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O

serviço informativo a ser oferecido
pela Direção das comunicações,
durante os dias do Capítulo geral,
será ampliado. Em primeiro llugar, a página
web apresentará uma crônica diária do
que ocorre na sala capitular, acompanhada
de um álbum fotográfico. Essa informação será completada mediante a edição
e publicação de um vídeo diário de dois
minutos, refletindo o acontecer da vida
capitular. O serviço de Notícias Maristas,
que atualmente chega aos destinatários,
na quintas-feiras, será desdobrado num informativo a ser enviado nas terças e sextafeiras de cada semana, em princípio, com
o costumeiro número de páginas.
A página web ostenta, em sua primeira
página, um novo quadro anunciando o
espaço reservado ao Capítulo para as novidades do dia. O menu (tabs) oferece um
série de ítens que remetem à sequência
dos conteúdos oferecidos ao leitor. Os
conteúdos referentes ao Capítulo foram
reestruturados, conferindo uma estrutura
mais coerente e que facilite sua localização. Como novidade dessa página, vem a

história dos Capítulos gerais, fotografias e
nome dos Conselheiros gerais eleitos ou
reconduzidos em cada Capítulo geral, e
uma referência aos Papas da época em que
era celebrado o Capítulo.
Durante o Capítulo, os Irmãos Felíu Martín
e Toni Torrelles cuidarão de colecionar
tomadas fotográficas dos momentos mais
significativos das atividades, para compor,
no fim da sessão capitular, um vídeo informativo de uns 30 minutos de duração.
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O caminho escondido da
preparação interior
História dos Capítulos Gerais do Instituto

A

o rever os escritos que historiam os Capítulos gerais, celebrados pelo Instituto, pode-se
comprovar que, nos Capítulos que
precederam o Concílio Vaticano II, se
dava muita importância, na convocação do Capítulo, para a eleição dos
superiores. Diferentemente, nas últimas convocações mudaram as prioridades e o Capítulo é visto e vivido
como uma reunião de Irmãos para
animar a vida e a missão do Instituto.
A preparação do XXI Capítulo geral
vem caracterizada por esse espírito de
animação.
A Consulta inicial, promovida pela Comissão preparatória para suscitar um
processo de discernimento pessoal
e comunitário, com a finalidade de
orientar o espírito e o procedimento
da consulta, foi o ponto de partida de
um processo coletivo de preparação
para o XXI Capítulo geral.
Todo o processo de preparação veio
orientado por um lema que propõe as

atitudes de fundo para conseguir metas vitais: “Corações novos para um
mundo novo”. O estudo das contribuições provenientes do mundo marista, em resposta à Consulta inicial,
deu origem a um novo documento de
reflexão chamado “Orientações para a
reflexão”, elaboradas pela Comissão
preparatória. Nesse documento foram propostas, à reflexão dos Irmãos,
quatro grandes temas: 1. Identidade
do Irmão. – 2. O leigo marista. – 3. A
missão marista. – 4. A espiritualidade
marista. Simultaneamente foi proposta uma nova dinâmica para aprofundar e partilhar a reflexão.
Durante os primeiros meses do ano de
2009, foram estudados: a “Circular de
convocação” do Capítulo, as “Orientações para a reflexão” emanadas da
Comissão preparatória, e o “Relatório”
elaborado pelo Conselho geral para
ser entregue ao Capítulo. Uma segunda fase do processo de reflexão sobre
esses três documentos consistiu na
atitude de escuta mútua para cap-

tar as reações e os sentimentos dos
membros das Unidades administrativas e de cada Região. Num terceiro
momento, os membros do Capítulo
escreveram aos Irmãos de cada Região
uma carta na qual vêm identificados
os problemas e as prioridades para a
ação. A Comissão preparatória, por
sua vez, recolheu todas essas cartas
regionais, mediante as quais o Capítulo poderá tomar o pulso da Instituição, em nível mundial.
Enquanto isso, os capitulares, desde
que foram eleitos, puderam manter
um contato estreito, através da página
Web voltada ao Capítulo geral. Mediante esse instrumento de comunicação, a Comissão preparatória enviou
9 cartas aos Irmãos capitulares para
lhes oferecer pautas comuns de trabalho. Todo esse processo alimentou um
profundo sentido de fraternidade e
comunhão. A celebração do Capítulo
anuncia dias de ressurreição e de vida
nova para um mundo novo.

Comitê de verificação dos mandatos

N

o dia 25 de junho de 2009, o
Irmão Seán Sammon, Superior
geral, designou os Irmãos Juan
Miguel Anaya, Nicolás García Martínez,
Pedro Vilmar Ost e Patrick McNamara
como integrantes do comitê de verificação dos mandatos dos capitulares.
A competência dos integrantes do comitê de verificação de poderes está descrita nos Estatutos capitulares, nº 26:
“O comitê de verificação da eleição
de cada delegado dá a conhecer aos

Capitulares as Atas da eleição dos delegados. Esse comitê é composto de
Irmãos Capitulares nomeados previamente pelo Irmão Superior geral e seu
Conselho (cf. C 137.4.8).
Se essas Atas apresentassem irregularidades ou se, por outras vias, se
houvessem manifestado procedimentos podendo infirmar uma eleição, o
Capítulo discutiria e decidiria a respeito. Se necessário, nomearia uma
comissão para fazer um exame mais
aprofundado. A comissão apresentaria


seu relatório à Assembléia e esta decidiria a respeito.
Feita a verificação dos mandatos, e
aprovada a Ata, o Irmão Superior geral
declara o Capítulo geral regularmente
constituído”.
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A Casa Geral acolhe o Capítulo
Espaços para encontro e convivência

R

eservamos um pequeno espaço
para descrever como a Casa geral se adaptou às necessidades
do Capítulo geral. Quem vem para o
Capítulo, por ocasião da chegada em
Roma, é acolhido no aeroporto pelos
Irmãos da comunidade da Administração geral. Chegado à casa, o Irmão
recebe as chaves e é acompanhado até
seu quarto.
Depois da entrada ou recepção, há três
diversos trajetos para chegar a um dos
grandes setores em que se dividiu a casa. Cada um desses setores recebeu o
nome de um lugar marista. O primeiro
setor ou espaço são os quartos do hotel “Villa EUR”, denominado “La Valla”.
O segundo é constituído pelos áreas
da comunidade da Casa geral e foi designado com o nome “Roma”. Enfim,
o terceiro setor, “Hermitage”, é cons-

tituído pela ala ocupada pelo Colégio
internacional, nos últimos anos.
A sala “Champagnat” será reservada
como lugar de encontro, descanso,
leitura de jornais, café, convivência.
A partir da escada central da casa,
chega-se a quatro salas destinadas às
reuniões de grupos e comissões. Essas
salas receberam o nome dos Irmãos
“Francisco”, “Lourenço”, “Silvestre” e
“Estanislau”. Duas salas, localizadas
próximas ao grande corredor dos superiores, receberam o nome de “Irmão
Vergès” e “Irmão Basílio”.
Foi elaborado um folheto informativo,
em quatro línguas, que é entregue aos
participantes do Capítulo, na chegada
à casa. Traz as orientações práticas
que é preciso conhecer, como o uso
das chaves, local das refeições, a la-

vanderia, o uso do telefone, o correio,
o câmbio de dinheiro, etc. Contém
também os principais serviços, à disposição dos Irmãos, com os respectivos responsáveis.

"Em seus braços ou em seu coração"
Maria, nossa fonte de renovação

C

omo Irmãos de Marcelino, lembramo-nos de Maria, porque ela
nunca se esquece de nós. Quando
perdemos a consciência de que somos
filhos e filhas de Deus, ela nos recorda
nossa verdadeira identidade.
Do mesmo modo, a Mãe de Jesus desenvolveu no Fundador as competências
necessárias para ele poder assumir a
missão que havia recebido. Não foi o seu
trabalho, mas o dela, que ele executou.
Precisamos imitar a confiança do Fundador na Mãe de Jesus e mais uma vez
confiar a ela nosso Instituto, sua missão
e todos os seus membros. Se desejarmos
de fato fazer isso, ela nos mostrará o caminho a seguir. Foi assim com Marcelino.

O que nos permite pensar que, agora, ela
não faria o mesmo para nós?
Não tenho dúvidas de que ela nos ajudaria principalmente a considerar alguns temas sob nova perspectiva, entre os quais
destacaria nossa identidade apostólica.
Você e eu precisamos ser mensageiros da
Palavra de Deus, homens para os quais a
virtude do zelo é central.
Maria foi a primeira missionária, a primeira mensageira do evangelho, a primeira
pessoa a anunciar a Boa-nova de Jesus
Cristo ao outro. E realizou isso simplesmente acolhendo o Senhor em seu seio.
Maria nos adverte de que a missão pouco tem a ver com transmitir a mensagem
por palavras; mas tem tudo a ver com o


movimento ao encontro do outro, com
Jesus no coração.
Ir. Seán Sammon - Superior Geeral
Circular Vol. XXXI, V - Página 42
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Um ambiente de encontro e de trabalho
A sala capitular

A

sala capitular onde se reúne o
XXI Capítulo geral é a mesma
usada em todos os Capítulos gerais, desde 1967. A nova disposição física requereu nivelar todo o pavimento,
anteriormente disposto em pequenas
plataformas ascendentes, onde se localizavam as mesas de trabalho. À grande
sala foi unido um outro espaço lateral
já existente, sempre no mesmo nível,
para servir de entrada e distribuição
de material. Da estrutura original foram
conservados o estrado e as cabinas
destinadas à tradução simultânea.
A sala foi renovada com um pintura
verde-claro, uma estrutura metálica que
suporta a iluminação, os instrumentos
de vídeo e de som e as telas de projeção, impedindo o eco e a reverberação
dentro da sala. A instalação de ar condicionado e de aquecimento garantem
uma boa temperatura ambiental, quando necessário.
Distribuição e acomodação dos
participantes
A sala capitular foi dotada de dez mesas circulares com capacidade para
dez pessoas cada uma, uma mesa de
presidência com capacidade para sete
pessoas, um ambão junto à essa mesa, e uma mesa para a secretaria, com
capacidade para os representantes das
quatro línguas oficiais, mais um secretário que grava eletronicamente as
intervenções dos vários oradores. As
quatro cabinas de tradução simultânea

comportam oito pessoas. No mesmo
espaço das cabinas situa-se o controle
de áudio, vídeo e iluminação da sala.
Quatro grandes telas, duas em cada
parede, permitem a todos os participantes de ver quem faz uso da palavra
e de acompanhar as projeções que
são realizadas. Na sala contígua à sala
capitular está o serviço de entrega e de
recolhimento dos receptores de rádio
para a tradução simultânea.
A intranet capitular
Todos os participantes do Capítulo têm
acesso à rede interna, instalada a propósito, para manter a comunicação necessária para a celebração deste evento. Cada capitular poder ler na tela de
seu computador pessoal, em uma das
quatro línguas do Instituto, os textos
que são discutidos, solicitar a palavra
e sua vez de intervir, indicar o tema
do qual deseja falar, votar (com opção
simples ou múltipla), ver os resultados,
consultar os horários, as fotografias
e vídeos que são publicados, traduzir
automaticamente pequenos textos, escutar música ou saber do tempo que



faz em Roma e uma ampla coleção de
documentos, em formato digital.
Existe a possibilidade de manter uma
videoconferência com alguém que esteja fora da assembleia, projetando a
imagem sobre as quatro telas, escutar
o som e interagir com perguntas ao
vivo. Está previsto que o material de
trabalho seja distribuído em formato
digital com a finalidade de economizar
na impressão de folhas. As pessoas que
realizam a tradução simultânea poderão
ver, numa pequena tela colocada junto
a seu microfone, a pessoa que fala ou
os documentos que são projetados nas
quatro grandes telas.

