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E

m ato simbólico, realizado na capela
da Comunidade da Administraçãogeral, o Irmão Emili Turú entregou o
Documento do XXI Capítulo geral - apenas
saído da tipografia - aos Irmãos da comunidade. Retornado do Brasil, onde participara do Capítulo provincial do Brasil Centro-Norte e da posse do novo provincial,
Irmão Wellington Mousinho de Medeiros,
o Irmão Emili quis significar a chegada do
documento a todos os Irmãos do Instituto,
mediante o ato simbólico de passá-lo às
mãos dos Irmãos da Casa-geral.
O texto do Documento passou por um
intenso processo de elaboração, depois de
concluídos o trabalho capitular e a aprovação da minuta escrita pelos Capitulares.
Com o texto de referência que esses confiaram às mãos de uma pequena comissão,
procedeu-se à revisão gramatical e sintática, preservando a intenção do autor, ou
seja, da assembleia capitular. Essa etapa
concluída, foi elaborada a apresentação
artística da edição. Foram trabalhadas cinco apresentações, uma para cada língua
oficial do instituto, mais uma quinta, em
atenção à expressão típica e própria do
espanhol latino-americano. A intervenção
diligente do pessoal da tipografia possibilitou a conclusão do trabalho, no dia 9 de
dezembro de 2009.
O serviço de empacotamento e expedição
da Casa-geral dedicou-se por inteiro à
preparação das encomendas e endereços
de modo que, no dia 16 de dezembro, os
pacotes foram levados ao ‘Fiumicino’ para
que, por via aérea, alcançassem todos os
recantos do mundo marista.

O Documento pode ser lido na página web,
nos vários formatos digitais e línguas.
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Brasil Centro-Norte
III Capítulo provincial
Novo Provincial toma posse
de espiritualidade, que contemplou a
seguinte reflexão: “ Que valor eu trago
para o Capítulo”? Depois da partilha,
foram entregues esculturas da Boa mãe
como lembrança aos participantes.
A primeira deliberação do dia foi a eleição da Comissão Central, que conduzirá os trabalhos durante o Capítulo. O Ir.
Wagner Cruz foi eleito como presidente
e os Irmãos Salatiel e Ataíde, como
secretários geral e adjunto, respectivamente. Os Irmãos José Manoel Pires e
Alexandre serão os moderadores.
Novo Conselho Provincial

A

unidade da Província Marista Brasil Centro-Norte será o
maior desafio do novo Provincial Wellington Mousinho, que recebeu
a nova função com palavras e emocionadas do antecessor, Ir. Claudino
Falquetto. Em seu discurso de posse, realizado na tarde de 07/12, o Ir.
Wellington destacou dentre suas metas
para o triênio a gestão a serviço da
missão e de seu futuro, que prevê os
seguintes desafios:
- Uma nova cultura da Província, que
abranja a diversidade dos estados
que a compõe.
- Ajustar a formação às novas realidades.
- Equilibrar as finanças da Província.
- Animar a vida em comunidade.
-Potencializar a missão evangelizadora
- Renovar a vida consagrada.
“Nessa missão, não estarei sozinho”,
destacou Ir. Wellington, lembrando o
papel fundamental do Conselho, que
será eleito logo mais, como parte da
programação do Capitulo Provincial.

Dentre as novidades para a atuação
do novo grupo de assessores, estará
a dedicação exclusiva dos integrantes,
que terão participação ativa na vida da
Província, com habilidade para dialogar
e refletir sobre os temas relevantes de
todas as áreas. Justiça, ética e transparência são outras características que o
novo Provincial espera da sua equipe.
A Assembleia e 3º Capítulo foi realizada na cidade de Mendes (RJ), de 07
a 14 de dezembro, com a presença
de Irmãos e Leigos da comunidade
marista.
O Capítulo Provincial
A Assembleia e o 3º Capítulo Provincial tiveram início nesta segunda-feira,
dia 07/12, com a presença de Irmãos,
Leigos, do superior geral Emili Turu
e do conselheiro-Geral Antonio Ramalho. “Mendes é um lugar sagrado.
Daqui já saíram muitos missionários”,
assim abriu os trabalhos Ir. Claudino
Falquetto, dando as boas-vindas aos
participantes.
Em seguida, foi realizado um momento



No segundo dia trabalho, os Irmãos
Capitulares escolheram os quatro novos Conselheiros Provinciais. Os eleitos foram: Irmão José Wagner Rodrigues da Cruz, atual superintendente da
UBEE-UNBEC, Irmão Renato Augusto
da Silva, Irmão Ataíde José de Lima e Ir.
Adalberto Batista Amaral.
A equipe terá como desafio fortalecer
a unidade da Província Brasil CentroNorte ao lado do Provincial Wellington
Mousinho nos próximos três anos. O
perfil dos Conselheiros definido pelo
Provincial foi o seguinte:
- Vida centrada em Jesus Cristo e
com Maria no coração.
- Amor pelo Instituto Marista, por
sua missão e seu patrimônio.
- Preocupação com os desafios da
Província e interesse pelo futuro do
Brasil Marista.
- Ser reflexivo e interessado em aprofundar-se nas questões.
- Ser aberto às diferenças e ao diálogo e com bom relacionamento.
- Justiça, maturidade, ética, transparência e amor ao trabalho.
- Visão de conjunto da Província, do
mundo e do mercado.
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Processo de beatificação do
Ir. Basílio Rueda
México
estão impressionados com a rica personalidade do Irmão Basílio.
Se esse ritmo continuar, e assim esperamos, o tribunal diocesano poderá
concluir seus trabalhos ao longo do
próximo ano de 2010 e, em seguida,
todo o material seria enviado a Roma.
O Vaticano deve estudar todo o processo seguido na arquidiocese e, se
aprovado, inicia a fase romana.
Tudo isso é motivo de grande alegria e
felicitamos os dois Irmãos vice-postuladores que acompanham, com atenção, a evolução do processo.

N

os dias 4 a 11 de novembro,
os Irmãos Giovanni Maria Bigotto, postulador geral, e José
María Ferre, nomeado para sucedê-lo,
visitaram Guadalajara, México, para
contactar os vice-postuladores da causa do Irmão Basílio Rueda, os Irmãos
José Flores García, “Chepo” e Jorge
Luis Flores Aceves, “Luchis”, e verificar
a evolução do processo diocesano de
nosso querido Ir. Basílio Rueda.
Acompanhados pelos dois Irmãos
pudemos participar de um encontro do tribunal arquidiocesano que

iniciou a causa. Pudemos constatar
os progressos realizados: está praticamente concluída a fase da coleta
dos testemunhos e a análise dos documentos escritos pelo Ir. Basílio, ao
encargo dos censores teólogos. Esta
segunda parte é a que levou mais
tempo, considerada a quantidade
dos escritos. A missão dos censores
teólogos é, de uma parte, garantir
que nesses escritos não há nada
contrário à fé e à moral católicas; e,
por outra, elaborar o perfil humano e
religioso que ressalta dos escritos do
servo de Deus. Ambos os teólogos

Trabalhos de reestruturação da casa de L’Hermitage



Outro elemento importante, nessa etapa, é a coleta de materiais e testemunhos que manifestam o que se chama
de “fama de santidade” do Ir. Basílio.
Isso se expressa com uma série de publicações, atividades, graças e favores
obtidos por sua intercessão. Também
nisso constatamos o esforço feito nas
duas Províncias mexicanas para dar a
conhecer o Ir. Basílio. Muitos Irmãos,
alunos e leigos maristas, especialmente das fraternidades, recorrem à intercessão de nosso servo de Deus, e
sentem-se ouvidos. É um estímulo e
um convite para todo o Instituto: o Ir.
Basílio Rueda foi um grande Superior
geral e continua sendo um grande intercessor.
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Rio Grande do Sul
III Capítulo provincial

John Craddock
Capelão em
l’Hermitage

Brasil

J
N

o dia 8 de dezembro começou
o 3º Capítulo provincial, assembleia que estabeleceu o objetivo geral da atuação da Província para
os próximos três anos. Na Província
os Irmãos maristas administram três
mantenedoras, às quais estão ligadas
uma Universidade (a PUCRS), 21 Escolas e 28 Centros Sociais. No total, são
mais de 50 mil estudantes, cerca de 9
mil empregados e, aproximadamente,
40 mil atendimentos anuais gratuitos,
realizados nos centros sociais.
O Irmão Inácio Nestor Etges, novo provincial da Província do Rio Grande do
Sul, tomou posse de suas novas funções, na terça-feira, dia 8 de dezembro, no III Capítulo provincial, reunido
no Recanto Medianeira, em Veranópolis, RS, de 7 a 11 de dezembro de 2009.
O Ir. Inácio sucede ao Ir. Lauro Hochscheidt. Participaram do Capítulo umas
60 pessoas, entra as quais há um bom
grupo de leigos. O Ir. Joseph Mac Kee,
Vigário-geral do Instituto, participou da
cerimônia da sucessão, representando
o Ir. Superior-geral e seu Conselho.
O Capítulo definiu, através do diálogo
e do consenso, o apelo fundamental
de Deus para a Província: “Seguir Jesus
Cristo, como fez Maria, com coragem e
fidelidade, sendo presença significativa, principalmente entre as crianças e
os jovens pobres”. A partir desse cha-

mado foram definidos o objetivo geral
e as prioridades do novo Conselho
provincial, para o triênio 2010-2012.
Como resultado do diálogo e dos trabalhos de grupo, feitos durante os
últimos dias, alinhavaram-se seis prioridades para a Província:
1. Animação do processo de conversão pessoal e coletiva de irmãos
e leigos;
2. Aprofundar a vida comunitária de
modo que a fraternidade, a oração,
a partilha, a comunhão e o perdão
expressem e testemunhem a consagração.
3. Fortalecer a espiritualidade apostólica marista e o espírito do discipulato dos irmãos e leigos;
4. Presença profética e significativa
prioritariamente entre as crianças e
os jovens pobres;
5. Animação vocacional como urgência assumida por irmãos e leigos;
6. Reformulação e aplicação gradual
da estrutura organizativa da Província.
Os integrantes do novo Conselho provincial são os Irmãos: Arlindo Corrent,
Gilberto Zimmermann Costa, Francisco
Lauro Hochscheidt, Onorino Moresco,
Pedro Vilmar Ost e Sandro André Bobrzyk



ohn Craddock nasceu na Nova
Zelândia, em 1944, numa família exemplar de um povoado de
Westport, na costa ocidental; teve uma infância privilegiada. Sua
mãe, agora com 92 anos de idade,
vinha do outro lado dos Alpes, o
que lhe deu precocemente o gosto
pelo multiculturalismo. Depois de
frequentar a escola primária local,
foi enviado a Christchurch, no internato ‘St. Bede’s College’ dirigido
pelos Padres maristas. Em 1968, foi
ordenado sacerdote, na Igreja de
sua paróquia.
Durante trinta anos, John ensinou
várias disciplinas em Colégios secundários maristas, incluindo dez
anos significativos no ‘St Joseph’s
School’, Tenaru, nas Ilhas Salomão,
um colégio dirigido pela Família marista.
Tendo retornado à Nova Zelândia,
foi nomeado coadjutor numa paróquia, experimentando assim as diferentes oportunidades de pastoral
que essa lhe oferecia.
Entretanto, em 1998, foi nomeado
Diretor do laicato marista, cargo
que exerceu durante os últimos 11
anos. Passou seis meses em período sabático, em 2008, na Europa.
Está muito entusiasmado com essa surpreendente nomeação para
l’Hermitage, na França. John tem
boa saúde, pratica a natação e as
caminhadas para manter-se em boa
forma.

