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VII reunião da Comissão Preparatória

A Comissão preparatória do XXI Capí-
tulo geral, realizou sua última reu-
nião, em Roma, entre os dias 1º e 5 

de junho, para concluir o trabalho que lhe 
fora encomendado e para passar a con-
tinuidade do processo à Mesa provisória, 
encarregada de organizar a abertura do 
Capítulo geral.

Nesse último encontro, foi feita uma 
avaliação da sequência de ações, dessa 
segunda fase preparatória. Em todo o 
Continente americano já foram celebra-
das as assembleias regionais em que se 
avaliaram, por Províncias, a situação e 
as opiniões dos Irmãos, leigos e jovens, 
além dos diversos organismos de direção 
e gestão; procurou-se também identifi-
car, regionalmente, o ponto ou os pon-
tos de interesse a serem aprofundados 
no Capítulo. Nas demais regiões do Insti-
tuto realizar-se-ão reuniões semelhantes, 
durante os meses de junho e julho. Em 
geral, houve excelente resposta da parte 

dos participantes dessas assembleias. 
Segundo a opinião de muitos, esse mo-
do de preparar o Capítulo oferece boas 
oportunidades de participação para to-
dos: Irmãos, leigos e jovens. Também na 
Casa geral, foram realizadas várias reu-
niões com os Irmãos da Administração 
geral e alguns Irmãos capitulares.

A Comissão promoveu longas sessões re-
fletindo sobre o estilo de Capitulo que 
se deseja promover, baseado no diálogo 
fraterno, aberto às diferentes realidades 
de nossa Congregação e inspirado num 
modelo de encarnação, buscando chegar 
a acordos que reflitam as diferentes vozes 
do Instituto. Para isso, é necessário conse-
guir um ambiente de confiança e abertura. 
Aqueles que participaram das reuniões 
regionais podem testemunhar que, quando 
se tem objetivo claro, é possível chegar a 
resultados, às vezes não espera-
dos, e que envolvam a todos no 
caminho de transformação.
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Novo diretor do Centro de 
Espiritualidade em El Escorial

O Ir. Eduardo Navarro substitui o Ir. Javier Espinosa

Dentro do programa proposto, estão 
incluídos momentos fortes de síntese 
pessoal que, vividos num ambiente de 
retiro e de oração, ajudam a ver melhor 
nossa situação, os desafios e os planos 
de ação. Também se acolhem as suges-
tões provenientes de muitas partes, 
com o desejo, já expresso, de que não 
se produzam grandes documentos, 
mas se proporcionem estruturas que 
nos ajudem a viver nosso ideal, com 
coração novo.

Durante todo um dia a Comissão 
foi acompanhada pelo Dr. Bruce Ir-

vine – especialista em consultoria 
de programas de liderança – que 
pelo espaço de alguns dias ajudará 
a Mesa provisória e a central, no es-
tabelecimento da dinâmica de nosso 
Capítulo. O Dr. Irvine já trabalhou 
com os Irmãos na conferência de 
provinciais, ocorrida em Roma, em 
2007 (ver sua biografia) e foram eles 
que recomendaram valer-nos dos 
serviços desse técnico na prepara-
ção do Capítulo.

Na derradeira reunião, os membros 
da Comissão ressaltaram o apoio que 

receberam enquanto equipe, ao longo 
do período em que realizaram seus 
trabalhos, o que expressa o interesse 
que suscitou esta caminhada, em mui-
tos Irmãos, leigos, familiares e amigos. 
Os encontros foram uma oportunidade 
para sonhar, para criar um microcos-
mos do Capítulo no qual é possível ter 
respeito, paciência e organização. O 
Ir. Superior geral deu a cada um uma 
pequena imagem de Maria da Anuncia-
ção como lembrança: com Maria como 
referência foi celebrada essa etapa, e 
estamos a apenas três meses do início 
do Capítulo.

Nomeado pelo Conselho 
Geral, o Irmão Eduardo 
Navarrro, da Província do 

México Ocidental, será o novo 
diretor dos cursos de formação 
permanente em língua espanho-
la, oferecidos pelo Instituto em 
El Escorial. Ele substitui o Ir. Ja-
vier Espinosa, da América Cen-
tral, que conclui neste mês de 
junho o seu segundo triênio na 
função. Como não há sessões 
marcadas para o segundo semes-
tre de 2009, o Ir. Eduardo Navar-
ro começará a exercer sua nova 
responsabilidade em janeiro de 
2010. Contará como colaborador 
imediato durante o ano de 2010 o 
atual vice-diretor, Ir. Afonso Levis, 
da Província Brasil Centro-Sul, 
que aceitou prolongar o seu man-
dato a fim de ajudar na transição. 
Agradecemos a todos sua partici-
pação na animação desse progra-
ma de formação permanente da 

Administração Geral.

Eduardo Navarro assume esse 
cargo trazendo muita experiência 
no campo da formação inicial, 
sobretudo juvenato e noviciado, 
e no acompanhamento de Jovens 
Irmãos, além de sua vivência na 
educação marista em vários Co-
légios. Como animador de comu-
nidades e membro do conselho 
provincial por muitos anos adqui-
riu uma visão bastante ampla da 
realidade atual da vida religiosa 
marista. Foi eleito por seus coir-
mãos delegado ao próximo Capí-
tulo geral.

Quanto ao Ir. Javier Espinosa, não 
podemos deixar de agradecer a 
extraordinária contribuição dada 
para a vitalidade e renovação dos 
cursos realizados no nosso Cen-
tro de Espiritualidade, particular-
mente as novas propostas ofere-

cidas por faixa etária, os cursos 
Horizontes e Umbrais. Como diz 
em seu relatório, “nossa vocação 
é vocação à vida e à felicidade, e 
todo o esforço atual de renova-
ção e de crescimento institucional 
passa pela qualidade de vida, pela 
autenticidade humana e espiritual 
dos Irmãos”.



3

Solidariedade do Conselho 
Marista da Oceânia
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Projeto Sankamap - Ilhas Salomão

Conferência dos leigos maristas

Cinquenta e seis delegados, pro-
venientes das três províncias 
de Melbourne, Nova Zelândia e 

Sydney, e do distrito de Melanésia, estão 
se preparando para participarem juntos 
da reorganização da região da Oceania.

A conferência, que se realizará sob os 
auspícios do Conselho da Oceania, tem 
objetivos bem determinados:

1. Partilhar a caminhada vocacional 

em nossas respectivas regiões,
2. Analisar e articular nossas identi-
dades individuais e coletivas regio-
nais como leigos maristas,
3. Analisar e articular nossa correspon-
sabilidade na missão.

Os leigos maristas da Oceania terão a 
oportunidade de pensar e articular aquilo 
que necessitarão no futuro do mundo ma-
rista na Oceania. Recentemente, alguns 
eventos apoiaram esta iniciativa, como a 

assembléia da missão em Sydney, a pós-
conferência de Mendes em Melbourne, 
e os documentos preparatórios para o 
Capítulo geral em setembro. Todos estes 
foram grandes sinais do desejo que os 
bons ventos de mudança soprem sobre 
todo o mundo marista de Champagnat.

Oceânia

O projeto Sankamap (o raiar do 
sol, do inglês “sun-come-up”) 
teve início em 2007 e foi ide-

alizado pela Comissão de solidarie-
dde da Oceania. Ele faz parte de um 
compromisso marista contínuo para 
promover o desenvolvimento educa-
cional em Bougainville. Este projeto se 
organiza em torno de uma base central 
de operações, um centro de recursos, 
com direção, livros, gráfica, transporte 
e comunicações, com o objetivo de 
apoiar o desenvolvimento profissional 
de professores e das equipes de di-
reção. A estrutura física, chamada de 
Wanbel Hus, está ituada em Arawa, e 
foi construída pelos estudantes ma-
ristas do Saint-Joseph’s College, em 
Mabiri, sob a direção do leigo Benedict 
To’oming e do Ir. Frank Richardson.

O projeto conta atualmente com a 
participação do Ir. Gerry Burns e dos 
leigos David Miringtoro e Lucy Sinei, 
recebendo apoio da Bougainville Ca-

tholic Education Agency e da Horizont 
3000, uma entidade austríaca para o 
desenvolvimento.

O projeto Sankamap é um esforço 
educacional que envolve mais de 50 
escolas localizadas na região entre a 

original Saint Joseph’s High School, 
em Kieta Rigu, e suas instalações no 
Bougainville Crisis, em Mabitri, onde o 
conjunto das escolas elementar e se-
cundária e do centro vocacional foram 
rebatizados como Saint 
Joseph’s College.
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Encontro de dirigentes maristas
Província marista de México Ocidental

Em clima agradável, ambiente pri-
maveril, fraterno e hospitalei-
ro, recebeu-nos a Universidade 

Marista de Guadalajara, como o faz 
anualmente, no mês de maio, para o 
Encontro de dirigentes maristas da 
Província do México Ocidental.

Apenas superando o alerta sanitário 
que envolve o país, encontramos um 
espaço para reunir aproximadamente 
86 dirigentes das várias obras da Pro-
víncia do México Ocidental, Irmãos e 
Leigos, convocados pelo Ir. Provincial, 
Ernesto Sánchez, sob a coordenação 
da Equipe educativa do Centro de 
Animação Marista (CAM). O objetivo é 
de “fomentar a cultura da avaliação e 
a eleição de ferramentas e estratégias 
para crescer”.

Na sexta-feira, dia 22 de maio, come-
çamos com uma oração, colocando 
nossa reunião sob a proteção da Boa 
Mãe. O Ir. Ernesto abriu o encontro, 
convidando-nos a continuar na cons-
trução da imagem provincial, partilhan-
do e refletindo sobre nossa tarefa de 
diretivos, com a diversidade de nossas 
obras, sentindo-nos participes do so-
nho de Marcelino.

Enquanto parte dos trabalhos do en-
contro, o Ir. Provincial motivou-nos a 
participar da segunda etapa da con-
sulta preparativa ao XXI Capítulo ge-
ral, ressaltando que, neste processo 
capitular, o caminho feito nos trans-
forma mais do que os resultados. Em 
equipes, refletimos sobre dois temas 
do documento “Orientações para a 
reflexão, face ao 21º Capítulo geral”: 
o primeiro, sobre o ‘Leigo marista’ e 
o segundo, ‘no coração do carisma: a 
missão marista’.

Na tarde do primeiro dia, os responsá-
veis pelo planejamento e os encarrega-

dos de dar continuidade, com o CAM, 
a planos operativos de pastoral, de 
informática educativa, de formação e 
processos acadêmicos e psicopedagó-
gicos, fizeram ver que o planejamento 
é uma realidade cada vez mais presen-
te na Província e destinada a ser usada 
na vida quotidiana como ferramenta 
de referência constante em vista da 
missão. Fizemos também uma análise, 
por grupos, da efetividade dos instru-
mentos de planejamento operativo, 
do relatório da gestão e dos resulta-
dos institucionais que vêm sendo uti-
lizados na Província, nos últimos anos. 
Na conclusão desta atividade, foi-nos 
apresentado um Plano de formação de 
diretivos, destinado a profissionalizar 
mais nossa tarefa, com vistas a um 
melhor serviço em nossa ação educati-
va. Terminamos o dia com a Eucaristia, 
quando apresentamos ao Senhor as 
vivências de nosso dia, tendo presente 
o lugar de Maria na vida diária de cada 
um e convidando-nos a sermos sua 
imagem, entre as crianças e os jovens.

No dia 23, sábado, depois de ofere-

cer ao Senhor os trabalhos do dia, 
prosseguimos com a apresentação da 
avaliação dos diretivos, baseada na 
liderança transformadora. A cada di-
rigente foi entregue um relatório com 
os resultados de sua avaliação. Aju-
dados por um orientador, tomamos 
um tempo para a reflexão pessoal. 
Em seguida, através de uma dinâmica 
grupal buscamos maior integração 
das equipes locais de direção cole-
giada.

Terminamos o dia com as palavras 
do Irmão Ernesto, convidando a sen-
tir-nos apoiados pela Província, na 
pessoa do Ir. Provincial e da equipe 
do CAM, e a preocupar-nos conosco 
mesmos, cuidando de nossa equilí-
brio de vida. Convidou, igualmente, 
os Irmãos encarregados da pastoral 
vocacional e da missão ‘Tarahumara’ a 
nos transmitirem seu entusiasmo por 
essas áreas tão importante e queridas 
para todos. Expressou seu agradeci-
mento aos membros do CAM e aos 
dirigentes pela valiosa participação 
neste encontro.


