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Novidades

Uma ferramenta em formato digital

Casa Geral

A notícia do centenário da aparição 
do primeiro número do Boletim 
do Instituto (Bulletin de l’Institut), 

publicada em nossa página web, no dia 6 
de janeiro de 2009, suscitou novamente 
o interesse por conhecer melhor o patri-
mônio marista.

O Boletim é um arquivo histórico de 
conteúdos muito variados que recolheu 
sistematicamente os marcos da cami-
nhada institucional, em todo o mundo, 
desde 1909 até 1984. Constitui um ar-
quivo de três quartos de século da vida 
marista. Junto com os dados históricos 
recolhidos conservou também, em suas 
páginas, o típico pensamento marista, 
especialmente sobre pedagogia e espi-
ritualidade.

Por iniciativa da Diretoria de “Comuni-
cações do Instituto” foi elaborado, em 
formato digital (Word) o índice dos con-
teúdos dos 31 volumes editados, que 
podem ser encontrados em numerosas 
bibliotecas da casas maristas. Aguar-
dando que o Ir. Louis Richard conclua 
seu trabalho de transferir ao formato 
digital o texto dos 31 volumes da obra, 
colocamos à disposição dos usuários 
da web este instrumento de trabalho, 
que sem dúvida será de grande utilidade 
para os pesquisadores e para quantos 
queiram conhecer detalhes do conteúdo 
dessa preciosa obra (www.champagnat.
org/pt/220501100.asp).

Em futuro não longínquo, esse índice 
poderá ser transformado numa base de 

dados que ajudará a localizar consultas 
múltiplas e seletivas dos temas contidos 
nas páginas do Boletim. Enquanto isso, 
a forma prática para realizar pesquisas 
será a de recorrer à ferramenta do Word: 
Editar + “procurar e substituir”. Para fa-
zer uma consulta múltipla de um mesmo 
tema há uma opção que diz: “Realçar 
todos os elementos encontrados em”, 
de modo que o termo ou os termos 
procurados permaneçam evidenciados 
em todo o texto no qual se deseja pes-
quisar. 
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Calendário do Irmão Superior 
geral e de seu Conselho

Viagens, visitas e encontros de fevereiro a junho de 2009

Encontros em Roma

09 – 14 fevereiro: Comissão preparatória do 21º 
Capítulo geral
19 – 20 fevereiro:  Conselho do Projeto missão ‘ad 
gentes’.
24 – 28 fevereiro: Novos provinciais (4)
27 abril – 09 maio: Plenária do Conselho geral
27 abril – 01 maio: Comissão que elabora o docu-
mento sobre a Vocação do leigo marista
31 maio – 5 junho: Comissão preparatória do 21º 
Capítulo geral
16 – 27 junho: Plenária do Conselho geral
22 – 27 junho: Comissão internacional do Patrimô-
nio marista 

Visitas do superior Geral

13 – 14 março: Pontifícia Universidade Católica de 
Curitiba (PUCPR).
04 – 06 março:  Curso “Horizontes”, em Los Negrales 
(Espanha)
22 março – 06 abril: Província Europa Centro-Oeste
11 – 14 junho: Curso Missão ‘ad gentes’, em Davao  

Visitas dos conselheiros gerais

07 – 14 fevereiro: Argélia. (Emili Turú e Peter Rodney)
11 – 14 fevereiro: Conferência de Provinciais da África. 
(Théoneste Kalisa)
17 – 20 fevereiro: UMBRASIL. (Antonio Ramalho)
08 – 09 março: Assembleia, Venezuela. (Pedro Herreros)
13 – 15 março: Curso “Horizontes”, em Los Negrales. 
(Espanha). (Antonio Ramalho)
11 – 14 março: Gestão de obras maristas, Guatemala, 
Guatemala. (Emili Turú y Pedro Herreros)
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15 março: Encontro de Provinciais da América do Nor-
te, em Guatemala. (Pedro Herreros)
13 – 22 março: Curso: Missão ‘ad gentes’, em Davao. 
(Luis García Sobrado)
25 março: Cuba. (Antonio Ramalho)
27 – 29 março: Conferência dos Provinciais do Cone 
Sul. (Pedro Herreros)
03 – 11 abril: Curso, em Madagascar. (Théoneste 
Kalisa)
13 – 18 abril: Rede Espiritualidade apostólica marista, 
em Los Teques. (Antonio Ramalho)
16 – 19 abril: Conselhos provinciais da Europa, em 
Guardamar. (Emili Turú y Peter Rodney)
12 – 17 maio: Congresso de Educação, em Peru. (Emili 
Turú)
29 – 31 maio: Curso “Umbrales”, em Los Negrales 
(España). (Antonio Ramalho)
07 – 14 junho: Equipe de Missão de América, em Chi-
le. (Emili Turú)
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A questão do uso evangélico dos 
bens na vida religiosa desper-
tou uma tomada de consciên-

cia recente de todos os superiores 
gerais: « Fica claro que nossos pro-
jetos de refundação não passarão de 
quimeras se não consideramos as im-
plicações que eles podem ter sobre a 

maneira com que adquirimos nossos 
bens, o aspeto da gestão financeira, a 
quantidade de bens que acumulamos, 
o uso do nosso patrimônio e do di-
nheiro e a forma como partilhamos o 
que temos... » (Economia e Missão na 
vida consagrada hoje, n.º 1, USG, maio 
de 2002)

Nos dias 26 a 31 de dezembro o setor de 
Angola realizou o seu retiro anual. Com a 
presença de 12 Irmãos das 3 comunida-
des do setor: Luanda, Ndalatando e Kuito. 
O retiro foi realizado em Kuito. O setor 
aberto ao desafio lançado pelos dois últi-
mos Capítulos Gerais teve como tema do 
retiro o Uso Evangélico dos Bens.

Retiro do setor de Angola - Uso evangélico de bens
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Movimento Champagnat da 
Família Marista na Europa
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Conselho Europeu do MCHFM

O Movimento Champagnat da 
Europa é uma realidade maris-
ta leiga bem assentada e em 

crescimento, mesmo se em algumas 
regiões ainda não esteja bem arraigado. 
Na década de 90, e mesmo antes, co-
meçaram as primeiras fraternidades no 
desejo de viver a espiritualidade marista 
em grupo e em proveito da própria vida 
cristã. Hoje se descobrem como lugar 
de vivência, de projeção missionária e 
de recriação do carisma marista.

Surgem, atualmente, muitas fraternida-
des formadas por jovens casais e seus 
filhos, muito comprometidos, todos eles, com a missão marista local, em comunhão com as obras maristas e com a Igreja 
local. Seu futuro é realmente um sinal e uma promessa para a vida marista na Europa.

Desejamos oferecer-lhes, hoje, alguns dados desse Movimento, na Europa, cedidos gentilmente pelo Conselho europeu 
do MChFM:

Províncias Nº de fraterni-
dades (grupos)

Nº de fraterni-
dades oficiais

Nº de membros Nº de irmãos Nº de grupos e 
processo

COMPOSTELA 3 2 40 5 2

EUROPA C-O 6 4 46 9 2

IBÉRICA 9 9 90 8 2

L’HERMITAGE 16 16 193 13 0

MEDITERRâNEA 26 12 292 24 8

total 60 42 661 59 14

assembleias provinciais do Movi-
mento champagnat:

c. W. Europa:
Anual dos delegados.
Anual de todos os membros das 
fraternidades da Bélgica.

ibérica:
Anuais dos delegados de cada 
fraternidade.
Anual de todos os membros das 
fraternidades da Provincia.

1.
2.

1.

2.

L’Hermitage:
Anual dos delegados da França e 
da Grécia.
Alguns encontros de fraternidades 
por zonas geográficas. 
Anual na Grécia. 

Mediterrânea:
Anual dos delegados por zonas 
geográficas.
Anual, aberto a todos os mem-
bros das fraternidades.

1.

2.

3.

1.

2.

Estrutura de coordenação 
provincial:

Existe uma estrutura do MCHFM 
em três províncias: Ibérica, 
L’Hermitage e Mediterrânea.

Está formada por alguns mem-
bros delegados do MCHFM e do 
Irmão assessor do Movimento na 
Província.

1.

2.

EstRUtURas
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Novo ponto de ligação do Instituto 
com o Conselho dos Direitos Humanos 
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Caros irmãos e membros da fa-
mília marista, gostaria que se 
juntassem a mim, para darmos 

todos as boas vindas ao Ir. James Jolley, 
ex-provincial da província de Melbour-
ne, que será o novo ponto de ligação 
do Instituto com o Conselho dos Di-
reitos Humanos das Nações Unidas 
e outras organizações internacionais 
localizadas em Genebra, ampliando os 
esforços em favor das crianças e dos 
jovens necessitados. Jim traz consigo, 
para este relativamente novo trabalho 
em nossa congregação, muitos anos de 
experiência na educação e em postos 
de liderança, além do espírito que ca-
racteriza nossa vida e missão maristas. 
Ele assumirá suas novas responsabili-
dades na metade de 2009, depois de 
cumprir seus compromissos no órgão 
que congrega as escolas católicas de 
Darwin, na Austrália.

O trabalho ministerial de Jim inclui o 
magistério e a administração em vá-
rias organizações. Antes da sua atual 
função junto à educação católica em 
âmbito regional, ele serviu como dire-
tor na escola marista de Alice Springs, 
na Austrália, uma instituição que conta 
dentre seus estudantes os filhos de 
numerosas famílias de aborígenes. Ele 
é um habilidoso administrador, cuja 
capacidade para observar cuidadosa-
mente e para definir prioridades, aliada 
à sua aptidão para estar atento aos 
detalhes necessários em qualquer ta-
refa, fazem com que sua criatividade 
seja naturalmente prática e uma efetiva 
resposta às situações concretas. Além 
do seu trabalho na educação, Jim serviu 
como provincial por dois mandatos, na 
província de Melbourne. Durante este 
tempo, exerceu suas atividades junto 
ao quadro do Centro marista para a 
Ásia e o Pacífico, especialmente nos 
anos em que o trabalho da formação 
integrada do pós-noviciado nas regiões 

da Ásia e do Pacífico estava iniciando. 
Suas inúmeras contribuições nessa fun-
ção ajudaram a encorajar o espírito de 
cooperação. Ele tem uma grande capa-
cidade de síntese, ajudando os outros a 
ir diretamente ao cerne de um assunto. 
Mais especialmente, porém, os dois 
maiores dons que ele levará consigo 
neste seu novo trabalho em Genebra 
serão o amor pela nossa maneira de 
viver e sua dedicação à nossa missão 
marista. Tendo vivido fielmente a nossa 
vida por longos anos, ele é um homem 
de oração e de fé, cuja existência é 
guiada pelos valores do Evangelho.

Sou grato pessoalmente ao Jim pela 
sua disponibilidade em assumir essas 
novas responsabilidades. Como apenas 
iniciava seu trabalho em Darwin, ele po-
deria facilmente ter-me solicitado para 
que eu encontrasse outra pessoa para 
as nossas atividades em Genebra. Sua 
disponibilidade em deixar de lado um 
ministério que lhe dava prazer, para se 
desenraizar e mudar, representa o es-
pírito missionário que tem sempre ca-
racterizado o nosso Instituto em seus 
melhores momentos. Ao mesmo tem-
po, sou agradecido ao Ir. Julian Casey, 
provincial de Melbourne, e aos irmãos 
desta província, por sua disponibili-
dade em partilhar Jim com o Instituto 
como um todo. Assim como acolhemos 
Jim, gostaria também de dizer algumas 
palavras de agradecimento ao Ir. César 
Henriquez, que serviu como o primeiro 
representante de nosso Instituto em 
Genebra. Ser um pioneiro não é nunca 
fácil, e César assumiu o desafio com 
habilidade, energia e entusiasmo.

Ele trabalhou incansavelmente ao longo 
dos últimos três anos para formar este 
novo escritório do nosso Instituto e 
dar-lhe vida. Ele trouxe para este traba-
lho não apenas as qualidades mencio-
nadas acima, mas também uma visão 

crítica que é tão necessária em qual-
quer atividade que se inicia. Durante 
os anos de seu mandato, ele trabalhou 
com irmãos, leigos e leigas maristas em 
várias regiões do Instituto, ajudando-os 
a compreender as nossas razões para 
estarmos em Genebra e o bem que 
poderíamos fazer pelas crianças e pelos 
jovens necessitados através de nossa 
presença ali. Ao mesmo tempo, ele 
tinha a possibilidade de conhecer em 
primeira mão a respeito da exploração 
de muitas crianças, notícias que muitas 
vezes não são divulgadas.

César também deixou um trabalho que 
lhe dava prazer para responder a uma 
solicitação de minha parte para assumir 
essas responsabilidades em Genebra. 
Eu admirei seus esforços durante estes 
três últimos anos. Ele sempre foi franco 
e direto na comunicação, nitidamente 
enraizado nos valores maristas e evan-
gélicos na busca de soluções, e entu-
siasta na implantação do programa. 
Muito obrigado, César.

Uma palavra final de agradecimento ao 
Ir. Dominick Pujia, do Bureau of Solida-
rity, por seu trabalho inicial, ajudando a 
estabelecer o escritório de Genebra, e 
por sua contínua supervisão e esforços. 
Sua experiência e compromisso com o 
projeto foram dons não apenas a César, 
mas a todos nós.

Continuemos a rezar por este novo 
esforço de nosso Instituto e por todos 
aqueles que estão envolvidos nele. Ao 
mesmo tempo, rezemos também por 
todas as crianças e jovens em situações 
difíceis nos dias de hoje, pedindo a 
Deus a graça da coragem para respon-
dermos às suas necessidades.

Com minha bênçãos e afeição, Ir. Seán 
D. Sammon, FMS - Superior Ge-
ral -10 de dezembro de 2008

Casa Geral


