado, VG e
os Irmãos do Conselho geral: Pedro Herreros, Emili Turú e Maurice Berquet. Expuseram-nos a situação atual do Instituto, a
partir de diferentes facetas. Agradecemos
a atenção que nos dispensaram, o que fez
com que nos sentíssemos valorizados. Os
temas tratados pelos outros conferencistas, todos de primeira linha, agradaram de
cheio aos participantes do curso; a eles

nosso agradecimento e nossa recordação.
Fazemos uma menção muito especial da
peregrinação aos lugares maristas. Foi uma
experiência que nos tocou profundamente.
Tudo fora previsto e muito bem preparado.
O Ir. Alain Delorme desempenhou um papel
importantíssimo como guia e mentor. Brindou-nos com excelentes explicações dos
lugares em que Champagnat e os primeiros
Irmãos exerceram seu apostolado. Interessante foi a descrição dos aspectos sociais
e políticos da época. Tudo culminou com
as maravilhosas palestras do último dia
sobre São Marcelino, sobre os primeiros
Irmãos e alguns testemunhos destes.
A avaliação do curso destacou a fraternidade vivida pelo grupo e manifestada
pelos muitos gestos de carinho, ao longo
dos dois meses. Aqueles que ainda não
participaram de uma convivência assim,
convidamo-los a fazer a experiência; verão
que vale a pena. Ninguém
se arrependerá.
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Seminário sobre a
Espiritualidade Marista
Programa de preparação para animadores leigos maristas

Quênia
Entre os dias 18 e 31 de setembro se reuniu, em Nairobi, um grupo de leigos que participou de um seminário, sob a orientação dos
irmãos Teófilo Minga e Pau Fornells. Este seminário teve como objetivo primário preparar animadores leigos Marista, sobretudo na
perspectiva da espiritualidade marista. Os participantes no seminário eram 22, de 12 países da África. Abaixo reproduzimos as
palavras de boas-vindas do irmão Teófilo, proferidas no início do encontro.

Q

ueridos Irmãos e Leigos Maristas
que tomais parte no “Programa
para a preparação de animadores
leigos Maristas na África e Madagáscar”,
sede bem-vindos a este seminário sobre
a Espiritualidade Marista. É uma grande
alegria para o Secretariado dos Leigos
e para a Comissão de Vida Religiosa tervos aqui. Vocês foram escolhidos pela
vossa Província. Os vossos provinciais
e todos os Irmãos e Leigos Maristas de
vossos países confiam no vosso grande
amor pelo Instituto Marista. Confiam na
vossa capacidade de animar programas
na vossa Província relacionados com a
presença de Leigos Maristas nas nossas
actividades pastorais e com a Espiritualidade Marista, tal como é apresentada
no livro recentemente publicado: ÁGUA
DA ROCHA.
Este seminário quer ser uma ajuda importante para todos vós. Nele partilharemos convosco uma grande quantidade
de informações e experiências relacionadas com vários temas importantes para
a Congregação Marista. E, de um modo
particular, eles importantes para a África
Marista. Dois destes tópicos emergem e
estarão presentes durante todo o Seminário: a vocação dos Leigos Maristas e a
Espiritualidade Maristas.
Neste sentido é bom recordar para todos
vós os objectivos específicos do seminário, embora já os tenham recebido há
alguns meses. São de grande importância
e relevância por todos nós e de um modo
especial, para vós, participantes deste
Seminário.

Os objectivos específicos de nosso Seminário são:

países, partilhando experiências a nível
internacional.

1. Preparar animadores da Espiritualidade Marista para África e Madagáscar;
animadores que a conheçam, vivam e
comuniquem.

Ao relembrarmos os objectivos da nossa
reunião poderíamos ter medo. Parece
que pedem muito, que exigem muito.
E, contudo, precisamos de ter diante de
nós, objectivos claros e exigentes que
desafiam a nossa coragem. Objectivos
que nos desafiam a olhar futuro com
grande esperança, a sermos pessoas com
“audácia e esperança” para usar o criativo slogan de um dos nossos capítulos
anteriores. Creio que todos vocês vêm
animados por esta coragem e por esta
esperança que podem conduzir a novas
experiências de vida Marista em África
e Madagáscar. Não temos que ter medo
do futuro. Ajudemos a construir esse
mesmo futuro sabendo que o Espírito de
Deus, i.e., a sua graça está connosco. Somos simples colaboradores de Deus mas
com a sua graça, podemos fazer grandes
coisas. Este é o ensinamento do grande
Paul de Tarso, que recordamos este ano

2. Preparar um programa de formação
espiritual, culturalmente apropriado e
possível dentro do contexto africano
malgaxe; poderia ser um modelo oferecido aos grupos leigos dentro da Igreja ou
das congregações.
3. Preparar formadores com a capacidade para avaliar a necessidade de acompanhamento dos programas de formação
espiritual e para elaborar e realizar tais
programas.
4. Estabelecer uma rede continental de
formadores espirituais, Irmãos e Leigos,
com o objectivo de desenvolver programas de formação nos seus próprios
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de um modo especial. Ele estava convencido de que todo o seu apostolado
era um milagre da graça de Deus: “Não
sou eu, mas a graça de Deus que está em
mim” (1 Co 15, 10).
Maria e Champagnat estão connosco,
ao olharmos para o futuro da vida Marista no nosso continente; uma vida
que queremos fortalecida e revigorada.
Foram pessoas corajosas e as pessoas
de esperança no seu tempo. Nós somos
seus discípulos. Eles estarão presentes
no nosso continente através do nosso
compromisso e do nosso testemunho
como Maristas.
Na planificação do Seminário que vos
mandamos há uns meses, sublinhávamos

alguns elementos que nos permitirão não
apenas um maior conhecimento da Espiritualidade Marista, mas também um
grande desejo de sermos maristas com
um grande zelo nas actividades apostólicas que empreendemos. Através delas
o Reino de Deus estará mais presente no
nosso continente.
É bom relembrarmos esses elementos
neste momento em que Irmãos e Leigos
maristas, estamos prestes a viver uma
experiência de aprendizagem e de vida
comum nos próximos dias.
• O que significa espiritualidade num
contexto africano?
• Irmãos e Leigos vivendo em conjunto

numa de Igreja comunhão.
• Descobrir o livro Água da Rocha como
o livro mais actual sobre a Espiritualidade Marista.
• Como transmitir em nossas Unidades
Administrativas o que recebemos neste
Seminário?
Todos estes aspectos são importantes.
O último nos chama a um compromisso
especial em nossas Províncias depois do
Seminário. Sejamos generosos ao responder à chamada de Deus, pensando
em toda a Família Marista, Irmãos e Leigos. Sejamos generosos para viver, amar
e promover a Espiritualidade Marista na
África e em Madagáscar.

Aumenta a violência anticristã,
na Índia

A

violência anticristã se agrava progressivamente, na
Índia, segundo dizem os Bispos da Índia, aos quais
foi assegurada a solidariedade da Federação das
Conferências Episcopais da Ásia. Nos últimos dias, os Bispos do continente asiático difundiram uma mensagem, assinada pelo arcebispo Orlando Quevedo, Secretário geral da
FABC, em que afirmam: “Estamos seriamente preocupados
com os numerosos atos de violência, perpetrados contra
a Igreja católica, na Índia: contra sacerdotes, religiosos,
leigos, estruturas, lugares e objetos sagrados. Igualmente,
nos preocupam os sofrimentos dos demais cristãos. Lemos,
diariamente, notícias de mortandades e destruições. O que
foi considerado, um dia, país de grande harmonia e tolerância religiosa ostenta, hoje, uma imagem trágica provocada
por uma minoria de extremistas. Pedimos ao Deus de amor
e de paz, por intercessão da Bem-aventurada Virgem Maria,
que termine a violência e que todos os que são propensos
à violência possam rever sua atitude e descobrir o justo
caminho para uma relação pacífica e harmoniosa com seus
irmãos e irmãs cristãos”.

Depois de mais de
um mês de ataques injustificados, que se multiplicaram apesar
das advertências
de líderes cristãos e hindus e da pressão internacional, os
Bispos indianos se dizem “impressionados e preocupados
com os episódios de extrema violência contra os cristãos”,
expressando sua indignação “ante a apatia e a indiferença
do governo, em nível nacional e em cada um dos Estados. A
antiga civilização da Índia está sendo humilhada e seus valores, zelosamente preservados durante séculos, estão sendo
pisoteados. A imagem laica e democrática da Índia foi muito
prejudicada, ante a comunidade internacional”.
O Ir. Alex Arockiasami que se encontra em West Bengal nos
escreve: “Ultimamente, os fundamentalistas hindus atacam
as igrejas e os religiosos, em muitas regiões da Índia. Alguns
foram atacados, em Estados vizinhos ao nosso. Igualmente,
no sul da Índia há situações parecidas e que se multiplicam.
Mas em West Bengal, até o momento, nada ocorreu. Não
sabemos o que pode acontecer nas próximas semanas ou
nos próximos meses. Falei com alguns padres e com outras
pessoas importantes. Dois oficiais vieram, ontem, à nossa
casa paroquial para saber como iam as coisas. Disse-nos de
não nos preocuparmos e garantiu-nos proteção. Deixaramnos o número do telefone a ser acionado em caso de ajuda
urgente”.

A mensagem dos Bispos dirige um forte chamamento às
autoridades do governo indiano para que detenham as
agressões e condenem os responsáveis. A mensagem chegou num momento em que a Igreja hindu tomou dolorosamente consciência de que a violência anticristã, começada
no Estado de Orissa, se estendeu a outros Estados da união
como Kerala, Karnataka, Andrà Pradesh, Madhya Pradesh,
Chattisgarh e Tamiles Nadu.
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Mensagem dos irmãos idosos
Um grupo de 22 irmãos reunidos em Colômbia

U

m grupo de vinte e dois Irmãos, dos
assim chamados “idosos”, com 70
anos completados…reunidos em
nossa casa de Chachagüi (Nariño), ao terminarem seu encontro, lhes enviam esta
carinhosa e fraterna saudação.
* Estamos convencidos de que a vida
e a vocação são os maiores dons que
recebemos de Deus e que a etapa que,
agora, cada um de nós vive, é a melhor
e a que nos deve comprometer na
fidelidade. Por isso, percebemos que
somos todos chamados, sem consideração de idade, a uma tarefa e a
uma mística comum: Centrar nossa
vida em Cristo e dizer-lhe sem temor:
“Sim, meu amor”, porque nossa alma
o aceita com amor.
* Nós, enquanto Irmãos idosos, com
nossas limitações humanas, e sem
querer ensinar, antes, com o amor
humilde e agradecido que devemos a
todos, queremos dizer-lhes que AINDA e MUITO nos entusiasma o Reino
e ainda nos sentimos comprometidos
na criação de comunidades fiéis, com
nossa colaboração, exemplo, testemunho, serviço e oração. Vemo-nos
como “a formosa lua vespertina” que
vela durante a noite e dá lugar ao amanhecer de nossos Irmãos mais jovens
e de meia-idade, comprometidos com
o “fragor” do dia-a-dia.

* Os “sonhos e a paixão de Champagnat” estão vivos em nós e pedimos
a santa sabedoria para entendê-los
e vivê-los de modo encarnado, no
hoje do mundo, de nossa sociedade
e no “hoje do Reino”, na medida em
que compreendemos e nos alegramos
com os ideais, projetos e sonhos de
todos vocês, especialmente de nossos
queridos Irmãos jovens, porque sem
sonhos e projetos torna-se inviável o
futuro...
* Sabemos que no dia-a-dia todos vocês são pacientes conosco, continuam dando muito e com fraternidade,
especialmente espaços de comunica-

Ad Gentes: Programa de animação
Davao - Quinta Sessão
* Adilson Janovski – Brasil
* César Barba - México
* Doroteo Román - Paraguai
* Emmanuel Achema - Nigéria
* Gilber Barillas – Guatemala
* Juan Castro – México
* Marcio Correa Dos Santos – Brasil

ção e de colaboração. No pouco que
podemos fazer, pedimos a Deus que
nos dê força e abnegação; e nós, em
nossa senectude, queremos lhe corresponder, trabalhando nosso caráter
e não perdendo tempo com ‘apegos’
ao passado; mas comprometendo-nos
e interessando-nos em tornar melhor
o dia de hoje.
* Confiamos em vocês, prezados Irmãos. Prossigam com “tocha acesa
e chama ardente”, contando sempre
com nossas orações e com nossa fraterna colaboração para “tornar Jesus
Cristo conhecido e amado”.
* Somos testemunhas, “há muito tempo, de que a Boa Mãe tudo fez entre
nós e enche-nos de esperança a certeza de que continuará assim. Não
a esqueçamos... pois, como dizia o
Padre Marcelino, acorramos sempre a
Maria e com Ela sempre encontraremos Jesus”.
Que a união, a caridade, a ajuda e a
compreensão mútua reinem sempre
entre nós!



