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A Província do 
Brasil Cen-
tro-Sul cele-

brou seu Capítulo 
provincial, nos dias 
5 e 6 de dezembro 
de 2008, em Curiti-
ba, PR, nas depen-
dências da PUC e do 
Centro Marista Mar-
celino Champagnat 
(CMMC). A abertura 
teve lugar no CMMC, 
com a aprovação 
da ordem do dia e 
com a constituição 
da Comissão central. 
Participaram 37 capi-
tulares: 35 delegados capitulares eleitos 
(26 de profissão perpétua e 9 de profissão 
temporária) e mais 2 capitulares de direi-
to. O Ir. Antonio Carlos Ramalho, CG, veio 
especialmente para expressar o apoio do 
Ir. Superior geral e de seu Conselho.

A partir das 10h30, na Capela da Paró-
quia Universitária da PUC, foi celebrada 
missa festiva, para solenizar a passagem 
de cargo ao Irmão Davide Pedri, novo 
provincial. Compareceram à Eucaristia os 
Irmãos capitulares, outros Irmãos con-
vidados e muitos colaboradores leigos. 
Foram celebrantes: D. João Carlos Se-
neme, bispo auxiliar, D. Pedro Fedalto, 
bispo emérito, Padres José Roberto e 
José Maria, ambos padres maristas. No 
momento da homilia, falaram os Irmãos 
Tercílio Sevegnani e Davide Pedri. O ato 
de passagem do cargo foi concretizado 

com a entrega ao Irmão Davide, por 
parte do Irmão Tercílio, de um ícone da 
Sagrada Família, que ele mesmo recebe-
ra no início do seu primeiro triênio, em 
2002. Depois da celebração eucarística, 
seguiu-se um almoço festivo, num dos 
restaurantes da PUC, com a participação 
dos Irmãos e leigos convidados.

A partir da tarde do dia 5 e durante to-
do o dia 6 de dezembro, as atividades 
do Capítulo provincial se desenvolve-
ram normalmente nas dependências do 
CMMC, com a apreciação do Relatório do 
Triênio 2006 – 2008 e a eleição do novo 
Conselho provincial, que ficou assim 
constituído: Irmão Délcio Afonso Bales-
trin; Irmão Antônio Benedito de Olivei-
ra; Irmão Adriano Brollo; Irmão Joaquim 
Sperandio; Irmão Jorge Gaio e Irmão 
Dario Bortolini.

Capítulo Provincial
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Nada poderá separar-me do amor de Deus

O  primeiro domingo do Adven-
to, 30 de novembro, trouxe 
uma ‘boa notícia’ para os 

maristas da América Central: a pro-
fissão perpétua de dois Irmãos – Juan 
Carlos Bolaños Viscarra, salvadoren-
ho, de 29 anos, e Omar Alfredo Pena 
Jacobo, guatemalteco, de 27 anos.

Foi boa notícia para os maristas e 
para a Igreja, pois os dois Irmãos ex-
pressaram com o gesto que “nada e 
ninguém pode separá-los do amor de 
Deus”. Trata-se de um amor manifes-
tado em suas vidas, em suas famílias, 
no testemunho de muitos Irmãos 
e no processo de formação inicial 
que viveram. Amor de Deus expresso 
também na entrega da vida do Ir. Al-
berto Olano, companheiro de turma 
desses Irmãos e que foi assassinado, 
na Guatemala, há um ano e meio, e 

lembrado de maneira especial, nesse 
dia.

Essa boa notícia provocou festa, en-
contro fraterno, alegria e testemunho 
simples, do jeito marista. A celebra-
ção foi realizada na capela da Escola 
Marista, na cidade de Guatemala, e 
reuniu muitos Irmãos da Província, 
Irmãs maristas de Champagnat, fami-
liares, amigos, alunos e companhei-
ros de missão das obras maristas da 
Guatemala.

O SIM definitivo que os Irmãos Juan 
Carlos e Omar proferiram anima e re-
vitaliza a presença marista, na Amé-
rica Central; por isso, recomendamos 
suas vidas e sua vocação a Maria, a 
Boa Mãe e “Mãe dos que vivem com 
coração simples”, expressão com a 
qual a invocam.

Avocação inclui escolha, consagra-
ção e nomeação. Ser escolhido, 
retirado do meio do povo, não 

é para usufruto pessoal, nem para ser 
privilegiado; a escolha se dá para um 
serviço ao Reino, pelo qual se deve con-
sumir a vida.

No dia 08 de dezembro de 2008, Festa 
da Imaculada Conceição, o Noviciado 
Marista Nossa Senhora da Assunção, 
em Maranguape, Ceará (Brasil Centro 
Norte) se alegrou com o Sim proferido 
pelos jovens Irmãos José Rogério da 
Silva, Maicon Donizete Andrade Silva, 
Márcio Henrique Ferreira da Costa, Renê 
Ramon Ferreira, Rogério de Medeiros Sil-
va, durante a celebração de sua primeira 
profissão religiosa no Instituto dos Pe-
quenos Irmãos de Maria. A exemplo de 

Maria disseram: “Fa-
ça-se em mim segun-
do a vossa palavra”, 
colocando suas vidas 
nas mãos de Deus e 
permitindo que o Se-
nhor continue a Sua 
obra.

A vida religiosa, pela 
profissão dos con-
selhos evangélicos, 
é uma forma estável 
de viver, pela qual os fiéis, seguindo mais 
de perto a Cristo sob a ação do Espírito 
Santo, consagram-se totalmente a Deus, 
para o serviço aos demais. Por meio dos 
votos professaram os conselhos evangé-
licos de castidade, pobreza e obediência 
e, pela caridade à qual esses conduzem, 

uniram-se de modo especial à Igreja e a 
seu mistério.

Depois da celebração, a festa continuou 
na comunidade do Noviciado com a 
presença de vários co-irmãos da 
Província e familiares.

Faça-se em mim segundo a Sua vontade
Primeira profissão religiosa - Brasil Centro-Norte

Guatemala



“Senderos” chega ao fim
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San Lorenzo de l’Escorial

Às vésperas do Natal, em clima de 
fraternidade, de alegria e de es-
perança no porvir, concluiu-se o 

curso de espiritualidade “Senderos” no 
Centro Marista de Espiritualidade, em 
São Lourenço de El Escorial. Ele fecha 
com chave de ouro a etapa de cursos 
nessa casa, antes das reformas nela pre-
vistas para o próximo 2009. Nada melhor 
do que deixar os próprios participantes 
expressarem, em poucas linhas, “O que 
permanece em meu coração”, após essa 
experiência de cinco meses.

“Dou graças a Deus e a meus Irmãos 
pela oportunidade que me proporcio-
naram de viver esse tempo de graça em 
Escorial. Tempo rico de fraternidade, de 
encontro, de conhecimento dos outros 
e de si mesmo, durante o qual desfruta-
mos a alegria de ser Irmãos”. (Ir Baltazar 
Muro)

“Graças a Deus, a nosso Instituto, aos 
Irmãos e outras pessoas que possibili-
taram a realização desse curso. Foi boa 
oportunidade para crescer como pes-
soa, cristão e religioso. Em minha busca, 
não isenta de tropeços e dificuldades, 
me ajudaram a oração, a reflexão, a con-
vivência, o serviço, o estudo, o descanso 
e todos os outros acontecimentos vivi-
dos. Que Maria e Marcelino continuem 
sustentando nosso desejo de colaborar 
na construção do Reino de Deus”. (Ir 
Rosendo Corona)

“Um tempo que facilitou a tomada de 
consciência da passagem de Deus em 
minha história pessoal. Consolidou a di-
mensão da fraternidade como elemento 
de minha própria identidade. Ampliou 
meu horizonte sobre as mediações em 
que pode crescer o carisma. Convida-
me a somar forças com aqueles que 
orientam a própria vida, em favor do 
Reino. Por outro lado, valorização e 
fraternidade ao pensar naqueles que 
tornaram possível essa experiência, seja 
na decisão seja na animação da mesma. 
Também àqueles que, sem muito querer, 

substituíram o ‘ausente’e carregaram o 
peso dos encargos que a ele correspon-
diam.” (Ir Cruz Alberdi)

“Cheguei desbordado de atividades, e fui 
serenando-me até viver em paz e com 
prazer. Superando os sonhos e afinando 
meu ser Irmão. Senti a atualidade do ca-
risma e um novo impulso para viver com 
liberdade meu celibato. Cresceu em mim 
a intimidade com Jesus e a confiança em 
Maria”. (Ir Arturo Buet).

“Deus me ama. Ele é fiel. Tem paciência 
comigo e me espera de braços abertos. 
Convida-me a continuar caminhando, 
a seguir entregando-me no simples, no 
quotidiano. A ser sua presença no meio 
das pessoas, principalmente entre as 
crianças e jovens mais pobres. A ser 
criador de anseios e de esperança. A 
semear vida. A ser bom Irmão Marista 
como tantos outros que me são exem-
plo”. (Ir Adolfo Cermeño)

“Foi para mim uma experiência renova-
dora e vivificante. Fez-me tomar consci-
ência de minha vida, de minha experiên-
cia de fé, de minha experiência religiosa, 
da compaixão e serviço aos outros. Dou 
graças ao Senhor por ter-me dado essa 
oportunidade, e lhe peço a graça de 

torná-lo VIDA em minha vida, a fim de 
que eu seja fermento de vitalidade entre 
meus irmãos”. ( Ir Javier Cotorro)

“O ambiente comunitário que tivemos foi 
muito positivo para alcançar os objetivos 
do curso. Conheci os lugares maristas, e 
gostei do aprofundamento nas cartas de 
Marcelino. As propostas de Pepa Torres 
sobre a vida religiosa me pareceram mui-
to boas. Interessantíssima a experiência 
de solidariedade. Na semana de vitali-
dade, agradou-me conhecer realidades 
de nossas províncias maristas que não 
imaginava. Produziram-me otimismo. 
“Tudo foi maravilhoso”. Procurei viver 
em plenitude o sentido da vida a partir 
de Deus”. (Ir Victoriano Hernando).

“Meus temores iniciais evaporaram-se. 
Porém, as graças recebidas se conver-
tem em exigências, em apelos, em gritos 
de compromisso, de conversão e de co-
erência. Espero e desejo que os questio-
namentos tenham suas respostas, que 
entre as utopias impossíveis encontre as 
possíveis. Que o Senhor nos ajude a su-
perar o medo e nos dê coragem de ser-
mos Irmãos do século XXI para os jovens 
deste século, com o olhar no Reino de 
Deus, a humanidade definitiva”. 
(Ir Josep Castillo)
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Retiro espiritual com Água da Rocha
Província Marista de Cruz del Sur

Durante 4 dias, lapso de tempo 
breve, mas intenso, 25 Irmãos 
da província estivemos apro-

fundando a nossa espiritualidade ma-
rista, valendo-nos do documento Água 
da Rocha.

O retiro foi animado com muito en-
tusiasmo e sabedoria. O entusiasmo 
do animador, veemente em gestos e 
palavras, deixou-nos suspeitar algu-
mas qualidades que superaram am-
plamente as limitações do inevitável 
portuñol.

O lugar geográfico para o retiro foi 
o campo exuberante das Serras de 
Córdoba (Argentina), na cidade de 
Alta Gracia, um nome muito significa-
tivo para os argentinos. Também isso 
constituiu uma graça espiritual muito 

especial para os membros das 14 
comunidades representadas, dentro 
de uma amplia e rica gama de idades, 
compreendida entre os 39 e os 91 
anos.

Fizemos o retiro dentro do tempo 
litúrgico da oitava de Natal particular-
mente centrada na Sagrada Família. 
Isso foi uma bela coincidência porque 
nos conduziu facilmente ao eixo fun-
damental da nossa vida comunitária 
marceliniana: o espírito de família.

Nesses 4 dias reflectimos e rezamos 
literalmente com cada um dos 4 ca-
pítulos do documento. Tivemos, além 
disso, informações ocasionais muito 
precisas e significativas, recordando 
algumas das versões que particulariza-
ram a história do texto final.

As guias preparadas pela rede EAM 
– especialmente pelo membro provin-
cial da mesma, o Ir. Horacio Bustos-, 
e os recursos técnico-informáticos de 
posters, animações y Power Points 
aplicados pelo animador, fizeram que 
o tempo passasse de uma maneira 
rápida, amena e frutífera. Quase sem 
nos darmos conta.

Retiro e Assembléia Provincial

O 2º Retiro provincial foi realizado em Florianópolis, 
SC, no Recanto Champagnat, de 14 a 20 de de-
zembro de 2008, com a presença de 49 Irmãos. 

O tema central foi nossa Espiritualidade Marista (Água da 
Rocha). As meditações e as reflexões foram orientadas por 
uma equipe de Irmãos da Província. No final do Retiro, 
houve a cerimônia da renovação de votos temporários de 
20 Irmãos. Outros 3 Irmãos de profissão temporária farão 
a renovação pelo final de janeiro de 2009, em Davao, nas 
Filipinas, onde integram o Projeto ad Gentes.

Concluído o retiro, no mesmo local foi realizada a Assembléia 
provincial, nos dias 21 e 22 de dezembro. Estiveram presentes 
91 Irmãos e 32 leigos, parceiros maristas. Foi a primeira vez 
que se realizou uma Assembléia provincial com a presença de 

leigos, participando ativamente no desenrolar das sessões, 
nos plenários e nos trabalhos de grupo. Havia leigos repre-
sentando os Setores Provinciais de Vida Religiosa e Laicato, 
de Pastoral, de Assistência Social, Economato, Comunicação 
e Imagem Institucional, além de representantes do MChFM, 
dos afiliados e da Editora FTD.

Durante a Assembléia foram apresentados os Relatórios das 
Mantenedoras e foram feitas sugestões para o Conselho 
Provincial em vista do próximo triênio, privilegiando-se os 
aportes no Setor da VR e Laicato. Na missa de encerramento 
houve homenagem significativa a 15 Irmãos que, neste ano 
de 2008, celebraram jubileu de vida religiosa: 1 com 70 anos 
de VR, 5 com 65 anos de VR, 4 com 60 anos de VR, 1 com 55 
anos de VR e 4 com 50 anos de Vida Religiosa.

Brasil Centro-Sul


