Ano II - Número 58

09 de julho de 2009

Notícias Maristas
58
www.champagnat.org

Novidades
09/07/2009: Álbum fotográfico:

Trabalhos de reestruturação da casa
de L’Hermitage - 55

09/07/2009: Conferência das

lideranças maristas jovens da América do Norte

08/07/2009: 50 anos de presença

Irmãos Maristas - Casa Geral - Roma

Sessões de verão do
Conselho Geral
Encontro e relatório para os membros da
Administração geral

marista em Antananarivo

07/07/2009: O Conselho geral
termina as sessões de verão

06/07/2009: Mundo Marista - Coleção de fotos número 225

04/07/2009: A Comunidade do

Centro Marista da Ásia e do Pacífico
(MAPAC)

06/07/2009: Encontro Provincial
do MChFM de Rio Grande do Sul

03/07/2009: Peregrinação do

Conselho geral ao túmulo de São
Pedro

02/07/2009: Notícias Maristas 57
02/07/2009: Conselho dos Irmãos
Maristas da Oceania

01/07/2009: Regimento do Capítulo Geral

30/06/2009: 15º aniversário da

morte do Ir. Chris Mannion e do Ir.
Joseph Rushigajiki

30/06/2009: Equipe de animação
- XXI Capítulo Geral

29/06/2009: O SIM generoso de
seis irmãozinhos mexicanos
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C

omo é habitual, no término das
sessões plenárias, o Conselho geral se reuniu com os membros da
Administração geral para informar sobre
os temas tratados, nas últimas reuniões
e para partilhar os temas mais importantes. A reunião teve lugar na manhã do dia
26 de junho de 2009. Foi uma reunião de
caráter informal e familiar porque, além
da informação, houve oportunidade para
agradecer a todos o trabalho realizado, e
espaço para a convivência, inclusive no
almoço.
O Ir. Luís Sobrado apresentou as linhas
gerais da sessão estiva e traduziu as
palavras de boas-vindas e de reconhecimento a todos os presentes pronunciadas pelo Irmão Seán, destacando o
trabalho de todos os que estão a serviço
do Instituto, Irmãos e leigos.
Entre as atividades realizadas pelo Con-

selho geral, nas sessões deste período,
está a aprovação do documento sobre
a vocação dos leigos no qual trabalhou
uma comissão, desde 2006, com o valioso apoio do Ir. Paul Fornells. O documento, depois de um estudo inicial, feito
pelo Conselho geral, no último mês de
janeiro, recebeu a aprovação final.
O Ir. Maurice Berquet expôs o trabalho
realizado em torno dos preparativos do
Capítulo geral. Referiu-se à preparação
que está sendo efetuada em todo o
Instituto e ao melhoramento de algumas
salas da Casa geral.
Foi lembrado que um dos trabalhos concluídos pelo Conselho geral é a elaboração dos Estatutos do Setor da ‘Missão
ad gentes’, agora aprovados. O Conselho
geral agradeceu ao Irmão Michael Flanigan o trabalho realizado,
durante esses anos, em favor do

Notícias Maristas

Setor. Foi lembrado que o programa
‘Missão ad gentes’ continuará com a
novidade do convite a leigos que puderem dedicar-se ao projeto por um
prazo inicial mínimo de 3 anos.
O Irmão Antonio Ramalho informou
sobre a situação da formação permanente, no El Escorial e adiantou
alguns detalhes sobre o programa
dos cursos previstos para 2010. Foram abertas as inscrições para um
curso de terceira idade em espanhol
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e português, para uns 25 participantes, a ter lugar de 18 de outubro a 20
de dezembro de 2009, em Roma, na
Casa geral.
O Irmão Emili Turú apresentou o calendário de visitas do Conselho geral
e de outros membros da Administração geral, previstos para os dois
meses que precedem a abertura do
Capítulo geral.
O Conselho geral refletiu sobre a

Jornada Mundial da Juventude, a ser
celebrada em Madri, em 2011, e
constituiu uma comissão internacional para preparar um encontro de
jovens maristas, semelhante ao Festival Internacional Marista, celebrado
em Sydney, por ocasião da Jornada
Mundial da Juventude de 2008.
O encontro terminou com as palavras
finais do Irmão Seán, convidando todos os presentes para um aperitivo e
para o almoço.

Centro Marista da Ásia e do
Pacífico (MAPAC)
Filipinas - 29 Irmãos estudantes e 8 Irmãos da
Equipe de formação
maristas. Visa à formação holística
para uma personalidade apostólica
marista integrada. O Centro forma
apóstolos maristas com uma consciência clara da missão e da comunidade para a evangelização e a
educação, particularmente entre os
mais desfavorecidos. Esses apóstolos maristas permanecem constantemente atentos às necessidades
dos jovens, aos apelos da Igreja e
aos sinais dos tempos.”

D

epois de uma semana de orientação, começou o primeiro semestre do Centro Marista da
Ásia e do Pacífico (MAPAC) no dia 8
de junho, com 29 estudantes e oito
Irmãos formadores. Nosso capelão é
o Padre Simon Kewandi (na foto, o
terceiro sentado, a partir da esquerda);
ele é de Papua-Nova Guiné. Acolhemos
também 15 Irmãs de 3 congregações
como estudantes externas. O progra-

ma compreende três anos.
Nosso objetivo e propósito, aqui no
MAPAC, estão bem expressos na definição da Missão :
« Em espírito de solidariedade, o
Centro Marista da Ásia e do Pacífico
visa a servir as Igrejas da Ásia e do
pacífico, oferecendo uma formação
de pós-noviciado para apóstolos
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50 anos de presença marista
em Antananarivo
Madagascar

D

e 4 a 6 de junho de 2009, os
Irmãos Maristas e os parceiros
leigos celebraram os 50 anos da
Escola Champagnat, em Antananarivo.
A festa foi marcante pela participação
dos estudantes, nos esportes e nas atividades culturais variadas. No dia 5 de
junho, a Eucaristia, ponto alto da festa,
foi presidida por S. Excia. Monsenhor
Odon Arsène Razanakolona, arcebispo
de Tananarivo, e pelo pároco da igreja
de Anatihazo. No início da missa, o Ir.
Jean Juste, em seu pronunciamento,
sublinhou o histórico da escola e a
colaboração dos Irmãos na paróquia,
desde o início da fundação. Falou da
necessidade de ampliar a escola com
a abertura do segundo ciclo do secundário, o que os pais muito pediram
aos Irmãos. O Ir. Diretor da escola, o Ir.
Pierre Joseph, insistiu prevalentemente
sobre a responsabilidade de todos os
implicados no trabalho educativo, para
conseguir as mudanças e a melhoria
da escola e da educação das crianças
e dos jovens.
Os professores e os pais que colaboraram fielmente com a escola, durante
muitos anos, receberam o título honorífico de Bene Merenti das mãos do
arcebispo e foram longamente aplaudidos pelos presentes, sobretudo estudantes do colégio. Depois da missa,

o Arcebispo benzeu uma gruta recentemente erguida, com as estátuas de
Nossa Senhora, de Marcelino e duas
crianças. Depois da bênção da gruta,
o Sr. Arcebispo e o pároco uniram-se
ao corpo docente, aos membros da
administração e aos pais, em torno de
um buffet, na área coberta da escola,
apenas construída.
Por ocasião da celebração do 50º aniversário, a Província marista de Madagascar e os colaboradores leigos levantaram a questão delicada da propriedade de todas as escolas paroquiais
da Província, suas extensões, a infraestrutura, a natureza da colaboração, os
responsáveis financeiros e, sobretudo,
as relações entre os pais e a direção
das escolas maristas na Província.
No referente à propriedade das escolas, os Irmãos maristas, o Provincial e
seu Conselho consideram que, após
50 anos de direção de uma escola
paroquial pelos Irmãos, é natural que
a escola lhes pertença. Esta questão
vem sendo estudada ao mesmo tempo
pelos Irmãos e pela Igreja local. Entretanto, a transferência da propriedade
não está clara para o povo e para os
professores, mesmo quando os Irmãos
maristas garantem que, sob a autoridade deles, a escola receberá certamente
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mudanças e melhorias. Entretanto, isso não se percebe nas escolas que já
são nossas.
No que diz respeito à administração
dos estabelecimentos escolares, é necessário modernizar procedimentos
administrativos. Isso implica, entre
outros, uma grande participação dos
professores e dos pais na tomada de
decisões e na concretização. Além
disso, o desenvolvimento de nossas
escolas e uma melhor performance
educativa dos estudantes requer que
a administração se lance em projetos
capazes de obter o financiamento dos
programas que as receitas escolares
atuais não cobrem. Esses programas
incluem viagens de estudo, aquisição
de equipamentos esportivos e outras
atividades não arroladas no programa
escolar.
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Peregrinação do Conselho geral
ao túmulo de São Pedro
Ação de graças pelos oito anos de seu mandato

N

o dia 20 de junho de 2009, a
Igreja celebrou a festa do Coração de Maria, sem dúvida um
Coração novo para um mundo novo
que marcou para sempre a história.
Nesse dia, os membros todos do Conselho geral fizeram uma peregrinação
ao túmulo de São Pedro, no Vaticano,
para agradecer a Deus os oito anos
de trabalho e animação do Instituto,
correspondentes ao mandato e vividos
em Comunidade.
A celebração eucarística foi na Capela
Clementina, erigida exatamente sobre
o túmulo do Apóstolo Pedro, relicário
e troféu da vitória da fé. A primeira referência ao lugar da sepultura de Pedro
está nas palavras do presbítero Gayo,
no período do pontificado do Papa Zeferino, entre os anos 198 e 217: “Posso
mostrar os troféus dos apóstolos (Pedro e Paulo). Se quiseres ir ao Vaticano
ou ao caminho de Óstia, verás os troféus daqueles que fundaram esta Igreja
(de Roma)”. Os membros do Conselho

geral tomaram o caminho do Vaticano
para encontrar-se com S. Pedro.
A missa de ação de graças foi uma
constante referência aos Irmãos e
obras do Instituto, espalhados pelo
mundo. Com este gesto de comunhão
com Pedro, os Irmãos do Conselho
geral quiseram manifestar a unidade

na diversidade do Instituto, aberto
para todas as dioceses do mundo. Seu
mandato – dando continuidade ao coração sem fronteiras – transcorreu sob
a referência do coração e da missão e,
ora, nos orienta ao “coração novo para
um mundo novo” como emblema que
preside a convocação do
XXI Capítulo geral.

Calendário do Conselho geral
Julho - setembro 2009
Ir. Seán Sammon
01-03 julho: Nairóbi
05-14 julho: Visita de família
15 julho - 08 setembro: Roma
Ir. Luis García Sobrado
01-03 julho: Nairóbi.
08 julho - 4 agosto: Visita às comunidades do Setor ‘Missão ad gentes’
24-28 agosto: Reunião da Comissão central dos lugares maristas, em
Lyon.

Ir. Emili Turú
02-05 julho: Encontro de Missão e solidariedade, em Valladolid (Espanha)
07-13 julho: Reunião da Equipe da
Missão na África, em Mwanza (Tanzânia)
20-22 julho: Reunião da Equipe Internacional para o Encontro Mundial da
Juventude 2011, em Roma.
Ir. Pedro Herreros
17-20 agosto: Reunião de Provinciais


do Arco Norte, em Montreal (Canadá).
Ir. Peter Rodney
03-08 agosto: Capítulo do Distrito da
África Ocidental.
Ir. Antonio Ramalho
24-29 agosto: Reunião da Comissão
para a revisão das Constituições, em
Roma.

