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Novidades
03/09/2009: Blog Marista: Pa-

rábolas maristas (Ir. Pau Fornells /
Arturo Morales)

Irmãos Maristas - Casa Geral - Roma

XXI Capítulo Geral
Inicia o trabalho da Mesa provisória

03/09/2009: Circular do Ir. Seán
Sammon sobre Maria

02/09/2009: Encontro sobre

Missão e gestão - Propostas de
mudanças das Constituições e
Estatutos

02/09/2009: Secretaria provincial
- Estatutos: proposta para alterar a
redação do Estatuto 143.6

02/09/2009: Música: Un cor nou /

Un corazón nuevo (Maurice Goutagny - Miquel Cubeles)

02/09/2009: Álbum fotográfico: A
Casa Generalícia se prepara para o
Capítulo Geral

02/09/2009: História dos capítulos gerais

02/09/2009: Encontro provin-

cial de jovens Irmãos da Província
Marista Brasil Centro-Norte

01/09/2009: Rio Grande do Sul:

Irmãos e Leigos são indicados para
o 3º Capítulo Provincial

01/09/2009: Cruz del Sur - O

Irmão Horácio Bustos, novo Provincial

31/08/2009: Brasil - Irmãos maristas professam votos religiosos
31/08/2009: Irmão falecido: Louis
Bissardon (L’Hermitage); Cyril
Pender (New Zealand); José Ruiz
Delgado (Compostela)
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A

Comissão preparatória do Capítulo
concluiu sua função e entregou à
Mesa provisória a continuidade dos
trabalhos, conforme determinam os Estatutos do Capítulo. Isso indica que estamos
às portas do Capítulo. A constituição e
as responsabilidades da Mesa provisória
estão definidas nos Estatutos 27 e 28 que
assim dizem:

"O Irmão Superior geral, com seu Conselho,
nomeia os membros da Mesa provisória do
Capítulo, antes da abertura do mesmo, quando os nomes dos Capitulares são conhecidos
(cf. C 137.4.9).
Convoca essa Mesa, alguns dias antes da
abertura, para estabelecer com ela o programa
dos primeiros dias do Capítulo.
Uma vez o Capítulo aberto, as ordens do
dia devem sempre ser aprovadas pela Assembleia.” (27) “Compete à Mesa provisória
organizar aquilo que convém a essa cerimônia.” (28)
A Mesa provisória do Capítulo é integrada pelos Irmãos Maurice Berquet

(L’Hermitage) coordenador, Josep Maria
Soteras (L’Hermitage) secretário, Graham
Neist (Sydney), João Carlos do Prado (Brasil
Centro-Sul), Emili Turú (L’Hermitage), Manuel de León (Ásia Leste), Yao Kouassi Kan
Sylvain (África Ocidental) e Ben Consigli
(Estados Unidos da América). Todos esses
Irmãos são capitulares.
O período de funcionamento desse organismo capitular começa no dia 2 de
setembro e termina quando o Capítulo
nomear a Comissão central que assume a
responsabilidade de dirigir os trabalhos da
Assembleia capitular.
A Comissão preparatória era formada pelos Irmãos: Seán Sammon, Superior geral,
Luis García Sobrado, Vigário geral, Maurice
Berquet, Conselheiro geral, Albert Nzabonaliba (África Centro Leste), Carlos Vélez
(América Central), Graham Neist (Sydney),
João Carlos do Prado (Brasil Centro-Sul),
Josep Maria Soteras ((L’Hermitage), Lindley
Sionosa (Ásia Leste) e Teodoro Grageda
(México Ocidental), que atuou como Secretário da Comissão.
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Província Cruz del Sur
Ir. Horácio Bustos novo Provincial

O

Ir. Seán Sammon, Superior geral, e seu Conselho, em documento datado, em Roma, de
15 de agosto de 2009, nomeou o Ir.
Horácio Bustos Provincial de “Cruz del
Sur”, para um primeiro triênio, a iniciar
no dia 8 de novembro de 2009.

Nasceu no dia 28 de março de 1962,
na cidade de Paraná (Entre Rios), Argentina. Pertence à Província marista
“Cruz del Sur”. Fez o juvenato em
Luján, o noviciado em Villa La Bolsa (Córdoba) e o Escolasticado, em
Buenos Aires. Em 1983, obteve a graduação de professor nacional para o
Ensino Primário, passando a lecionar,
dar catequese e animar o Movimento REMAR, em vários colégios. Em
1988, obteve o título de Professor de
Ciências Sagradas, outorgado pelo
Instituto Superior Marista, em Buenos Aires. Em 1991, foi nomeado
para Neuquén para assumir a direção
de uma nova escola marista, a “Escola Domingo Sávio”. Em 1996, obteve
a licenciatura em Psicologia Clínica
pela Pontifícia Universidade Gregoriana (Roma).
De volta à Argentina, desenvolveu
um trabalho de acompanhamento humano e espiritual dos candidatos à
vida religiosa, dentro e fora do âmbito

marista. De 1996 até agora, é professor na ‘Escuela de Verano para Formadores’, na cidade de Córdoba. De
1997 a 2006 foi diretor e professor do
“Instituto Superior Marista – ISMA, um
centro de formação de docentes para
a escola primária e inicial, e professores de Ciências Religiosas e Filosofia.
Em 2003, obteve o título de licenciado
em “Gestão Educativa”.
Nos anos de 2006 e 2007 atuou no
Escolasticado (primeira etapa do pósnoviciado) e foi membro da Comissão
de Formação inicial. Em 2006 passou
a integrar o Conselho Provincial. É
membro da Rede Interamericana de
EAM e coordenador da Equipe Provincial de EAM. Finaliza, atualmente, sua
tese de doutorado em Psicologia, na
‘Universidad del Salvador’ – USAL, em
Buenos Aires. Desde fevereiro de 2009,
se encontra na cidade de San Rafael
(Mendoza), na animação e representação legal do Colégio
San Rafael.

Província Mediterrânea
Ir. Antonio Giménez de Bagües novo Provincial

O

Irmão Superior geral e seu
Conselho nomearam o Ir. Antonio Giménez Provincial da
Província “Mediterrânea”. Tomará
posse de sua função no III Capítulo
provincial que a Província vai celebrar,
em final de dezembro de 20009, em
Guardamar. O Ir. Antonio substituirá o
Ir. Manuel Jorques que completou dois
triênios na coordenação da Província.
O Ir. Antonio, depois de concluir os
estudos de Magistério e de obter um
diploma de Auxiliar de Letras, obteve

a Licenciatura em Ciências Físicas, na
Universidade de Valencia, em 1978.
Foi diretor do colégio de Alicante,
do Escolasticado de Salamanca, Provincial de “Levante”, nos anos de
1992-98.
Nos últimos doze anos, o Ir. Antonio
foi Diretor da Editora “Luís Vives”,
realizando nesse período profundas
e inovadoras mudanças. Vai substituí-lo na Editora o Ir. Julián Sanz,
atualmente Administrador provincial
da Província Mediterrânea.
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Em seus braços ou em seu coração
Circular do Ir. Seán Sammon sobre Maria

O

Ir. Seán Sammon, Superior geral, quis agraciar o Instituto,
antes de concluir seu mandato, com uma circular sobre Maria, que
tem oficialmente a data de 31 de maio
de 2009. Esta circular encerra com
chave de ouro o volume das circulares
publicadas durante o mandato do irmão Superior geral.
O Ir. Seán reconhece desde o início que
“a publicação de uma circular sobre a
Mãe de Jesus não é nenhuma novidade
na história do Instituto” (p. 10), pois já
houve outras produções sobre Maria
Mas, por outro lado, afirma que “estamos em um tempo oportuno para renovar e atualizar o lugar que sempre teve a
nossa Boa Mãe no Instituto” (p. 12).
A nova publicação se apresenta com
um título original: “Em seus braços
ou em seu coração”. Esta expressão é
de Marcelino e se encontra escrita em
uma carta que ele dirigiu a dom Pompallier, em maio de 1838. Este título,

tirado do próprio fundador, se completa com duas matizações sobre a presença de Maria na vida marista: “Maria,
nossa Boa Mãe” e “Maria, nossa fonte
de renovação”, que são síntese dos
dois propósitos do Ir. Seán ao se dirigir
aos irmãos. O primeiro é “ajudar-nos
mutuamente a aprofundarmos a compreensão do relacionamento entre o
fundador e a Virgem Maria, para que
ela também ocupe um lugar de preferência em nossas vidas” (p. 20). O
segundo é que “cheguemos a aceitar a
Mãe do Senhor como autêntica fonte
de renovação para o Instituto hoje”
(p. 20).
Esta nova publicação marista “nos
oferece a oportunidade de refletirmos
sobre o lugar reservado a Maria entre
nós e sobre a devoção com a qual lhe
expressamos o nosso apreço” (p. 13),
e nos convida a “acolhermos a Mãe de
Deus de uma maneira nova em nossos corações”, para “redescobrirmos
a Mãe do Senhor à luz de tudo o que

aprendemos sobre ela a partir do concílio Vaticano II, procurando desenvolver a nossa devoção de acordo com
esses ensinamentos”.

Primeiro Fórum de discussão sobre a formação conjunta
Província Brasil Centro-Norte

A

conteceu no dia 03 de agosto
de 2009, na Casa Provincial, o
Fórum de Discussão sobre a
formação conjunta de Irmãos, Leigas
e Leigos da Província Marista do Brasil Centro-Norte, com os objetivos de
partilhar as experiências de formação
conjunta de Irmãos, Leigas e Leigos
vividas em nível de Instituto Marista;
visualizar os projetos desenvolvidos
e em construção pelas áreas do Escritório Central das mantenedoras

UBEE – UNBEC; tecer uma breve
análise coletiva sobre a formação
conjunta e adquirir elementos para
subsidiar o trabalho do GT de formação conjunta na elaboração do Plano
Provincial de Formação conjunta de
Irmãos, Leigas e Leigos.
Com um olhar sobre as experiências
de formação do Instituto, pudemos
escutar e discutir o que foi vivenciado a partir dos Ecos da Assembléia


Internacional da Missão Marista, em
Mendes/RJ; do Encontro internacional
sobre processos de formação conjunta
de Irmãos e Leigos, em Les Avellanes/
Espanha; do Encontro internacional de
formação conjunta, em Quito/Equador;
da Formação de Gestores, na Guatemala; e do projeto que está sendo
construído para formação conjunta,
pela UMBRASIL – União Marista do
Brasil.
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28º Capítulo Geral da
Sociedade de Maria
1 - 23 de septembro

oito anos. Primeiramente, o número
de religiosos diminuiu e depois as sete
Províncias da Europa, anteriormente
independentes, formam, hoje, uma
Província; assim também as duas Províncias de Atlanta e de Boston formam,
agora, a Província marista dos Estados
Unidos da América.

O

28º Capítulo geral da Sociedade de Maria começará no dia
1º de setembro com encerramento previsto para o dia 23 do mesmo mês. Realizar-se-á no ‘Salesianum’,
Casa geral dos Padres e Irmãos salesianos, nos arredores de Roma.
Contará com 41 membros. Estão incluídos neste número os membros
ex-ofício (o Superior geral, a administração geral, o Superior geral emérito
(Joaquín Fernández) e todos os superiores maiores) mais os delegados
das onze Unidades administrativas da
Sociedade.
A composição do Capítulo reflete as
mudanças significativas que ocorreram
na Sociedade, ao longo dos últimos

Foi criada uma Comissão pré-capitular:
René Iturbe [presidente], Tony Corcoran [secretário], Hubert Bonnet-Eymard, Paul Frechette, Marcello Pregno
e Susitino Sionepoe. O mandato desta
comissão é o de propor uma ordem do
dia provisória, para os dias de abertura do Capítulo, e de prever todos os
outros preparativos imediatos necessários. Esses preparativos incluem a
conferência dos temas apresentados
ao Capítulo geral.
Chegou um número significativo de
propostas dos Capítulos celebrados
nas Províncias e Distritos. Individualmente, também chegaram “postulata”
(solicitações, propostas) que podem
ser encontradas no sumário publicado
no site da Internet do Capítulo.

Essas propostas foram reagrupadas
sob os títulos: Governo e autoridade,
Missão, Vida religiosa, Identidade marista e renovação, Formação, Ministérios, Vocações, Partilha de recursos,
Laicato marista.
Quatro dias de preparação para os
delegados vão preceder o Capítulo.
Esse tempo vai lhes permitir descansar
da viagem e o conhecimento recíproco
para poderem trabalhar como grupo de
pessoas reunidas para um objetivo de
fé comum.
Haverá dois acontecimentos especiais,
ao longo do capítulo. O primeiro será
um encontro com membros do laicato
marista, os quais estarão uma tarde e
uma noite no Capítulo para refletir sobre o lugar do laicato na missão da Sociedade. O outro acontecimento será o
encontro de todos os ramos da Família
marista, no dia 12 de setembro.
Há um site na Internet com toda informação sobre o desenrolar do Capítulo. O endereço é o seguinte: www.
smchap2009.org.

A Casa Geral se prepara para o Capítulo



