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Juntos na missão,
estimulando a esperança

Novidades
30/04/2009: Madagascar - Retiro
anual de Província

29/04/2009: Novo link marista:

FMS Friends - The Marist (Quênia)

29/04/2009: Secretários provinciais da Europa, em Guardamar

28/04/2009: Assembléia da mis-

Assembléia da missão marista,
na Província de Sydney

são marista, na província de Sydney

27/04/2009: Novo link marista:
MarChaVouzela ((Portugal)

27/04/2009: Seminário sobre a
Espiritualidade Marista (“Água da
Rocha”)

25/04/2009: Experiência Internacional de Processos de Formação
conjunta e Vitalidade Carismática

24/04/2009: Encontro de formandos maristas no México

24/04/2009: Irmão falecido: Gérard Vermeersch (L’Hermitage)

24/04/2009: Álbum fotográfico:

Trabalhos de reestruturação da casa
de L’Hermitage - 46 (21/04/2009)

24/04/2009: Novo link marista: Casas de formación marista
(México)

24/04/2009: Camboja - Os irmãos
se mudam para Pailin

23/04/2009: Domingo de Ramos
em Madagascar

23/04/2009: Novo livro: Uso
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J

untos na missão, estimulando a esperança

– não são apenas palavras, mas costituem uma experiência vivida pelos 100
maristas (irmãos e leigos), reunidos na
noite de domingo, para uma reunião marcante na vida e na história da Província
de Sydney.
Nunca antes os irmãos e leigos maristas
tinham se reunido em número e em condições de igualdade, para deliberar e fazerem recomendações conjuntas no que
se refere ao futuro da vida e da missão
maristas na Província de Sydney.
No discurso de abertura do provincial, os
delegados foram desafiados a darem uma
resposta àquilo que ele chamou de provável e urgente tarefa de encontrar novos
caminhos para irmãos e leigos fazerem
juntos, o que os tornará maristas em todos os nossos apostolados no futuro.

O papel do provincial e do Conselho, com
essas exortações, foi reconhecido e estabelecido através das decisões e recomendações confirmadas pela assembléia.
A energia e a esperança do grupo eram
tangíveis e frequentemente expressas, com
a assembléia solicitando que a mensagem
seja enviada aos irmãos que não puderam
estar presentes.
• Havia ali muitos leigos entusiasmados pelo fato de participarem formalmente do empreendimento marista. Apesar de não terem
uma profissão religiosa, existem pessoas
que estão disponíveis a dizer que a maneira
marista de viver o Evangelho e o apostolado
faz parte de suas vidas também.
• Gostaríamos de assegurar a cada irmão
que, acrescentando àqueles que buscam um
caminho formal de participação, exis-
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tem muitos outros que simplesmente se
entusiasmam por viver e por terem um
apostolado à maneira de Maria, e querem caminhar com você em qualquer
coisa que esteja fazendo.
• Esta assembléia pretendeu demonstrar fortemente a todos que houve uma
atualização. O trabalho que você está
realizando e a maneira como você o faz
foi o que atraiu tantas pessoas a esta
maneira de viver o Evangelho. O trabalho continua a desenvolver-se de uma
maneira nova e excitante.
• Os encontros locais, que ajudaram a
organizar a agenda desta assembléia,
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foram uma maneira importante de realizar e de alimentar a corresponsabilidade
na vida e na missão maristas, o que
agora está sendo colocado em efeito.
Olhamos adiante e vemos estes grupos
que felizmente continuam florescendo.
A sua presença nestes encontros foi
grandemente valorizada. Pelo simples
fato de estar presente, você nos deu
muito.
• Nossos agradecimentos àquelas comunidades e famílias de Sydney que acolheram e se ocuparam dos delegados, e um
agradecimento especial aos rapazes do
St. Gregory’s College, por sua presença e
pelos cantos da liturgia de abertura.

Deixamos este lugar felizes com a experiência de nos encontramos e de estarmos juntos na discussão de temas tão
significantes. As decisões e recomendações que acompanham esta mensagem
devem servir de guia para nós, para desenvolvermos esta corresponsabilidade
na vida e na missão maristas quando
encontrarmos os jovens, com suas necessidades habituais ou em situações
emergentes.
Nossos agradecimentos a todos.
______________
Participantes da assembléia da missão.

Encontro de formandos maristas
Preparação do Capítulo geral
México

A

s jovens gerações de maristas
mexicanos viveram um acontecimento muito importante para
as Províncias do México e para todo
o Instituto. Trata-se de um encontro
de formandos para refletir sobre a
vocação e sobre o Capítulo geral.
Aconteceu no acampamento marista

chamado de “Los Azufres”, localizado
no Estado de Michoacán, nos dias 17,
18 e 19 de abril de 2009, com o objetivo de conviver, conhecer-se um pouco mais e partilhar sobre a caminhada
vocacional, na etapa de formação em
que se encontram. O encontro foi
muito agradável e com a participação

de 45 formandos: três aspirantes de
Querétaro, três de Sierra Tarahumara,
11 postulantes, 17 noviços, 11 escolásticos e 11 formadores que acompanhavam o grupo.
Os Irmãos delegados capitulares das
duas Províncias do México convidaram os jovens formandos a partilhar
suas opiniões e vivências sobre os temas que o XXI Capítulo geral propôs a
todo o Instituto para reflexão. A partilha se revelou enriquecedora e teve
espaços de oração e de interiorização
para dar atenção à presença de Deus
em suas jovens vidas.
No coração de cada participante, formandos e formadores, ficou a alegria
por ter aceitado este convite e, certamente, a esperança de um reencontro, no ano vindouro, para o II
ENFORMAR (Encontro de Formandos
Maristas).
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Secretários provinciais
da Europa, em Guardamar
Espanha

R

euniram-se em Guardamar, nos
dias 15 e 16 de abril de 2009,
os Secretários provinciais das
Províncias maristas da Europa: Ir. Segundo Barragán (Ibérica), Srta. Lorena
Boronat (Arquivos da Mediterrânea),
Ir. José Mateo Torres (Compostela), Ir.
José Maria Rius (Mediterrânea), Madame Nellie Beelen (Europa Centro-Oeste), Ir. André Thizy (Hermitage) com o
Irmão Jean Ronzon, Secretário geral.
O trabalho foi centrado no ‘Manual
do Secretário provincial’, conjunto de
fichas e documentos que descrevem
e facilitam o trabalho de gestão, fruto
da experiência diária nesse serviço,
em todas as Províncias, e organizado mediante um amplo exemplário
documental. Na primeira sessão foi
trabalhado o documento “Função e
missão do Secretário provincial” (ficha nº0.02), onde se afirma que ‘os
secretários provinciais trabalham com
documentos, mas por trás de cada
um deles há uma pessoa, um religio-

so, cujos escritos são portadores ou
geradores de sentimentos e emoções
que devem administrar com honestidade e amor’.

viada aos Secretários provinciais para
ser apreciado. Posteriormente, será
entregue à Comissão preparatória do
Capítulo geral.

Também foi estudada a redação de um
‘Estatuto da Secretaria provincial’ a ser
proposto ao Capítulo geral. Em nosso
direito próprio não vem incluída esta
figura que cada dia – especialmente
com a reestruturação – se manifesta
mais necessária. Em nossas Constituições e Estatutos, certamente, esse serviço é citado frequentemente,
quando se trata das Atas do Conselho provincial, do Capítulo provincial
(confecção de listas, atas, normas da
Província), arquivos provinciais, envio
à Administração geral ou ao Superior
geral de pedidos pessoais ou de Províncias, estatísticas e outros.

Outro tema tratado foi a informação
sobre o Reconhecimento oficial do
Instituto marista, para fins civis, nos
distintos países. Inicialmente, foi estudada a Espanha, destacando a documentação requerida à Secretaria provincial para sua obtenção. Em seguida,
houve a informação sobre a França,
Grã-Bretanha, Irlanda, Bélgica, Holanda, Alemanha, Itália, Líbano e Síria.

Na reunião de Guardamar, foi proposta a profissionalização dessa função,
dando à Secretaria provincial conteúdo, funções e meios para seu melhor funcionamento. Faz alguns anos,
foi distribuída uma primeira redação
desse artigo dos Estatutos aos secretários provinciais do Instituto, recebendo várias sugestões que foram
consideradas para a redação atual,
mais elaborada, com a colaboração
do Ir. Juan Miguel Anaya, Procurador
geral do Instituto junto à Santa Sé.
A nova redação será novamente en-

Trabalhos de reestruturação da casa de L’Hermitage



Foi apresentada, igualmente, a segunda fase do programa ARCHIVUM
para a organização dos documentos
do Instituto. Atualmente, além da
Administração geral, várias Províncias maristas européias aderiram ao
programa. A Srta. Lorena Boronat,
arquivista da Mediterrânea, deu uma
lição prática de como utilizar o acesso ao sistema e as formas de navegar
para consultas documentais ou para
importar/exportar arquivos informáticos.
O Ir. Jean Ronzon encerrou o encontro, agradecendo aos presentes
a colaboração para aperfeiçoar os
serviços da Secretaria provincial e
destacando o bom trabalho
realizado.
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Missão ad gentes
Camboja - Os irmãos se mudam para Pailin

A

comunidade de irmãos da cidade
de Battambang, no Camboja, instalou residência, agora, na cidade
de Pailin, cerca 20 quilômetros da fronteira da Tailândia e 80 quilômetros de
Battambang. Nós nos transferimos, por
etapas, com Bernhard tendo uma atenção especial com as coisas e empenhando-se muito, fisicamente, na preparação
da casa, que será a base de nossa ação
apostólica. O primeiro dia que nós três
passamos na nova residência foi o dia 19
de março, festa de são José.
Pailin faz parte da região apostólica de
Battambang. A cidade de Pailin é uma
pequena localidade na fronteira da Tailândia, e até recentemente estava no
território sob o comando dos líderes
do Khmer Vermelho; é uma das regiões
mais minadas em toda a área em torno
de Battambang. Estimativas não oficiais
indicam um número de deficientes físicos em torno de três mil, espalhados
nos vilarejos e fazendas. A estrada para
Pailin atualmente está em péssimo estado. São precisas três horas para viajar
80 quilômetros, saindo de Battambang.
O governo está mais empenhado na
reconstrução da estrada (com alguns
casos de minas que explodem, destruindo caminhões e equipamentos) e, com
a melhoria dos meios de comunicação,
existe uma grande esperança de que os
serviços em benefício dos pobres possam fluir mais facilmente para Pailin.
Sendo uma cidade na fronteira com
a Tailândia, Pailin viu seu próprio de-

senvolvimento como uma porta futura
entre a Tailândia e o Camboja. Mas,
tendo sido politicamente e economicamente isolada durante vários anos,
sofre com a falta de muitos serviços
básicos, como hospitais que funcionem
eficazmente, centros de treinamento e
outros. A paróquia católica de Pailin se
instalou por volta do ano de 2003, com
a presença de algumas famílias católicas
provenientes de Battambang, que vieram aqui para trabalhar ou para estabelecer pequenos negócios. Atualmente,
existem aproximadamente 40 membros
na comunidade, incluindo aqueles que
estudam o catecismo. As atividades se
desenvolvem em uma pequena casa
de dois cômodos, alugada, com o piso
térreo medindo em torno de 48 metros
quadrados.

Devido às dificuldades para chegar a
Pailin, por causa das péssimas condições das estradas, a localidade não
desenvolveu muito sua vida paroquial
e os serviços. Começando em 1° de janeiro deste ano, a sua responsabilidade
ficou por conta do padre jesuíta Totet
Banaynal, que é também o vigário geral
para a região apostólica. O padre Totet
considera que muitos dos serviços que
são oferecidos em Battambang podem
também ser levados até ali, para realmente ajudar os pobres de Pailin, sem
qualquer discriminação religiosa. Com
isso, mostrando grande compaixão pelos pobres, ele acredita que poderá ensinar novos e bons valores às pessoas
que, mais confiantes, encorajar-se-ão a
estudar e a conhecer
a fé católica.

Experiência Internacional de Processos de Formação conjunta

C

omeçou, em Saint PaulTrois-Château, dia 6 de
abril, a “Experiência Internacional de Processos de Formação
conjunta e Vitalidade Carismática
– Recriando em conjunto a vida
marista”. Prolongar-se-á até 18 de
Maio. É a experiência correspon-

dente, para o mundo inglês-francês,
à que se realizou o ano passado em
Quito para o mundo espanhol-português. Nela participam 9 Irmãos e
7 Leigos Maristas, assim repartidos:
L’Hermitage (com 2 Irmãos); Europa
Centro Oeste (1 Irmão e 1 leiga);
Canada ( 1 Irmão, 1 leigo e 1 leiga);



Estados Unidos (1 Irmão e 1 leigo);
Sydney (1 Irmão, 1 leigo e 1 leiga);
Melanésia (1 Irmão); Ásia do Sul (1
Irmão e 1 leiga). A Administração
Geral está representada pelo Irmão
Teófilo Minga, Secretário da Comissão de Vida Religiosa.

