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Sexta reunião da Comissão
Preparatória do XXI Capítulo
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20/02/2009: Dia mundial da
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reunião da Comissão preparatória
do Capítulo

19/02/2009: Encontro sobre Missão e gestão em Guatemala

18/02/2009: Brasil - Maristas no
Fórum Social Mundial

17/02/2009: Rezar 15 dias com o
Irmão Henri Vergès
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A

Comissão preparatória do Capítulo reuniu-se, em Roma, de 9 a
14 de fevereiro de 2009, para debruçar-se sobre uma agenda compacta.
Esta reunião dá sequência àquela de 28
de novembro a 3 de dezembro de 2008,
em que foi elaborado o documento
“Orientações para a reflexão, face ao XXI
Capítulo geral”. Este texto, que recolhe a
síntese das contribuições que a Comissão recebeu dos irmãos e de outras pessoas, foi distribuído a todo o Instituto
para estudo, a partir da segunda semana
do corrente mês de fevereiro. Está disponível na web, em três formatos digitais
(Word, PDF A3 e PDF A4).
Dois temas principais constavam da
agenda da reunião de fevereiro: o apoio
que a Comissão vai oferecer aos irmãos,
na segunda fase da preparação e na própria realização do Capítulo. A segunda
fase da preparação já foi começada com
a publicação, na página web, do texto

supramencionado. O documento é um
guia para o diálogo e o intercâmbio sobre os temas mais sensíveis detectados
pela Comissão preparatória, a partir da
sondagem. A metodologia prevista inclui
a possibilidade de os irmãos capitulares
se reunirem com os irmãos, leigos e jovens para escutá-los e melhor perceberem a realidade marista. Permite-lhes de
serem eco da Província ou da Região, na
sala capitular.
O segundo tema foi a reflexão sobre o
próprio Capítulo geral, sua dinâmica e os
processos a implantar. Trata-se de prever
os preparativos para os primeiros dias da
reunião, até que o Capítulo eleja a Comissão Central que dirigirá os trabalhos
da assembleia. Em breve, essas propostas bem como a data de encerramento
serão apresentadas, aos irmãos capitulares, para que manifestem sua opinião.
Para tanto, valer-se-ão dos recursos
da informática e da página web re-

Notícias Maristas
servada ao Capítulo geral. A mesma
página será utilizada para organizar
fóruns de discussão, visando a facilitar o conhecimento recíproco dos
capitulares e intercambiar páginas de
reflexão, animação e sondagens.
A reunião se propunha também algumas decisões de tipo prático relacionadas às estruturas da Casa
geral. É preciso organizar espaços,
estruturas e serviços a serem colocados à disposição dos irmãos capitulares. Nos meses passados, foi feito
um levantamento das necessidades
com os relativos orçamentos e, em
breve, começarão alguns trabalhos.
Na capela central serão melhorados
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o som e a iluminação. A sala capitular, inaugurada no Capítulo geral de
1967, vai ser bastante remodelada.
Serão eliminados os degraus atuais
para obter um piso regular e único.
Pretende servir melhor a metodologias hoje em voga e, posteriormente, prestar-se para reuniões e usos
diversos. Igualmente, serão revistos
alguns espaços de reunião, acolhida
e convivência. O pavilhão do antigo Colégio internacional (anteriormente, ‘Foresteria’) receberá alguma
mobília nova e será rejuvenescido
com uma pintura nova. O calendário
é implacável; mesmo assim, tudo
deverá estar pronto, no início de
setembro.

Os membros da Comissão reunir-seão pela última vez, em Roma, entre
os dias 31 de maio e 5 de junho de
2009, para ultimar os preparativos da
sessão capitular.

Encontro sobre Missão e gestão em
Guatemala
Guatemala dá continuidade a Campinas
Casa Geral

E

ntre os dias 27 a 29 de
janeiro de 2009, reuniu-se,
em Roma, um grupo de especialistas para preparar o
encontro sobre Missão e
gestão, a ter lugar em Guatemala, nos dias 10 a 15
de março do corrente ano.
Sob a coordenação do Ir. Juan Miguel Anaya, Secretário
da Comissão para a missão,
reuniram-se Maureen Cleary
(Austrália), Manuel Portero
(Espanha) e Fernando de
Barros Barreto (Brasil) para
elaborar a pauta do encontro de Guatemala.

Europa, sobre o tema “Estudo e propostas de modelos de gestão para o
conjunto das Instituições educativas

Este encontro dará continuidade ao estudo feito em
Campinas, SP, em 16 a 18 de
novembro de 2006, com a
participação de todas as Províncias da América e quatro da



maristas de uma Província”.
Depois dessa primeira etapa de
Campinas, a Comissão
da Missão do Conselho
geral nomeou um subcomissão, integrada pelos Irmãos Juan Miguel
Anaya (Roma), Wellington
Medeiros (Brasil CentroNorte), Michael Green
(Sydney), Juan Ignácio
Poyatos (Mediterrânea),
Luis C. Gutiérrez (América
Central) e Carlos S. Huidobro (Cruz del Sur), para
preparar um segundo encontro sobre o tema, nos
primeiros meses de 2009,
de modo a poderem fazer
sugestões ao XXI Capítulo geral, caso os participantes o considerarem
conveniente.
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“Lettres des missionnaires maristes
en Océanie 1836-1854”
Uma obra que ilumina a história de nossas origens e a história da Oceania

O

s padres maristas acabam de publicar, no mês de
novembro de 2008, este livro que apresentamos.
Trata-se de um volume de 750 páginas que recolhe
algumas das cartas mais significativas dos missionários maristas (S.M.) e sua administração geral, durante o mandato
do padre Jean Claude Colin. Estão apresentadas em sua
língua original, o francês, tratando-se de uma antologia, que
precede a publicação completa de todas as cartas enviadas
pelos missionários maristas a partir da Oceania, e que se
conservam nos arquivos da Sociedade de Maria. Esta edição
completa está prevista em 10 volumes, com um total de oito
mil páginas, publicando integralmente 1.365 cartas; deve
estar disponível a partir de março de 2009.
O Pe. Charles Girard SM coordenou o conjunto dos trabalhos. Como ele mesmo assinala em sua apresentação, para
esta antologia foram utilizados como critérios de seleção a
variedade de temas (etnografia,geografia, política, missionários e religiosos), a ordenação por lugares de origem (os
diversos arquipélagos que formam a Oceania), a sequência
cronológica e a diversidade de autores (padres, irmãos, missionários, autóctones, etc.). Esta obra ajudará a eliminar os
estereótipos a respeito dos habitantes da Oceania, assim
como as caricaturas dos missionários que foram ao seu
encontro com a boa nova do Evangelho. Ao colocar o leitor
em contato com o documento original, a obra lhe permitirá
de formar a “sua própria idéia a respeito do que foi vivido
por este grupo bem definido, em contato com outros grupos que, por seu lado, ele mesmo definirá”.
Por seu lado, o Ir. André Lanfrey, comentando esta obra,
assinala que “convém destacar a importância desta dupla
publicação para o conjunto dos maristas. Trata-se de uma
ilustração poderosa, por um lado, da história de nossas
origens, já que Champagnat e Colin enviaram em conjunto
os padres e irmãos à Oceania, e por outro lado, da história
da Oceania”.

der o sentido da missão que animava aqueles homens que
partiram para o outro extremo do mundo, assim como as realidades com as quais se defrontaram. Desde modo, a obra
cumprirá seu objetivo e permitirá que progresse o diálogo
entre as culturas e as civilizações”.

O atual superior geral da Sociedade de Maria, Pe. Jan Hulshof SM, ao apresentar este trabalho, assinala que “ao abrir
seus arquivos e apresentar esta edição, a Sociedade de
Maria quer oferecer à consulta suas fontes mais originais. O
historiador, o etnólogo e cada leitor, seja da Oceania, seja
europeu ou de outra procedência, encontrará material para
a sua própria investigação, que lhe permitirá de compreen-

Um exemplar da antologia foi enviado às Províncias de
língua francesa, espanhola e portuguesa. O mesmo se fará
com as Províncias de língua inglesa, quando se dispuser de
uma versão nesta língua. Existem exemplares extras disponíveis, para aqueles que desejarem para suas comunidades
ou casas de formação.
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Orientações para a reflexão, face
ao XXI Capítulo geral
Um documento que recolhe as vozes do mundo marista

D

urante a segunda semana do
mês de fevereiro de 2009, foi
colocado à disposição do mundo marista o segundo documento proposto pela Comissão preparatória do
Capítulo, para promover uma preparação coletiva à celebração desse acontecimento institucional. Trata-se das
“Orientações para a reflexão, face ao
XXI Capítulo geral”, síntese das contribuições do mundo marista, enviadas
à Comissão preparatória. As páginas
condensam os escritos enviados por
cerca de 6.000 pessoas que aceitaram
o convite para participar no processo
de discernimento. Desses, uns 2.500
são irmãos, 2.100 leigos, 550 pessoas
que colaboram nos organismos maristas e 820 jovens. Os números demonstram o interesse suscitado pelo
próximo Capítulo geral e constituem
um estímulo para todos. O conjunto dos documentos provenientes das
Províncias, supondo já uma síntese

local, representa um volume de 400
páginas.
O documento “Orientações para a reflexão, face ao XXI Capítulo geral”,
junto à Circular do Irmão Seán, “Corações novos para um mundo novo” e
ao “Relatório do Conselho geral e seu
Conselho para o XXI Capítulo geral” é
um dos documentos propostos como
instrumentos de reflexão para a segunda fase preparatória ao Capítulo.
O documento recolhe, na primeira parte, uma síntese das respostas que o
mundo marista deu à ‘Consulta inicial’,
de maio de 2008. A segunda oferece
pistas para aprofundar a reflexão e suscitar o diálogo sobre as idéias contidas
na síntese. E por fim, a terceira parte
apresenta um plano de ação para o
desenvolvimento da segunda fase, que
vai de fevereiro de 2009 até a celebração do Capítulo geral.

A ‘Consulta inicial’ convidava a participar da reflexão, através de um
processo de discernimento grupal
e ulterior síntese provincial. Na segunda fase, são especialmente os
irmãos capitulares a terem uma tarefa específica: escutar cada Irmão,
em nome do Instituto. Para esse
processo cada Província se organiza
livremente, de acordo com o coordenador regional, que é membro da
Comissão preparatória.
Com a publicação dos resultados
da ‘Consulta inicial’ e a eleição dos
Delegados do Capítulo, o Instituto
inteiro entrou na dinâmica do Capítulo.
O texto do documento pode ser baixado
no site dedicado ao Capítulo Geral:

http://21.champagnat.org

Fórum sobre o XXI Capítulo Geral
Participe do fórum em http://21.champagnat.org

O

Capítulo geral dos Irmãos maristas é uma assembléia que representa todo o Instituto, e é realizado cada oito anos. É uma expressão da participação de todos os irmãos, na vida e na missão
do Instituto e de sua corresponsabilidade no governo. O Capítulo elege o
Superior geral e oito membros do Conselho e se ocupa da renovação e
atualização do Instituto.
O Capítulo é uma viagem significativa para todos e para cada um dos
irmãos, e pode sê-lo para nossos amigos e parceiros na missão. É uma peregrinação de fé, durante a qual refletimos e rezamos juntos. É importante
essa atitude de escuta e de discernimento, numa época em que somos
bombardeados e desnorteados, com frequência, pela marcante superficialidade de nossa sociedade moderna. Os meios
de comunicação, ora disponíveis, vão nos permitir de acompanhar mais de perto o desenvolvimento do Capítulo, proporcionando-nos novos motivos para a reflexão e a oração.
Quais são tuas expectativas em relação ao Capítulo, que começa em setembro?


