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Reunião dos superiores e ecônomos das comunidades

19/08/2009: Teodoro Grageda,

secretário da comissão preparatória
do 21° Capítulo geral

18/08/2009: Moçambique - Retiro
sobre a Espiritualidade Marista

18/08/2009: Irmãos falecidos:

Agustin Merino Fernandez (Ibérica); Silvio Césa Arteaga Rosero
(Norandina); Victor Morin (Canada);
Andries Devos (Europe CentreOuest)

18/08/2009: Província do México
Central e Universidade Marista de
Querétaro

17/08/2009: Álbum fotográfico:

Trabalhos de reestruturação da casa
de L’Hermitage - 59 (4-12/08/2009)

17/08/2009: Retiros provinciais
na Colômbia

14/08/2009: Ad Gentes - Notícias

Irmãos Maristas - Casa Geral - Roma

XXI Capítulo Geral
Caminho percorrido
Teodoro Grageda,
Secretário da Comissão Preparatória

O

Ir. Teodoro Grageda, 50 anos, mexicano de nascimento, africano de adoção, esteve à frente da comissão
preparatória do 21° Capítulo geral como secretário,
coordenando a partir de Roma o programa de atividades. Pelas
suas mãos e pelo seu coração passaram os diversos detalhes
desta ampla e intensa preparação que se realizou no Instituto. Uma vez terminadas as eleições dos delegados capitulares,
manteve um intenso diálogo com todos eles, através do site na
internet que foi criado especialmente para realizar este serviço.
Ele não conta as horas de trabalho, absorvido pela tela do
computador, em seu escritório no primeiro andar da Casa geral.
Ao interrompermos por alguns minutos o seu trabalho, ele nos
acolheu com um amplo sorriso.

de Bengala Oeste

13/08/2009: Diplomação de

formadores religiosos africanos no
Centro Marista Internacional de
Nairóbi

11/08/2009: Rio Grande do Sul:
Ir. Inácio Nestor Etges é o novo
Provincial

10/08/2009: Brasil Centro-Norte:
Ir. Wellington Mousinho de Medeiros é o novo Provincial
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AMEstaún. Quase 20 anos na África. Você

estava praticamente terminando o seu trabalho no MIC, em Nairóbi, quando recebeu
uma notícia inesperada, que o encarregava
da secretaria da comissão que prepararia o
21° Capítulo geral. Como você recebeu este
encargo?

Teodoro Grageda. Com surpresa, porque até aquele momento eu não sabia de
nada.

AMEstaún. E uma vez superada a surpresa?

Teodoro Grageda. Pois é, com uma certa
"revolução" dentro de mim. Eu imaginava
que ao término do trabalho em Nairóbi
teria um tempo sabático, alguns meses
para estar logo preparado para o meu
destino seguinte e, de repente, apareceu
esta novidade na metade do caminho e
tive que mudar os planos. Senti também
uma grande alegria de poder dar a minha
contribuição para o Instituto.

AMEstaún. Um trabalho como este, que
surge de improviso em sua vida, apresenta
desafios pessoais inesperados.

Teodoro Grageda. Um deles, muito importante, foi o de melhorar meu nível de
compreensão e de uso do francês, já que
deixei de cultivá-lo depois do tempo da
formação inicial, e tive que melhorá-lo para
poder me expressar neste idioma com as
pessoas que o utilizam habitualmente. Por
outro lado, o trabalho que tive que realizar
me obrigou a me organizar de maneira
mais prática, saber onde estão as coisas e
estar atento a tudo aquilo que vai chegando e saindo.
A nova situação também exigiu de mim que
desse mais tempo para atender pessoalmente àqueles que requeriam alguma ajuda, e com muita satisfação fiz o que estava
ao meu alcance, tanto quanto pude. Isto
me abriu muitas portas e me proporcionou
numerosos relacionamentos. Encontrei
uma grande disponibilidade e colaboração
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nos membros do Conselho geral, nos
irmãos e leigos dos diversos órgãos da
Casa geral em Roma, nos capitulares,
etc. Existe um grande desejo que tudo
saia bem. Minha preocupação foi a de
combinar todas as coisas boas que
existem, os bons ingredientes que já se
encontram nas disposições de todos,
no bom ambiente de trabalho, para
harmonizá-los e para que encontrem
um caminho de expressão natural.

AMEstaún. Um trabalho novo é também uma oportunidade para viver experiências enriquecedoras para você mesmo.
Teodoro Grageda. Posso enumerálas em grande quantidade! O fato de
estar neste trabalho me ajudou a conhecer muito mais o Instituto, e a querê-lo assim como é. Outra experiência
muito enriquecedora foi o fato de ter
trabalhado muito próximo de todos os
membros da comissão preparatória.
Recebi um grande apoio de todos e
de cada um em particular. Penso que
fizemos um trabalho de equipe. Somos
muito diversos, em nossa maneira de
ser, nos ritmos de trabalho, e apesar
disso chegamos a um bom nível de
entendimento e de trabalho.
Chamou-me muito a atenção, desde o
primeiro momento, a disponibilidade
dos provinciais em atender às reite-
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radas solicitações, que era do meu
trabalho lhes apresentar. Algo semelhante ocorreu no relacionamento com
os representantes de cada Unidade
administrativa, e mais tarde com todos
os delegados do Capítulo. Além disso,
a comunicação direta com muitos irmãos do Instituto, conhecidos ou não,
me dá muito ânimo. Nestes contatos,
passamos com muita facilidade dos
temas do Capítulo a assuntos ligados
à vida pessoal marista. Isto foi muito
enriquecedor para mim! Há muitos
irmãos com quem compartilhei a minha vida e de quem percebi um grande
apoio. Posso somente expressar sentimento de agradecimento ao Instituto.

AMEstaún. Qual é a sua visão sobre
aquilo que está por trás deste caminho
institucional de preparação?

Teodoro Grageda. Gostei muito da
dinâmica que procuramos seguir, pois
pudemos ter um contato com pessoas
que estão presentes em âmbitos muito
diferentes: irmãos (em postos diretivos,
vinculados com instituições educativas
ou em outros tipos de presença no
apostolado, irmãos com experiência
e que já estão aposentados, jovens
em formação), leigos e leigas maristas
que expressaram seus pontos de vista,
jovens dirigentes de grupos juvenis ou

vocacionais, etc. Isto quer dizer que
as bases da instituição foram levadas
em consideração neste movimento de
criação de consciência sobre o que se
passa atualmente no âmbito do Instituto. Sinto que algumas regiões de
nossa congregação, que possivelmente em outras ocasiões permaneceram
mais à margem do que ocorria, neste
processo de preparação se sentiram
parte do todo.

AMEstaún. Um prognóstico a respeito
daquilo que nos apresentará o 21° Capítulo geral.

Teodoro Grageda. Dentro da comissão preparatória discutimos em nossa
última reunião o plano geral que sugerimos ao Capítulo, e descubro nele que
muito mais do que “chegar a tratar de
todos os temas surgidos e que surgirão”, se tratará de criar um ambiente
muito natural de tomada de decisão,
vivendo processos que envolvam a
todos dentro do Capítulo, de maneira
inclusiva, para chegar a um objetivo ou
propósito compartilhado por todos.
Penso que à base de tudo isso estará
a confiança recíproca, colocando os
temas sobre a mesa e não havendo
decisões preconcebidas, mas permanecendo abertos ao que o Espírito
Santo quiser de nós.

Rio Grande do Sul
Ir. Inácio Nestor Etges novo Provincial

O

Irmão Inácio Nestor Etges foi
nomeado pelo Irmão SuperiorGeral e seu Conselho como o
novo Provincial da Província Marista do
Rio Grande do Sul para o Triênio 20092012. A posse será realizada no dia 8
de dezembro, em Veranópolis, durante
o 3º Capítulo Provincial.
O Ir. Inácio é formado em Teologia e
Matemática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
(PUCRS). Cursou Psicologia, com enfoque na Vida Religiosa, na Universidade
Gregoriana, em Roma e Atuou muitos

anos na pastoral e na formação inicial
dos candidatos à vida Marista, nas etapas do Juvenato e do Noviciado. Atualmente, é o Superior da Comunidade
do Escolasticado em Viamão, onde
residem os Irmãos estudantes.
Tem larga experiência em acompanhamento vocacional e já integrou
o Conselho Provincial em governos
anteriores. Faz parte do corpo docente da Escola para Formadores, com
sede em São Paulo. É o coordenador
da Comissão de Vida Consagrada e
Laicato, que congrega as áreas da



Animação Vocacional, Formação Inicial
e Permanente, Espiritualidade Apostólica Marista, Patrimônio Espiritual
e Movimento Champagnat da Família
Marista. Além disso, é delegado da
Província para o 21.° Capítulo Geral e
membro da Comissão Preparatória do
3.° Capítulo Provincial.

Notícias Maristas

20 de agosto de 2009

Brasil Centro-Norte
Ir. Wellington Mousinho de Medeiros novo Provincial

O

Irmão Wellington Mousinho
de Medeiros foi nomeado
pelo Irmão Superior-Geral e
seu Conselho como o novo Provincial da Província Marista do Brasil
Centro-Norte para o Triênio 20092012.

Sou Wellington Mousinho de Medeiros.
Nasci aos 22 de outubro de 1947, em
João Pessoa, Paraíba. Pertenço à Província Brasil Centro-Norte. Sou antigo
aluno do Colégio Marista Pio X. Fiz o
juvenato em 1963, postulado em 1964,
noviciado em 1965 e escolasticado em
1966/1967. Emiti os votos perpétuos
em 1970 e estabilidade em 1984.
Sou licenciado em Teologia, História
e Pedagogia (Administração Escolar).
Especialização em Teologia da Vida
Religiosa no Instituto Lumen Vitae, em

Bruxelas e Teologia da Educação pelo
Instituto Teológico e Pastoral da América Latina do CELAM e Universidade
Javeriana, Bogotá – Colômbia.
Trabalhei nas casas de formação marista na coordenação do juvenato e escolasticado. Diretor de vários colégios maristas e no momento Diretor do Marista
de Maceió. Fui primeiro Vice-Presidente
da Associação de Educação Católica do
Brasil e Presidente das Associações de
Educação Católica de vários Estados
do Brasil. Na antiga Província Brasil
Norte fui Conselheiro Provincial e responsável pela coordenação provincial da
Pastoral Educativa. Na atual Província
Brasil Centro-Norte exerci a função de
Conselheiro Provincial, Vice-Presidente
das Mantenedoras (UBEE/UNBEC) e
Diretor Executivo responsável pelas Gerências de Marketing e Educação. Nos

últimos seis anos pertenço à Comissão
Continental de Missão marista para a
América e subcomissão de “Gestão e
Missão” do Conselho Geral.

Ad Gentes
Notícias da Índia

A

tualmente, somos 48 irmãos em
missão em seis países da Ásia.
Estes países são o Camboja,
Bangladesh, a Índia, a Tailândia e dois
outros, que não mencionamos aqui.
Existem pelo menos duas comunidades em cada país de missão. O nome
do nosso setor é AMAGS, que significa
Asia Marist Ad Gentes Sector. Nossa
casa de setor ficava em Cingapura, mas
atualmente se localiza em Bangcoc, na
Tailândia. O nosso superior no setor é
o Ir. Michael De Waas, originário do Sri
Lanka.
Eu resido em Calcutá, a capital do
Estado de Bengala Oeste, no nordeste
da Índia. Nós três, José María e Paco

(espanhóis) e Tekay (liberiano), formamos a comunidade de Proggaloy, que é
um centro arquidiocesano de pastoral
e desenvolvimento. Partilhamos a residência com dois sacerdotes e uma
religiosa, e às vezes temos refeições
e celebrações em comum. Na outra
comunidade, em Burdwan, vivem Alex
(indiano), Pepito (filipino) e Ramon
(espanhol). Estamos distantes cerca
200 quilômetros, e para nos visitarmos
devemos viajar de trem.
Neste momento, continuamos em Bengala Oeste para discernir a respeito de
nossa missão. Primeiramente, estamos
apreendendo o idioma bengali. Nós, da
comunidade de Proggaloy, seguimos de



agosto a dezembro de 2008 as aulas de
Joystna, uma senhora católica muito
competente, esposa de um brahmin,
sacerdote hindu.
Decidimos deixar os cursos tradicionais, saindo da cidade por um tempo,
para vivermos em meio às pessoas
nos vilarejos. Nosso primeiro vilarejo foi Nousikdarchok, onde vivemos
com três famílias durante duas semanas. Durante nossa estada em Noursikdarchok, estivemos ocupados em
várias atividades. Brincávamos com
as crianças, participávamos de celebrações de outras religiões e testemunhamos casamentos
tradicionais.
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Missão marista na América
Chile: 8ª reunião da equipe continental

E

m junho, reuniu-se em Santiago
do Chile a equipe continental da
missão marista na América, que
contou com a participação de Angélica
Alegría, Landelino Ortego e de Luis Carlos Gutiérrez (Arco Norte), João Carlos
do Prado, Mércia Procópio e Wellington
Mousinho de Medeiros (Brasil), Ernesto
Reyes e Juan Ignacio Fuentes (Cone
Sul), Emili Turú (conselheiro geral), Juan
Miguel Anaya (secretário da comissão
de missão do Conselho geral). Annabel
Correa (Arco Norte) não pôde estar
presente.
Nossa reunião teve como característica o fato de ser a primeira da qual participaram Angélica, Luis Carlos e João
Carlos. Por isso, depois de uma breve
auto-apresentação dos membros da
equipe, o Ir. Emili projetou material
audiovisual onde lembrou a história
da constituição deste grupo e de suas
principais atividades até o presente.
Os coordenadores das últimas atividades explicaram mais detalhadamente o
que foi realizado:
* Em janeiro de 2008, em Belém,
encontro coincidindo com o Fórum
social mundial;
* Trabalho da subcomissão de pastoral da juventude, depois de sua
renovação em 2008, que iniciou a
preparação do próximo encontro
dos delegados provinciais, na Guatemala, em agosto de 2010, que terá
como tema central a formação dos
agentes de pastoral e a coordenação
provincial;

* Em março de 2009, reunião durante
o encontro realizado na Guatemala
sobre a “Gestão a serviço da missão
e seu futuro”;
* Abordagem do tema da formação
de objetivos, até o momento presente.
Parece oportuno apresentar um informativo à CIAP, que se reunirá em Roma
por ocasião do Capítulo geral, sobre
nossas atividades e programas para o
futuro. A estrutura do informativo, que
será preparado pelo Ir. Emili, compreenderá:
a) Uma parte de história e das atividades realizadas, detendo-se principalmente nos dois últimos encontros
organizados (de solidariedade e dos
delegados da pastoral de juventude).
b) Nossa avaliação dos avanços obtidos, que demonstre a sensação de
que foi prestado um serviço às províncias com a criação de redes sobre
vários temas e o oferecimento de uma
estrutura mínima, da qual dependem
diversas equipes de trabalho. Por
isso, espera-se que a equipe conti-
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nue suas atividades e as orientações
iniciadas.
c) Alguns pedidos e informações
diante do futuro: antes do encontro
de solidariedade, a realizar-se no primeiro semestre de 2010, constituição
de um grupo de leigos, leigas e irmãos
que trabalharão durante o ano de
2009 na redação do documento sobre a ação social na América, e início
do trabalho de estudo das iniciativas
para a formação de diretrizes.
A menos que o próximo Capítulo greral
decida criar algum tipo de estrutura
regional que assuma as funções que
foram aqui apresentadas, ou a CIAP
decida diversamente, prevê-se que a
nossa próxima reunião da equipe será em Brasília, de 20 a 23 de abril de
2010.
O Ir. Emili entregou uma pequena lembrança aos irmãos Landelino e Wellington, que deixam a equipe, depois de
participarem dela desde a sua criação. Anteriormente também havia feito
chegar uma lembrança semelhante a
Annabel.

