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Novidades
02/12/2009: Espanha - Manifesto
em Defesa dos Direitos da Criança

02/12/2009: Blog Marista: Lema

de um Capítulo Geral ou lei de vida?
(Ir. Pau Fornells)

Irmãos Maristas - Casa geral - Roma

Advento com Solidariedade
20º Aniversário da Convenção sobre os
Direitos da Criança

02/12/2009: Irmãos falecidos:

José - Agapito Martínez Conde
(Compostela); João Bisotto Filho
(Brasil Centro-Sul); Firmino Caetano
Biazus (Rio Grande do Sul); Cruz
Bujanda Chasco (Ibérica)

01/12/2009: Álbum fotográfico:

Trabalhos de reestruturação da casa
de L’Hermitage - 72-74

01/12/2009: Espanha - Partilhar a
vida entre leigos e irmãos

29/11/2009: Postulado comum
marista em Tudella – Ja-Ela

28/11/2009: Advento e Solidariedade Marista 2009

26/11/2009: No sul do Brasil,

maristas partilham experiências do
21° Capítulo

25/11/2009: Irmãos falecidos:

Rogelio Doncel Gonzalez (Rio
Grande do Sul); Leandro Vicente
(Mediterránea); Alfredo Del Val Celada (Mediterránea); Clarent Glynn
(New Zealand)

25/11/2009: Capítulo provincial
de « Cruz del Sur »

24/11/2009: PUCRS é reconhecida como a melhor universidade
privada do ano
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A

FMSI (Fondazione Marista per la
Solidarietà Internazionale), fiel a
seu encontro anual, no tempo do
Advento, entrega, ora, um novo caderno
para acompanhar o caminho espiritual dos
irmãos, professores, alunos, fraternidades,
leigas, leigos e membros da Família marista. Neste ano, traz as ressonâncias do
XXI Capítulo geral e do 20º Aniversário da
Convenção sobre os Direitos da Criança.
Na preparação do Capítulo geral, a FMSI
procurou um modo de incluir as vozes
dos jovens, nas deliberações do Capítulo,
pensando na importância de, durante este
20º Aniversário da Convenção, as crianças
e os jovens terem uma oportunidade de
oferecer uma reflexão aos capitulares. A
estratégia utilizada foi a de uma exposição
fotográfica de crianças e jovens de todo o
mundo. A exposição, em grandes painéis,
foi mantida durante todo o Capítulo. Muitos a contemplaram e, certamente, ofereceu “temas de reflexão”.
O caderno para o Advento deste ano, além
de relacionar-nos com o tema do XXI Capítulo geral, é uma oportunidade para refletir
sobre o texto da Convenção das Nações
Unidas sobre os Direitos da Criança, o tra-

tado internacional dos direitos humanos
que explicita os direitos que as crianças
e os jovens do planeta deveriam ter. Suas
páginas convidam a todos a uma atenta
leitura do tratado, durante o Advento.
Pode-se encontrar a íntegra do texto com
seus dois protocolos - um sobre as crianças nos conflitos armados e outro sobre a
venda, a prostituição e pornografia infantil
– na página web do Alto Comissariado para
os Direitos Humanos das Nações Unidas.
Esta brochura para o tempo do Advento
- além da reflexão sobre as leituras bíblicas
do dia e sobre o que os jovens têm a dizernos sobre o novo mundo que esperam ver
um dia – convida a confrontar-nos pessoalmente com a promoção dos direitos da
criança, ali onde vivemos. As crianças têm
direitos… não porque são crianças… não
porque são pequenas… não porque são
jovens, mas porque são seres humanos.
E mais, porque são crianças, pequenas,
jovens, temos a responsabilidade de vigiar
para que seus direitos sejam protegidos,
promovidos e reconhecidos.
O material pode ser baixado no site do
Instituto: www.champagnat.org
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Eduardo Navarro de la Torre
Novo Superior provincial de México Occidental
começou seus estudos. O Colégio Morelos ocupa um lugar de honra, na história marista do México, porque dele
saíram em torno de quarenta vocações
maristas.
Eduardo entrou no juvenato em 15 de
agosto de 1962, em Loma Bonita, Guadalajara (Jalisco). Fez seu postulado
(1965), recebeu o hábito em 1966 e fez
a primeira profissão em 1967, em Morelia. Realizou três anos de escolasticado em Loma Bonita como estudante
da Escola Normal “Anáhuac”.

O

Conselho geral, em sua sessão
do dia 3 de novembro de 2009,
nomeou o Ir. Eduardo Navarro
de la Torre como provincial do México
Ocidental para os próximos três anos.
Seu mandato começará no dia 23 de
dezembro de 2009.
O Ir. Eduardo, conhecido familiarmente por “Lalo”, nasceu em Tepatitlán,
Jalisco (1950). Seus pais Domitilo, falecido (1963), e Francisca de la Torre,
que vive, matricularam-no no Colégio
Morelos de Tepatitlán (Jalisco), onde

A trajetória apostólica do Irmão Eduardo, enquanto marista, pode-se resumir nos traços seguintes: durante oito
anos foi professor em Aguascalientes, Tepic, Monterrey e Tepatitlán; sete
anos como formador no juvenato de
Guadalajara, primeiro como professor
e depois quatro anos como diretor;
por quatro anos estudou Psicologia
religiosa na Universidade Gregoriana
de Roma; durante nove anos foi formador em o Noviciado, dos quais vários
como mestre e dois como submestre,
formando equipe com o Ir. Basílio Rue-

da; depois foi vice-provincial e superior
da casa provincial, durante cinco anos;
recentemente concluiu seu período
de seis anos como superior e diretor
geral no Instituto México de Tijuana.
Ao longo desses anos, foi eleito por
sua Província, ao menos por quatro
triênios, como conselheiro provincial,
do qual ainda é membro.
Recentemente, o Conselho geral lhe
solicitou de assumir a direção do Centro Internacional de Espiritualidade de
El Escorial para o qual se preparava
neste período pós-capitular, evento do
qual também participou como delegado de sua Província. O Ir. Emili Turú,
Superior geral, na carta de apresentação do Ir. Eduardo à Província escreve: “Sou testemunha da abertura, da
disponibilidade e do espírito de fé que
o Ir. Lalo manifestou ao aceitar essa
missão e, agora, novamente ao acolher
o chamado do Senhor para animar sua
Província, por três anos”. Seus irmãos
admiram sua notória memória e sua
capacidade de imitar modos de falar e
tons de voz.

Óscar Martín Vicario
Novo Superior provincial de Compostela

O

O Irmão Superior geral e
seu Conselho nomearam o
Ir. Óscar Martín Vicario como novo provincial da Província de
Compostela, por um período de três
anos, a iniciar no dia 2 de janeiro
de 2010. A grande capacidade de
liderança de Óscar - manifestada em

diversas responsabilidades já assumidas, ao longo de sua vida marista
- mereceram-lhe a confiança de seus
irmãos de Província e do Conselho
geral para confiar-lhe este novo serviço ao Instituto.
O Ir. Óscar começa seu mandato numa


Província que, seis anos depois de sua
criação, é muito unida e manifesta uma
relação irmãos – leigos mutuamente
enriquecedora; dinamiza um grande
número de pessoas leigas comprometidas com a espiritualidade e a missão
maristas. Durante os últimos anos foram implantados itinerários formativos
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para o crescimento pessoal. Muitos
consideram acertado o atual organograma provincial; a existência de uma
“equipe de animação provincial” e a
elaboração de um “plano estratégico”.
Cresce também a atenção às crianças e
aos jovens mais necessitados, a abertura a novas experiências, a seleção e a
formação do professorado leigo, a pastoral juvenil e o espírito missionário.
Nos próximos anos de seu mandato,
o Ir. Óscar terá desafios pendentes a
enfrentar: a pastoral vocacional, comunidades mais vivas, mais significativas
e abertas, obras sempre mais evangelizadoras, a integração de irmãos e
leigos, uma possível revisão da missão
e das obras apostólicas, na Província, e
maior presença entre as crianças e os
jovens pobres, entre outras.
O Ir. Emili Turú, Superior geral, na carta
de anúncio e apresentação do novo
provincial aos irmãos, e leigos (as)
da Província, saudou-os (as) com o

pe de Animação da Província de Compostela. Trabalhou especialmente nas
áreas da missão partilhada, formação
de jovens animadores e professores
e no acompanhamento de irmãos e
comunidades.

mesmo grito com que os antigos peregrinos de São Tiago de Compostela
se cumprimentavam para se animar na
caminhada: Ultreya! “Quisera que esta
seja também minha saudação à Província de Compostela: Ultreya! Avante!”,
escreveu o Ir. Emili.
O Ir Óscar, residindo em Valladolid, era
vice-provincial e coordenador da Equi-

Nasceu em Burgos (Espanha), no dia
10 de setembro de 1966. Fez seus primeiros estudos maristas no juvenato
de Arévalo (Ávila), e em seguida no de
Miraflores (Burgos). Os demais estágios
da formação inicial (postulado, noviciado e escolasticado) foram feitos em
Salamanca, onde emitiu os primeiros
votos (1986) e os votos perpétuos, em
1993.
Seu trabalho docente, apostolado,
pastoral e de animação juvenil foi
desenvolvido em Segovia, Salamanca,
Valladolid, e na Equipe de pastoral da
Província. Obteve o Diploma de magistério e, posteriormente, a Licenciatura
em Filologia Hispânica; mais adiante,
também a Licenciatura em Teologia.

Ambrosio Alonso
Novo Superior provincial de Ibérica

O

Ir. Superior geral com seu
Conselho, na sessão de 3 de
novembro de 2009, nomeou
o Ir. Ambrósio Alonso Díez superior
provincial da Província Ibérica, por
um período de três anos. Atualmente,
era vice-provincial e coordenador da
Comissão da missão em sua Província.
No período em que foi vice-provincial
animou e coordenou as obras e os
projetos evangelizadores da educação
formal e não-formal, responsabilidades
que o prepararam para assumir este
novo serviço.
O Ir. Ambrósio herda os frutos da gestão
e da liderança do Ir. Samuel Holguín que
o precedeu nos seis primeiros anos da



existência da Província Ibérica. A Província realizou uma caminhada de mútuo conhecimento e integração, reforçando o sentido de pertença. Melhorou
a relação entre irmãos e leigos, baseada
na comunhão; aumentou o sentido da
corresponsabilidade e o cuidado pela
formação, tanto dos irmãos quanto dos
professores e educadores. As Fraternidade da Província são uma oportunidade-chave para partilhar e viver com
audácia o carisma marista, em favor de
uma Igreja profética e mariana.
Concomitantemente, continuam na
Província alguns desafios preocupantes:
o aumento da média etária dos Irmãos,
as poucas vocações e a dificuldade de
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encontrar caminhos apropriados para a
pastoral vocacional. A resposta a esses
desafios pode nascer dos “corações
novos para um mundo novo”, pedidos pelo Capítulo geral. Está em pé o
chamado a reforçar a vida espiritual,
a viver como homens de fé, a crescer
na identidade, no amor e na vivência
dos valores maristas. São necessários
corações novos para animar as comunidades, potenciar a ação evangelizadora
das obras, favorecer estruturas em harmonia com o carisma marista, socorrer
os mais necessitados na campo da
educação social e solidária, reforçar a
presença e a visibilidade dos irmãos
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entre os jovens e maior compromisso
apostólico.

Ciências Religiosas, com especialização
em Catequese.

Nota biográfica: O Ir. Ambrósio Alonso
nasceu em Mecerreyes, província de Burgos (Espanha). Fez os estudos em casas
de formação de Villalba (1970-1972) e
Sigüenza (1973-1976), onde concluiu o
pré-universitário e, mais adiante, o noviciado e a primeira profissão religiosa,
em 15 de agosto de 1979. Em Alcalá de
Henares, fez o escolasticado formandose como professor de educação geral
básica, na Escola universitária “Cardenal Cisneros”, e depois, no Instituto
“San Pio X” obteve a licenciatura em

Desenvolveu as atividades educativopastorais nos centros “Champagnat”,
de Guadalajara, e “San José del Parque”,
em Madrid, como professor, coordenador de pastoral e integrando a equipe
coordenadora. Nos últimos anos, as
atividades se concentraram na missão
marista provincial, na equipe que anima
e coordena as obras e os projetos evangelizadores da educação formal e nãoformal. Reside, atualmente, em Alcalá
de Henares, exercendo tarefas de coordenação provincial e vice-provincial.

Capítulo provincial de « Cruz del Sur »
Tomada de posse do novo Irmão provincial

E

m Luján, Argentina, irmãos e
leigos, tivemos a possibilidade de
viver momentos muito agradáveis
e significativos, relativos à vida marista
de « Cruz del Sur » e do Distrito do
Paraguai. A assembleia de leigos e
irmãos que trabalham nos diversos
domínios da missão e da gestão marista,
no Uruguai e na Argentina, realizou uma
primeira reunião, em fim de outubro.
As pessoas presentes representavam as
comissões que planejam e acompanham
os numerosos leigos e irmãos que atuam
na educação e na ação solidária junto
às crianças e aos jovens. No fim do
encontro, os participantes elaboraram
um documento com propostas a serem
levadas ao Capítulo provincial.
O segundo encontro – a Assembleia
dos irmãos – ocorreu com a presença
do Irmão Emili Turú, Superior geral, que
nos enriqueceu com suas colocações.
Foram abordados vários temas: a vida
comunitária, oração, missão partilhada,
pastoral das vocações, saúde, formação
conjunta dos irmãos e leigos, respostas

às diretivas do Capítulo geral que
convida a partir depressa ao encontro
das crianças e dos jovens, especialmente
os mais necessitados.
No domingo, dia 8 de novembro,
prestamos homenagem a quatorze
irmãos jubilares, por ocasião de seus 25,
50, 60, 70 e 75 anos de vida religiosa.
Na tarde deste mesmo dia teve início o
III Capítulo. O Ir. Superior geral esteve
presente no domingo e na segundafeira. O Capítulo, além das questões
habituais, deu grande importância
às contribuições provenientes das
assembleias de irmãos e das reuniões das
várias comissões provinciais de governo
e gestão. A partir desses relatórios,
e depois de um discernimento, os
capitulares identificaram quatro apelos
para o triênio que inicia: 1) Revitalização
da vida comunitária, procurando maior
proximidade com as crianças e os
jovens, deslocando-nos para a missão,
em comunidades ampliadas. 2) Projetos
de Província e de Distrito a desenvolver



em obras com perspectiva vocacional.
3) Maior atenção à saúde integral dos
irmãos e das comunidades, graças ao
acompanhamento da Equipe de irmãos
e de comunidades. 4) Coordenação em
vista de garantir maior engajamento em
projetos de solidariedade para a defesa
dos direitos da criança e dos jovens
necessitados. Atenção em reforçar a
presença de jovens universitários e de
leigos nessa tarefa.
Finalmente, os capitulares elegeram
o novo Conselho provincial que
assessorará o Ir. Horácio na missão de
animar a Província. É composto pelos
irmãos seguintes: Alberto Aparicio, Juan
Ignacio Fuentes, Horacio Magaldi, Rubén
Seipel, Agustín Martínez e José Kuhn.
Dentre as contribuições significativas
resultantes dos encontros precedentes,
várias foram confiadas aos membros da
nova equipe provincial. Irmãos e leigos,
acompanhamo-los com nossa oração e
nossa disponibilidade.

