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novidades Capítulo do Distrito 
África do Oeste

Gana: 3-8 de agosto de 2009

Os 14 capitulares e dois convidados 
para o 4º Capítulo do Distrito reu-
niram-se durante quatro dias. Ao 

longo deste Capítulo, partilhamos nossa 
fraternidade, nossas preocupações, as es-
peranças, as orações e nossa confiança em 
Jesus, Maria e Champagnat. Entramos, jun-
tos, num processo de discernimento. No 
esforço para traçar o caminho a seguir em 
nosso Distrito, durante os três próximos 
anos, elaboramos quatro prioridades: mis-
são marista, formação, vocações e vida co-
munitária. Caberá ao Superior do Distrito e 
a seu Conselho garantir sua execução.

Um dos momentos fortes deste Capítulo 
foi a eleição dos conselheiros do Distri-
to. Isso foi feito espontaneamente, no 
conjunto do Distrito, conforme previsto 
no Regimento de nosso Capítulo, na fé e 
na confiança. Os Irmãos eleitos para essa 
função são os seguintes: Ir. Francis Lukong 
(Camarões), Ir. Daniel Taylor (Libéria), Ir. 
Vincent de Paul Kouassi (Costa do Marfim), 
Ir. Tata Oliver Tunka (Camarões)

A presença, entre nós, do Ir. Manuel Jor-
ques, Provincial da Província Mediterrânea, 
do Ir. Antonio Giménez, próximo Provincial, 
do Ir. Peter Rodney, Conselheiro geral, foi 
motivo de encorajamento. Durante o Ca-
pítulo, eles nos acompanharam, ajudaram 
e enriqueceram com suas contribuições e 
experiência. Suas intervenções foram edifi-
cantes e suscitaram muita reflexão. Na ver-
dade, não sabemos como agradecer-lhes.

Outra boa notícia que gostaríamos de 

partilhar com vocês, é que no Capítulo ti-
vemos muitas coisas para celebrar. Assim, 
recordamos o 25º aniversário de profissão 
religiosa dos Irmãos Silvain Yao Kouas-
si Kan, Vitus Osuji e John Kusi Mensah. 
Fomos feliz em poder celebrar, em opor-
tunidade única, os 25 anos da fidelidade 
de nossos Irmãos, ou melhor, os 25 anos 
da fidelidade do Senhor para com nos-
sos Irmãos. Celebramos igualmente os 12 
anos de serviço ininterrupto do Ir. Manuel 
Jorques Bru, enquanto Provincial. Foi uma 
oportunidade maravilhosa para agradecer 
o acompanhamento e o encorajamento 
dados ao nosso jovem Distrito, até este 
momento.

Partimos deste Capítulo inspirados, re-
novados e reavivados pela partilha que 
fizemos e pelas contribuições que todos 
deram. Estamos convictos de termos en-
contrado São Marcelino e nossa boa Mãe. 
Todos partimos muito contentes e certos 
de vosso amor a nosso Distrito. Entreve-
mos para nosso Distrito um 
futuro melhor.
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Confirmando a unidade
Reunião dos superiores e ecônomos das comunidades da 
Provincia Brasil Centro-Norte

Nos dias 8 e 9 de agosto, em Brasília, estiveram 
reunidos todos os superiores e ecônomos das 
comunidades e casas de formação da Província 

Brasil Centro-Norte num total de 52 Irmãos. Neste ano os 
organizadores da tradicional assembléia dos animadores 
das comunidades, entre outros assuntos, preocuparam-
se em motivá-los para a preparação próxima do Capítulo 
Geral. Foram levantadas inúmeras possíveis atividades 
para as comunidades, para os gestores das obras, para 
os Irmãos e para os Leigos/as, para os alunos e os orga-
nismos, que serão levadas a efeito antes do Capítulo e no 
pós-Capítulo.

Outro tema importante, além da reflexão sobre a prática 
diária de um gestor e pastor de uma comunidade, foi o 
aperfeiçoamento do orçamento para o exercício de 2010. 
Este item permitiu igualmente a retomada do tema ligado 
ao Uso Evangélico dos Bens.

Com essa assembléia fica concluída mais uma etapa 
na construção da Província, no marco de seu Plano de 
Formação Permanente, que também foi utilizado. Na ava-
liação manifestações de agrado coroaram esses dias de 
comunhão e fraternidade.

Província Marista Cruz del Sur
Profissão perpétua do Ir. Pedro Chimeno

No dia 15 de agosto, Solenidade da Assunção de Ma-
ria, o Ir. Pedro Chimeno fez sua profissão perpétua, 
em Morón – Argentina. Pedro está prestes a partir 

para o programa Ad Gentes, unindo-se ao Ir. Maximiliano 
Meier, no final de agosto. Com a presença de seus pais, Pe-

dro e Olga e de suas irmãs Laura, Eugênia e Celina, além de 
numerosos jovens, professores, famílias e Irmãos de várias 
Comunidades, foi celebrada a missa da profissão, marcada 
com numerosos símbolos alusivos à sua vocação missioná-
ria e a seu grande amor às crianças e jovens.

Pedro participou, durante os dois últimos anos, dos cursos 
de Chicago e Davao, como um dos vários Irmãos de profis-
são temporária que se ofereceram para as missões da Ásia.

Acreditamos em seu entusiasmo e fogo apostólico, encora-
jamo-lo a crescer cada vez mais nesta opção por Cristo e o 
acompanhamos em sua caminhada marista, a exemplo de 
nossos primeiros Irmãos que sentiram o chamado, há mais 
de cento e setenta anos.

Que nossa Boa Mãe, Padroeira e Primeira Superiora, mante-
nha no Irmão Pedro o coração ardente, a piedade sólida e 
a entrega generosa, em favor das crianças e dos jovens aos 
quais é enviado.



3

Equipe africana da missão
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Tanzânia - 3ª reunião

A reunião foi realizada no postulado da África Centro 
Leste, enquanto os postulantes participavam de seu 
retiro de final dessa formação juntamente com seu 

provincial, o Ir. Eugène Kabagunka. Os irmãos Valentin e 
John Onyona, formadores que trabalham no postulado, nos 
acolheram e nos auxiliaram durante esses dias. A celebra-
ção da Eucaristia na paróquia da localidade e a oração em 
comum, orientada por alguns textos do último livro sobre 
Maria, de autoria do Ir. Bigotto, e pelas obras Água da rocha 
e Missão educativa marista, que nos ajudaram e nos manti-
veram em presença de Deus.

Durante um dos intervalos, uma pausa nos trabalhos, foi 
realizada uma breve e interessante reunião com a fraterni-
dade do Movimento Champagnat, constituída em Mwan-
za.

A equipe realizou a sua primeira reunião em outubro de 
2006, em Accra, Gana, que teve como fruto a elaboração 
de um plano de atividades, que foi apresentado e aprova-
do pelos respectivos provinciais e superior do Distrito da 
África. Uma segunda reunião foi realizada em Harare, no 
Zimbábue, em dezembro de 2007.

A reunião foi uma ocasião para avaliar as atividades rea-
lizadas, para modificar alguns dos programas previstos e 
decidir sobre as novas atividades.

Uma análise da realidade africana levou o grupo a decidir 
concentrar as atividades em três grande áreas:

A) Melhorar a qualidade da pastoral da juventude na África, 
em colaboração com outros continentes. Para isso, foram 
previstas atividades concentradas em torno a dois objeti-
vos:

Promover a pastoral da juventude na África e elabo-
rar diretrizes para ela.
Promover a interação de jovens africanos com ou-
tros jovens do mundo marista.

B) Aprofundar a nossa compreensão da identidade especí-
fica de irmãos e de leigos maristas, compartilhando a vida: 
espiritualidade, missão e formação. Para isso foram previs-

tas atividades concentradas em torno a dois objetivos:
Conscientizar a respeito desta área em cada Unidade 
administrativa.
Proporcionar ocasiões de formação relacionadas com 
esse tema.

C) Dar uma resposta aos novos desafios da educação ma-
rista: “Queremos enfatizar de maneira particular o direito à 
educação: uma educação evangelizadora, comprometida 
com a solidariedade e com a transformação social, atenta 
às culturas e ao respeito do meio ambiente, e uma educa-
ção sem discriminação, que crie espaços para aqueles que 
carecem dela” (documento final da Assembléia de Mendes). 
Para isso, foram previstas atividades concentradas em tor-
no do seguinte objetivo:

Formação de diretores de escolas maristas.

A equipe considera um desafio fundamental, no continen-
te, o objetivo de assegurar uma boa comunicação entre os 
membros do grupo, com os respectivos conselhos, com os 
irmãos e com as realidades locais. Foi redigida uma carta à 
Conferência dos superiores da África, informando sobre a 
reunião e sua programação, e solicitando o seu acordo para 
a efetivação de algumas atividades. Também se deseja apro-
veitar as facilidades oferecidas pelo meio da internet, para 
melhorar a comunicação entre os membros da equipe.

A próxima reunião da equipe se realizará em Antsirabe, Ma-
dagascar, nos dias 9 e 10 de abril de 2010. 

No dia 8 de setembro de 2009, terça-feira, às 9 horas da manhã, na Casa Generalícia, 
em Roma, os integrantes do 21º Capítulo Geral darão início aos trabalhos. O local e 
a data, esta coincidente com a celebração do nascimento de Maria, foram definidos 

pelo Conselho Geral. 
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Sala capitular
A Casa Generalícia se prepara para o XXI Capítulo Geral

Província México Central
Ir. Ricardo Reynoso eleito novo Provincial

O  Ir. Ricardo Reynoso Ramírez 
foi nomeado novo provincial 
da Província Marista México 

Central para o triênio 2009 – 2012. Sua 
posse será durante o Capítulo Provin-
cial, previsto para os dias 19 a 21 de 
dezembro do corrente ano.

Nasceu em Guanajuato, em 25 de 
outubro de 1956. É atualmente o Vice-
provincial e Mestre dos postulantes no 
Postulado inter-provincial do México. 
Como delegado ao próximo Capítulo 
geral, assim se apresenta:

Meu caminhar, entre tropeços e descobertas, 
ganhou sentido na medida em que me encon-
trei com Deus.

Senti-me acompanhado pela “Boa Mãe”, 
durante meus onze anos de formador, no 
postulantado; de diretor, mestre ou aprendiz, 
entre indígenas Mixtecos, acompanhado por 
comunidades e irmãos queridos que me abri-
ram o coração: Chepe, Arturo, Chacho, Jorge, 
Renato, Avelino, Pancho...

Recebi formação para professor primário e 
secundário; depois, precisando de novas fer-

ramentas que me permitissem realizar o que 
Marcelino sonhava, participei do seminário 
de planejamento pastoral e do curso de for-
madores, em Valpré (França). Ultimamente, 
para acompanhar o autoconhecimento dos 
postulantes, a meus cuidados, estudei psico-
terapia.

Minha família foi numerosa; nela se vivia a 
fé na austeridade e na alegria de dividir o pão 
e o trabalho. Meu pai, um irrequieto ativista 
social, e minha mãe, incansável e com coração 
de artista e meus irmãos foram um forte apoio 
para mim.


