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Casa Geral

Um novo grupo de quatro Irmãos 
provinciais, que assumiram su-
as funções nos últimos meses, 

esteve em Roma, durante a semana 
de 23 a 28 de fevereiro, com o Irmão 
Superior geral e seu Conselho. Trata-se 
dos Irmãos Davide Pedri (Brasil Centro-
Sul), Ernesto Sánchez Barba (México 
Ocidental), Bernard Beaudin (Canadá) e 
Sebastião Antonio Ferrarini (Distrito da 
Amazônia). Todos eles começaram, há 
pouco, seu primeiro triênio como ani-
madores das Províncias ou do Distrito.

O encontro com o Conselho geral e 
com os membros da Administração ge-
ral tem como finalidade partilhar com 
os novos responsáveis das Unidades 
administrativas as orientações do Insti-
tuto, para a animação dos irmãos e das 
obras, e conhecer os procedimentos 
administrativos em uso no Instituto.

O programa, elaborado pelo Irmão 
Superior geral e seu Conselho, foi de-
senvolvido ao longo da inteira semana, 
com sessões pela manhã e pela tarde. 
A economia, o uso evangélico dos 
bens, as comunicações, as relações do 
Instituto com o Vaticano, a Secretaria 
geral e os arquivos, entre outros, mos-
traram aos novos provinciais a organi-
zação interna que mantêm para tornar 
efetivo seu apoio à Instituição.

Na conclusão dos trabalhos, os irmãos 
provinciais sublinharam a utilidade 
desses encontros, em que conheceram 
a envergadura da organização central 
do Instituto, destinada a apoiar as Uni-
dades administrativas presentes pelo 
mundo. A presença do Ir. Seán Sam-
mon, Superior geral, assistido pelos 
membros de seu Conselho e da Admi-
nistração geral, foi um incentivo para os 

irmãos que as-
sumiram cargos 
de responsabi-
lidade no Insti-
tuto, de modo 
a enfrentarem 
a complexidade 
do governo das 
Unidades ad-
ministrativas, 
com a certeza 
de terem o res-
paldo de uma 
o r g a n i z a ç ã o 
eficiente.
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Novos passos da 
União Marista do Brasil

V Assembléia Geral Ordinária da UMBRASIL

Nos dias 19 e 20 de fevereiro de 
2009, a União Marista do Brasil 
- UMBRASIL, fundada em 15 

de outubro de 2005, realizou sua 5ª 
Assembléia Geral Ordinária, em Bra-
zlândia – DF, encerrando o primeiro 
triênio de gestão. Participaram os Con-
selheiros Provinciais, os Provinciais e o 
Superior do Distrito, os Presidentes das 
Mantenedoras, a Diretoria e o Secretá-
rio Executivo da União Marista do Brasil 
e o Ir. Antônio Ramalho, Conselheiro 
Geral.

Na Assembléia foi apresentado o rela-
tório das ações, avanços e desafios do 
primeiro triênio 2006-2008, demons-
trando o quanto a presença marista no 
Brasil está mais integrada, fortalecida 
e com maior visibilidade e reconheci-
mento social, governamental e eclesial. 
Além do relatório do triênio, a Assem-
bléia aprovou a prestação de contas do 
exercício de 2008; o Plano de Ação e 
orçamento das áreas de Vida Consagra-
da e Laicato, Missão e Gestão e a pres-
tação de contas da reforma da nova se-
de da UMBRASIL. Foi realizada, ainda, a 
eleição e posse aos novos membros da 
Diretoria da UMBRASIL: Diretor-Presi-

dente, Ir. Arlindo Corrent, da Província 
do Rio Grande do Sul; Diretor-Tesourei-
ro, Ir. Délcio A. Balestrin, da Província 
do Brasil Centro-Sul; Diretor Secretário 
Ir. José Wagner da Cruz, da Província do 
Brasil Centro-Norte; ainda, a eleição e 
posse do Conselho Fiscal da UMBRASIL 
e a aprovação da associação da Editora 
FTD à União Marista do Brasil.

A composição do Conselho Fiscal ficou 
assim definida: o Ir. Joaquim Juraci Fa-
rias de Oliveira, da Província Marista do 
Brasil Centro-Norte; o Ir. Roque Ari Sa-
let, da Província Marista do Rio Grande 
do Sul; o Ir. Dario Bortolini, da Província 
Marista do Brasil Centro-Sul. Como 
Suplentes, foram eleitos: Ir. Rafael Men-
des dos Santos, da Província Marista 
do Brasil Centro-Sul; Ir. Odair Paier, da 
Província Marista do Rio Grande do Sul 
e o Ir. Lúcio Gomes Dantas, da Provín-
cia Marista do Brasil Centro-Norte.

A Assembléia da UMBRASIL foi precedi-
da pela reunião do Conselho Superior, 
nos dias 16 a 18 de fevereiro de 2009, 
realizada na sede da União Marista do 
Brasil, em Brasília-DF, onde ocorreu a 
inauguração da nova sede, com repre-

sentantes de diversos organismos da 
Igreja e da sociedade civil.

O Conselho Superior definiu a nova 
composição do Secretariado Executivo 
da Umbrasil para o triênio 2009 a 2011, 
a saber: Coordenador da Área de Vida 
Consagrada e Laicato: Ir. Adalberto Ba-
tista Amaral, da Província Marista Brasil 
Centro-Norte; Coordenador da Área 
de Missão: Ir. Lodovino Jorge Marin, da 
Província Marista do Rio Grande do Sul 
e Coordenador da Área de Gestão: Ir. 
Valter Pedro Zancanaro, da Província 
Marista Brasil Centro-Sul; também deu 
posse ao Ir. Dávide Pedri, como novo 
Presidente para o ano de 2009.

Ao final da Assembléia foram prestadas 
homenagens a Ir. Manoel Alves, Ir. Ro-
que Ari Salet, Ir. Dario Bortolini, mem-
bros da Diretoria da UMBRASIL, ao 
Secretariado Executivo da UMBRASIL, 
notadamente ao Ir. José Wagner Rodri-
gues da Cruz e aos coordenadores Ir. 
João Carlos do Prado, Ir. Adalberto e Ir. 
Arlindo Corrent num gesto de reconhe-
cimento pelos serviços prestados ao 
Brasil Marista no triênio
 que se encerrou.
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A Província dos Estados Unidos 
acolhe um noviço

12 de março de 2009 Notícias Maristas

Seguir Cristo na comunidade dos Irmãos Maristas!

No domingo, 8 de fevereiro, após 
ter feito seis meses de postula-
do, Bryan Poulin foi oficialmen-

te recebido ao Noviciado dos Estados 
Unidos, em cerimônia de vestição, du-
rante uma missa celebrada pelo Pe. Ri-
chard La Morte, na casa de retiros dos 
Irmãos, em Esopus, NY. Numerosos 
Irmãos, pais e amigos de Brian uniram-
se a ele, nesse dia especial.

Antes de receber o hábito, Brian foi 
questionado sobre sua intenção, ao 
que respondeu:

“Eu quero continuar a aprender e ex-
perimentar vosso estilo de vida. Estou 
disposto a ser provado, enquanto, de 
todo meu coração, me comprometo a 
seguir o Cristo, na comunidade dos 
Irmãos Maristas.”

Em seguida, Brian pediu oficialmente 
para iniciar seu noviciado:

“Seduzido pela misericórdia de Deus, 
vim para ser iniciado em vosso estilo 
de vida. Peço que me ensineis como 
seguir Jesus Cristo, como viver a 
pobreza, a castidade e a obediência. 
Ensinai-me a perseverar na oração 
e no sacrifício, a serviço da Igreja, 

da Congregação e de todo o Povo de 
Deus. Como devo fazer para viver 
convosco de todo coração e mente. 
Mostrai-me como viver o Evangelho, 
em cada dia de minha vida. Ensinai-
me vossas Constituições e ajudai-me a 
descobrir o amor aos irmãos, tal como 
Jesus prescreve.”

Respondendo, o Ir. John Klein, Provin-
cial, disse a Brian:

“Deus, em sua misericórdia, esteja 
sempre contigo! Cristo, nosso mestre, 
nos conceda sua luz!”

A terceira parte do rito de iniciação 
consistiu na entrega das Constituições 
a Brian, pelo Ir. John que lhe disse:

« Ir. Brian, recebe as Constituições 
dos Irmãos Maristas. Possa o estudo 
destas Constituições e tua fidelidade 
em vivê-las tornar-te capaz de seguir 
o Cristo do jeito de Maria, agora que 
tu optas pelo carisma de S. Marcelino 
Champagnat e dos Irmãos Maris-
tas.”

Este evento comovedor para todos 
os que puderam participar da missa e 
dessa cerimônia lembra que Deus con-

tinua a chamar jovens à vida marista. 
Um símbolo significativo foi a presença 
do Ir. Valerian Doiron, decano de nossa 
Província. A esse título acolheu o mais 
novo membro de nossa Província.

Numerosos jovens que mantêm conta-
to com Michael Sheerin estavam pre-
senciando a vestição de Brian. Esses 
“iniciantes” são jovens que manifesta-
ram interesse em saber mais a respeito 
dos Irmãos Maristas, de seu apostola-
do e de seu modo de vida.

Estamos estamos diante de um mundo novo, que 
está emergindo a toda a velocidade. Os novos 
contextos pedem novas respostas, caminhos e 

presenças de novo cunho para dar a conhecer e amar 
a Jesus. O Capítulo Geral se apresenta como graça 
renovada de Deus para ajudar-nos todos a discernir 
esta novidade: vinho novo em odres novos (MC, 2,22). 
As mudanças são tão globais que já não servem sim-
ples remendos (MC, 2, 21). A intuição nos diz que não 
encontraremos essa novidade nem nos livros nem 
nas teologias mais atualizadas, por mais que possam 
auxiliar-nos. As respostas autênticas se encontram no 

coração, no centro do que realmente vivemos. Não 
valem composições ou convenções. Necessitamos de 
corações novos, dispostos a percorrer esse caminho 
de busca. É inútil querer chegar ao destino sem trilhar 
o caminho. Os caminhos são os que renovam os cora-
ções, não o destino. A meta só mostra o resultado, não 
acrescenta nada. Desse modo, não é surpreendente que 
o Irmão Seán nos convide insistentemente à revolução 
do coração, a empreender um caminho de profunda 
conversão pessoal e institucional. Significa que temos 
caminho por percorrer.

XXi capítulo Geral: Pistas para aprofundar a reflexão

Orientações para a reflexão, p. 14
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Programa “Horizontes”
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Um percurso espiritual para 19 irmãos em Los Negrales

Espanha

Los Negrales é pequena loca-
lidade pertencente a Villalba 
e Alpedrete, na província de 

Madrid-ES. Dista uns 12 km de 
nossa casa de SL de El Escorial. 
O curso HORIZONTES, ora em an-
damento, se realiza na casa dos 
Padres Claretianos.

Iniciamos o encontro no dia 05 de 
fevereiro pp., pela tarde, com cálida 
acolhida dos Irmãos da coorde-
nação José Javier Espinosa Marti-
corena (América Central), Afonso 
Levis (Brasil Centro-Sul), Alfredo 
Villanueva Sainz (Ibérica). Os 19 
Irmãos participantes provêm de di-
versos países e distintas províncias 
maristas: Fernando Alés Portillo 
(Mediterrânea), John Arrieta López 
(Norandina), Andrés Barrera Boatas 
(L´Hermitage), Murilo Bertoldi e An-
tonio Martins Teles (Brasil Centro-
Sul), Cláudio Jairo Gomes Espínola e 
Vitor Pravato (Brasil Centro-Norte), 
Eduardo Brondo González e Ernes-
to Nande Guzmán (México Ociden-
tal), José Luis Castillo Núñez, Juan 
Jesús Franco Hernández e Salvador 
González Cardona (México Cen-
tral), Manuel Jesús Matilla Valdueza, 
Gerardo José Munguía González e 
Francisco Javier Otero Petite (Amé-
rica Central), Angel Cuevas Pérez e 
João Pedro Santos Pereira (Com-
postela), Germán Rozas Nesprías 
(Cruz del Sur), Rubén Velázquez 
Coronel (Distrito do Paraguai).

Durante os primeiros dias, toma-
mos conhecimento da casa, or-
ganizamos os horários, serviços e 
encargos para construir ambiente 
favorável ao trabalho de aprofun-
damento dos dois meses de curso.

A fim de favorecer o entrosamento 
e o espírito de família, realizamos 

o primeiro passeio comunitário a 
Segóvia. As marcas da história ro-
mana, da cultura muçulmana, ju-
dia e cristã despertaram interesse 
e surpreenderam. Visitamos o im-
ponente Aqueduto, a Catedral, a 
Fortaleza, o Palácio Santo Ildefon-
so, e o convento onde repousam 
os restos mortais de São João da 
Cruz, um dos grandes místicos da 
história.

“Horizontes” procura fazer-nos pe-
netrar em nossa própria vida a fim 
de descobrir a presença de Jesus 
Cristo em nossa história, e deste 
modo, deixar-nos conduzir até onde 
o Amor do Mestre nos quiser levar.

Duas semanas de intenso trabalho 
já se passaram desde que iniciamos 
o processo desafiador de subir, em 
cada semana, um dos montes bíbli-
cos a fim de descobrir o horizonte 
que cada um deles descortina. O 
monte Nebo nos permitiu vislum-

brar nossa vida como história sa-
grada. O Ir Javier convidou-nos a 
descobrir, recriar e rezar por meio 
de símbolos, os diversos aspectos 
de nossa vida. O monte Horeb 
possibilitou-nos reconhecer quem 
somos. O padre José Luis Martínez 
(agostiniano) nos ajudou a entrar 
em contato com o específico de 
nossa etapa evolutiva, e com os 
dinamismos possíveis do cuidado 
próprio de cada um, e da madura 
abertura aos outros e a Deus. O Ir 
Lluis Serra (marista) explicou-nos 
o eneagrama a fim de proporcio-
nar-nos elementos de autoconheci-
mento e de crescimento espiritual. 
O monte Sinai nos desafia a centrar 
nosso coração em Jesus Cristo e a 
realizar uma leitura de nossa espi-
ritualidade mariana e apostólica. O 
Ir Benito Arbués nos guiou nesse 
belo processo de descobrir a pas-
sagem de Deus em nossa vida e 
na vida dos homens e mulheres do 
mundo.


