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Novidades
16/07/2009: Documento: Em tor-

no da mesma mesa - A vocação dos
leigos maristas de Champagnat

Irmãos Maristas - Casa Geral - Roma

Patrimônio marista
Reunião da Comissão Internacional

16/07/2009: Termina Sessão de

formação para a faixa etária dos 55
aos 65 anos

15/07/2009: Reunião da Comissão internacional do patrimônio

14/07/2009: Irmão falecido: Joseph Berjon (L’Hermitage)

14/07/2009: Visita do Primaz

ortodoxo grego ao Liceu Leonino,
na Grécia

14/07/2009: Álbum fotográfico:

Trabalhos de reestruturação da casa
de L’Hermitage - 56

13/07/2009: O Ir. José María

Ferre Vicedo substitui o Ir. Giovanni
Bigotto

10/07/2009: Calendário do Conselho geral

09/07/2009: Notícias Maristas 58
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

A

Comissão internacional do patrimônio se reuniu, em Roma, de 22 a 26
de junho de 2009. Os Irmãos André
Lanfrey (Coordenador), Aureliano Brambila,
Robert Teoh, Michael Green, Ivo Strobino,
Jaume Parés e Henri Réocreux (Secretário)
desenvolveram um intenso programa de
trabalho.

marista em Antananarivo

07/07/2009: O Conselho geral
termina as sessões de verão
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O Comitê consultivo do patrimônio, integrado pelos Irmãos do Conselho geral,
Pedro Herreros, Antonio Ramalho, Peter
Rodney e Théoneste Kalisa revisou com
a Comissão os conteúdos do Anexo 8 do
Relatório, elaborado pelo Conselho geral
para ser entregue ao Capítulo, em que
vêm descritas as atividades da Comissão.
Os conteúdos do relatório recolhem a
avaliação realizada pela Comissão, em sua
reunião do ano passado.
Entre os trabalhos da Comissão foi incluída
uma reflexão sobre os temas maristas que
interessam aos pesquisadores dos quatro
ramos maristas. Nessa oportunidade, o Pe.

Aloïs Greiler e o Ir. André Lanfrey, com a
ajuda do Ir. Pedro Herreros, programaram
um dia de estudos sobre o tema “Qual
é seu conceito de Sociedade de Maria”?
Fizeram intervenções o Ir. André Lanfrey,
fms; Myra Niland, sm; Aloïs Greiler, sm
e Mary Emerentiana, smsm. Participaram
oito membros dos outros ramos maristas,
o marianista Tim Phillips e um bom grupo
de Irmãos interessados no tema. As intervenções serão publicadas nos “Cadernos
Maristas” nº 28.
No programa de trabalho também foi incluído o relatório sobre o projeto de formação marista a distância, que vem sendo
desenvolvido na Universidade marista de
Curitiba para ser oferecido às universidades maristas. Na elaboração do material de
trabalho e estudo para esse projeto estão
trabalhando os Irmãos Michael Green, André Lanfrey, Clemente Juliatto, Antoni Torreles, Afonso Murad e o professor Ricardo
Tescarolo.
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Entre as ‘desiderata’ apresentadas pela
Comissão ao Conselho geral encontrase aquela de melhorar a apresentação
dos “Cadernos Maristas” com um editorial, uma nota sobre os autores dos
artigos, uma capa mais atrativa; ampliar a publicação de fontes históricas
(Ir. Francisco e João Batista), melhorar
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a base de dados do CEPAM, criar uma
nova coleção de livros recolhendo os
trabalhos importantes de feitio científico e iniciar um centro sobre o Patrimônio Marista, em Nairóbi.
Em vista do segundo centenário da
fundação do Instituto (2017), projeta-

se escrever uma História do Instituto, em dois volumes, destinada a um
público não especializado, incluindo
a história geral e a das Províncias ou
Regiões. Também está em elaboração
uma edição da “Cronologia marista”
revista e atualizada e que será útil para
esses trabalhos.

Novo Postulador geral
do Instituto
O Ir. José María Ferre Vicedo substitui o Ir. Giovanni Bigotto

O

da sessão para postuladores gerais
que será organizada pela Congregação para as Causas dos Santos, que
acontecerá em Roma.

Mesmo não exercendo a sua função antes de 2010, o Conselho Geral nomeou o Ir. Ferre para facilitar
um período de transição e especialmente para que ele possa participar

O Ir. José Maria Ferre nasceu em Alicante (Espanha), em 1946. Fez sua
profissão perpétua em 1968. A partir
de 1971, iniciou uma longa permanência na África, realizando diversos
serviços em favor do Instituto, especialmente no campo da formação.
Viveu na República Democrática do
Congo, Zaire, Quênia, Libéria e Ghana. Retornou a Roma para realizar
parte de seus estudos (1969) e colaborou na Secretaria geral cuidando
da publicação de FMS Mensagem
(1988). Sua habilidade em línguas
permitiu-lhe de colaborar como tra-

Ir. Superior geral e seu Conselho, na sessão ordinária de
8 de maio de 2009, nomearam o Irmão José Maria Ferre Vicedo,
da Província Mediterrânea, Postulador geral para um primeiro mandato
de três anos, começando no dia 1º
de setembro de 2010. O Ir. José Maria substituirá o Ir. Giovanni Bigotto,
pertencente à Província de Madagascar e que, no dia 1º de setembro de
2010, conclui seu segundo mandato
como responsável pelas causas dos
santos maristas.

Q

dutor em numerosos encontros internacionais.

U

uando entrei em contato com a instituição marista, buscava apenas trabalho. Mas Deus saiu no meu encalço,
e senti o eco da intuição de Marcelino no meu coração. De
alguma forma entendi que esse chamado também se dirigia a
mim, que trabalhar com meninos e meninas era algo que me
completava, fazia sonhar, tocava a minha vida... Sinto que
posso fazer isso o resto de meus dias. E devo fazê-lo bem. (El

m irmão se aproximou de mim e me perguntou: “Você
também é marista?” (Acho que ele queria perguntar se
eu era irmão marista). Então respondi: “Sim, sou marista!”
Esta expressão saiu do mais profundo de minha alma e me
senti reconhecido ao me expressar dessa maneira. (Espanha)
Em torno da mesma mesa
A vocação dos leigos maristas de Champagnat

Salvador)
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Espírito ecumênico
Visita do Primaz ortodoxo grego ao Liceu Leonino,
na Grécia

N

a terça-feira, 16 de junho de
2009, os ex-alunos que terminaram seus estudos secundários, no Liceu Leonino de Néa Smyrni
(Atenas), em 1969, se reuniram na
escola para relembrarem juntos a
vida escolar.
Mas, não queriam estar sozinhos…
Por isso, convidaram seus professores de antanho, entre os quais o Prof.
de grego moderno que, atualmente,
é o Arcebispo da Igreja ortodoxa
grega, Ieronymos II (Jerônimo II). O
primaz ortodoxo, acompanhado de
seus antigos alunos, de todos os Irmãos maristas gregos, dos diretores
do Colégio e do Liceu, do presidente
da Associação dos antigos alunos,
visitou a sala onde dava suas aulas,
há quarenta anos, participou de uma
projeção de diapositivos referentes à
vida escolar dessa época e jantou com

os presentes com espírito familiar.
O Diretor geral do Estabelecimento
marista, Ir. Mateus Levantinos, em
breve discurso, acolheu Ieronymos II
e sublinhou que o Liceu Leonino, de
Néa Smyrni, vive o espírito ecumênico, desde sua fundação em 1838.
Os Irmãos maristas e seus colaboradores leigos, ortodoxos e católicos,
vivem e trabalham juntos, num clima

de respeito mútuo e de solidariedade, tendo sempre em seus corações
a Palavra de Jesus Cristo aos apóstolos: “Se vos amardes uns aos outros,
nisso reconhecerão que sois meus
discípulos”.
No fim da tarde, todos, muito entusiasmados, marcaram uma nova reunião, dentro de 10 nos, em 2019.

Movimento Champagnat da
Família Marista
Encontro Provincial - Rio Grande do Sul, Brasil

N

fine-o como sendo uma “extensão de
nosso Instituto, reúne pessoas atraídas pela espiritualidade de Marcelino
Champagnat...”

O MChFM foi oficialmente reconhecido
em 1985 pelo XVIII Capítulo Geral do
Instituto realizado em Roma. O artigo
164.4 das Constituições Maristas de-

A Equipe Executiva do MChFM estabeleceu os seguintes objetivos para esse
encontro:
1. Conhecer mais o Instituto, a Província e a Comissão da Vida Consagrada e Laicato.
2. Dar início a uma reflexão so-

os dias 20 e 21 de junho ocorreu no Recanto Medianeira de
Veranópolis o Encontro Provincial do Movimento Champagnat da Família Marista -MChFM, tendo reunido
152 pessoas entre Irmãos e Fraternos
do Rio Grande do Sul.



bre nossa caminhada de Movimento
Champagnat em nível pessoal, de
Fraternidade e de animação provincial.
3. Fornecer pistas de animação do
Movimento para a Comissão de Vida
Consagrada e Laicato, para o atual
Governo Provincial e subsidiar o próximo governo.
4. Celebrar a vida e nossa caminhada
marista.
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“Umbrales” - Curso para Irmãos na
faixa etária dos 50 até quase os 70
Los Negrales - De 23 de abril até 21 de junho de 2009

2

0 de junho de 2009... começa o
futuro!... Reconhecemos o “caminho percorrido”, de umbral em
umbral, segundo este “itinerário”: 1)
Minha história é sagrada. 2) Minha realidade atual. 3) Minha sexualidade de
celibatário. 4) Meu caminho de fé. 5)
Construir Comunidade. 6) Ser Boa-nova. 7) A Vida Religiosa como busca. 8)
O sonho de Deus a meu respeito.
Não executamos um “programa acadêmico”, mesmo se as pessoas que
partilharam conosco suas visões e propostas sejam pessoas de grande qualidade, experiência e espiritualidade.
Nossa gratidão a todas elas. Nossa
trajetória não foi solitária. Sentimo-nos
caminheiros “acompanhados e ajudados” pelos demais companheiros.
Partilhamos muito, seja em comunidade, seja em pequenos grupos: análises, percepções múltiplas e diferentes,
questionantes acontecimentos da vida,
buscas, ilusões e alegrias na tentativa
de integrar fé-fraternidade-oração...
No “santuário de cada um” Deus disse
“palavras” de renovação e de audácia,
de fortaleza e de amor. Esses UMBRAIS
nos impulsionam para “novos inícios”.
A interculturalidade e a internacionalidade constituíram visível e forte riqueza em nosso percurso. Onze países representados! Vinte e um Irmãos, cada
qual com sua história, seus pesares e
seus anseios. Logo nos “reconhecemos” Irmãozinhos, filhos de Maria e
de Marcelino, nascidos e crescidos em
muitas partes de nosso mundo.
Tempos de recreio, de descanso e
esporte para os “mais fortes”, passeios a Segóvia e Talavera de La Reina

– Toledo; ao som do violão, vozes espanholas, latino-americanas, italianas,
árabes... proporcionaram o colorido
“surpreendente” da diversidade e o calor “aconchegante” da fraternidade.

É a porta para “outras áreas da alma”: Não recebestes um espírito de
escravos, mas um espírito de filhos
que nos permite clamar: Abba- Pai!
(Rm 8,14)

Sinceros agradecimentos à Comunidade claretiana que nos acolheu em sua
casa, durante esses dois meses, com
tanta simplicidade e disponibilidade.

Viemos de: Paraguai (Ir. Enrique Planas), Cruzeiro do Sul (Irs. Miguel
A Schönfeld e Oscar Enrique Perl),
Ibérica (Ir. Antonio Martínez), Brasil Centro-Norte (Irs. José Machado
Dantas e Benedito Odeto Lima),
Brasil Centro-Sul (Irs. Lino Alfonso
Jungbluth e Tercilio Sevegnani), México Central (Irs. Benjamin Heredia
e Armando Heredia), México Ocidental (Ir. Manuel Franco-“Chiquilin”), América Central (Irs. Andrés
Güezmez e Rodrigo Cuesta), Mediterrânea (Irs. Pedro Menárguez ,
Marino Carlavaris e Georges Sabe),
Norandina (Irs. Ramón Benseny e
Juan Miguel Santos).

Nossos Irmãos orientadores, Javier Espinosa, Afonso Levis e Alfredo Villanueva, foram pessoas excelentes que
caminharam conosco com “sabedoria
de espírito e serviço fraterno”. A eles,
perene gratidão!
Agora, ao terminar a sessão UMBRAIS,
sentimos que Deus nos fala de novos
“itinerários”, de novos umbrais-horizontes, como resposta ao “sonho de
Deus sobre nós”.



