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Irmãos Maristas - Casa Geral - Roma

Não há lugar para a tristeza
quando nasce a vida
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22/12/2009: Centenário do Ir.
Serafín García González

Mensagem de Natal do Ir. Superior-geral

21/12/2009: Álbum fotográfico:

Trabalhos de reestruturação da casa
de L’Hermitage - 78

21/12/2009: Novo Provincial na
Província Europa Centro-Oeste
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N

esta cidade de Roma, num dia
como hoje, há mais de 1500
anos, o Papa de então, Leão
Magno, proclamava diante dos fiéis reunidos para celebrar o Natal: “Amados
irmãos, alegremo-nos, porque nosso
Salvador nasceu hoje! Com efeito, não
pode haver lugar para a tristeza, quando
nasce a vida que vem destruir o temor
da morte e dar-nos a esperança de uma
eternidade feliz. Ninguém se considere
excluído dessa alegria, porque o motivo
do júbilo é o mesmo para todos”.
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17/12/2009: O Ir. Emili Turú, SG,
entrega o Documento aos Irmãos

17/12/2009: Poemas de Natal
2009 - Teófilo Minga, fms

17/12/2009: Porto Alegre celebra
o Natal na Praça
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É lindo, nesta noite, sentir-se em comunhão com milhões de pessoas que, de
um extremo a outro da terra, se alegram
pelo nascimento de Jesus. Não há lugar
para a tristeza quando nasce a vida.
E, no silêncio de nosso coração, reconhecemos que nossa vida é mais vida,
graças a Jesus que por ela passa.
Nessa profunda alegria, nos sentimos
particularmente unidos a nossos Irmãos
que estão celebrando esta festa em
circunstâncias muito difíceis. Quisera
lembrar, hoje, duas de nossas comunidades que estão, há tempo, sob forte
pressão.
Em primeiro lugar, a comunidade de
Nyangezi (R. D. do Congo), que foi atacada no último dia 5 de outubro, em
contexto que parece ser uma campanha para atemorizar as comunidades
religiosas da região. Em carta dirigida

ao Presidente da República, os responsáveis pela Igreja católica dizem:
“Praticamente, todos os dias, temos
que deplorar crimes contra populações
inocentes… A população ao sul de Kivu
está fortemente impressionada, porque
o alvo escolhido é a Igreja católica, cujo
papel social é bem conhecido, assim
como seu compromisso pela democratização de nosso país. Não será porque
os membros da Igreja (sacerdotes, religiosos e religiosas) são considerados
testemunhas inoportunas de todas as
violações dos direitos humanos, constantemente perpetradas, ao sul de Kivu,
há mais de 14 anos?”
Em segundo lugar, nossa comunidade
em Pesahawar (Paquistão), uma população que se encontra em área muito
conflitiva, perto da fronteira com o Afeganistão. Os Irmãos têm sido ameaça-
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dos repetidamente, e o colégio em
que exercem seu apostolado, ‘St.
Mary’s High School’, foi parcialmente danificado, em 23 de novembro,
em consequência de uma grande
explosão provocada num atentado
contra os Serviços Internacionais de
Inteligência.
Prezados Irmãos de Nyangezi e
Peshawar: o carinho, o apoio e a
oração da família marista estão com
vocês, nesta noite tão especial. Vocês nos recordam o sentido mais
profundo da palavra “encarnação”,
na solidariedade com milhares de
vítimas inocentes que não têm ninguém que assuma sua causa.
Tenho consciência de que essas
duas comunidades são apenas dois
exemplos, entre outros, de Irmãos
nossos vivendo em ambientes difíceis. Com eles, queremos lembrar
também os irmãos que vivem este
Natal em situações de solidão e
de isolamento, inclusive, na clandestinidade. Para todos eles nossa
recordação e nosso abraço.
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Não há lugar para a tristeza quando
nasce a vida. O encontro pessoal
com Jesus nos traz uma profunda
alegria porque nos torna conscientes de nossa dignidade e da dignidade de toda pessoa humana.
Voltando ao Sermão da Natividade,
de São Leão Magno, escutamos suas vibrantes palavras: “Reconhece,
ó cristão, tua dignidade, visto que
agora participas da mesma natureza divina”, o que nos remete a um
outro de seus Sermões, em que diz,
dirigindo-se não apenas a cristãos:
“Desperta, ó homem, e reconhece a
dignidade de tua natureza!”

vernamentais e outras instituições
públicas”?
Feliz Natal a todos os maristas de
Champagnat, comprometidos na
missão marista!
Peço a bênção do Senhor para cada
um e para cada uma, de modo que
possamos continuar sendo promotores e defensores da gloriosa dignidade humana, ao longo do ano de
2010, onde quer que estejamos.
Feliz Natal !

Despertar e reconhecer a própria
dignidade da pessoa humana. Não
é exatamente isso que intentamos
fazer em todas as nossas frentes
educativas? Não é isso que somos
chamados a fazer ao comprometer-nos a “promover os direitos das
crianças e dos jovens em todos os
âmbitos de nosso Instituto”, como
nos pediu o XXI Capítulo geral, “defendendo esses direitos, perante os
governos, as organizações não-go-

Novo Secretário-geral
Ir. Pedro Sánchez de León

O

Conselho-geral, na sessão de
4 de dezembro de 2009, nomeou como Secretário-geral
o Irmão Pedro Sánchez de León, da
Província Mediterrânea; assumirá suas
novas funções a partir de 1º de abril
de 2010.
O Ir. Pedro nasceu em 1956, na Espanha (Villarrubia de los Ojos, Ciudad
Real), e fez sua primeira profissão em
1975. Como marista tem experiência
internacional, tendo feito seu escolasticado na Guatemala passou, em



seguida, alguns anos no Equador. Em
1990, fez estudos universitários em
Roma, e em 1996, incorporou-se à antiga Província de Levante. Desde então,
desenvolveu variadas funções em sua
Província: professor, Conselheiro provincial, membro da equipe de pastoral
da Província, Diretor e Administrador
de colégio. O Ir. Pedro assume, pois,
novo serviço ao Instituto com ampla
experiência em diversos campos e com
bom conhecimento de línguas: além
do espanhol, pode comunicar-se em
italiano, inglês e francês.
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Província de “West Central Europe”
Ir. Brendan Geary novo provincial
substitui o Ir. Joseph Mc Kee, eleito
Vigário-geral no XXI Capítulo geral.
O Ir. Brendan esteve especialmente
comprometido com a vida marista,
no governo provincial; tem ampla
experiência da vida religiosa marista
na Grã-Bretanha, na República de
Camarões e nos Estados Unidos
da América. As oportunidades de
formação dos últimos anos permitiram-lhe de preparar-se para o
relacionamento respeitoso com os
demais e para lidar com situações
difíceis e exigentes. Seu trabalho
apostólico com os formadores e
os seminaristas de ‘Ushaw College’, Durham, oportunizou-lhe uma
ampla experiência em trabalho de
equipe.

O

Conselho-geral, na sessão
de 4 de dezembro de 2009,
nomeou o Ir. Brendan Geary Superior provincial da Província ‘Europa Centro-Oeste’, para um
primeiro triênio, a iniciar no dia 13
de fevereiro de 2009. O Ir. Brendan

O Ir. Brendan assume a animação
de uma Província que realizou bons
progressos nos últimos anos. Destaca-se o esforço para facilitar o
encontro entre os Irmãos (retiros,
reuniões, sessões, comissões) graças à liderança do Provincial e de
sua equipe. Um grupo de Irmãos

idosos destaca a comunicação que
existiu na Província e as consequências positivas que trouxe.
O novo Irmão provincial terá desafios a enfrentar como a falta de
vocações, desde há muitos anos, a
necessidade de novos candidatos,
a renovação da vida espiritual, a
vida de comunidade e a visibilidade
da missão marista na Província.
O Irmão Emili Turú, SG, na carta
dirigida aos Irmãos para apresentar
o novo Ir. Provincial, escreve: “Prezados Irmãos, o XXI Capítulo geral
nos convida a dirigir nosso olhar
para o futuro com esperança, com
os olhos fixos na próxima celebração do bicentenário da fundação
do Instituto. E ainda mais, desafiounos a ir depressa, com Maria, para
uma nova terra. Estou certo de que
o próximo Capítulo provincial será
o meio mais adequado para traçar,
sob a direção do Ir. Brendan e dos
membros de sua equipe, os objetivos do futuro”.

Província de l'Hermitage
Ir. Maurice Berquet novo provincial

O

Conselho geral, na sessão
de 4 de dezembro de 2009,
nomeou o Ir. Maurice Berquet como Provincial da Província de
l’Hermitage, por um período de três
anos, a iniciar no próximo dia 7 de
abril de 2010. Os Irmãos expressaram seu apoio ao Ir. Maurice, apenas
retornado de Roma, onde serviu o
Instituto como Conselheiro-geral, na

convicção de que poderá coordenar
a Província nesta nova etapa.
O Irmão Maurice Berquet substitui,
em suas funções, o Ir. Xavier Barcelò
que atuou como provincial por seis
anos, merecendo o apreço de todos
por sua simplicidade, sua atenção
fraterna para cada pessoa e por sua
grande capacidade de trabalho em



equipe. O Irmão Xavier trabalhou
lado a lado com seu Vigário provincial, o Ir. André Déculty, e coordenou
com discrição e muita sabedoria os
primeiros anos de existência da Província.
O Irmão Emili Turú, em sua carta
de nomeação e apresentação do
Ir. Maurice aos Irmãos, assinala os
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para a integração dos Irmãos e das
comunidades, nos diversos países
abrangidos pela Província, junto com
o laicato marista; recorda as diversas
possibilidades de formação permanente que são oferecidas tanto aos
leigos (as) quanto aos Irmãos, e o
compromisso crescente dos Irmãos
na missão em geral e, junto aos pobres, em particular.

avanços da Província, nesses últimos
anos; destaca o itinerário percorrido

Entre os desafios que esperam o
novo provincial, o Irmão Emili lembra o envelhecimento dos Irmãos,
o número dos que vão chegando à
aposentadoria, a pastoral juvenil e
vocacional, a missão e a espiritualidade partilhadas com os leigos. Assinala também a atuação dos leigos,
convidados a assumir responsabilidades na Província e a consolidar sua
presença, a importância dos colégios

e da presença dos Irmãos entre as
crianças e os jovens, o significado
prioritário das obras sociais, da vida comunitária e da oração pessoal
quanto comunitária.
O Irmão Maurice inicia seu mandato,
à luz da celebração dos 200 anos de
fundação do Instituto e em concomitância com a esperada inauguração
da casa de l’Hermitage que dá nome
à Província. Prevê-se que o Capítulo
provincial, que lhe dará posse, seja
celebrado nessa casa erguida pelo
Fundador, coincidindo com a inauguração da construção nova e da remodelação do edifício histórico.
A Província de l’Hermitage abrange
a Argélia, Catalunha, França, Grécia,
Hungria e Suíça.

Província da “África Centro-Leste”
Ir. Valentin Djawu Lungumbu Wambo novo provincial
Valentim nasceu na República Democrática do Congo. Estudou no MIC,
cidade de Nairóbi. Exerceu seu apostolado em Bobandana (1992) onde foi
Superior da comunidade. Em 1999, foi
destinado a Kisangani, onde foi professor. Em 2000, veio a Roma para completar seus estudos. Ao ser nomeado
provincial estava orientando o Postulado de Muanza. Durante o mandato do
Conselho-geral do Ir. Seán Sammon, o
Ir. Valentim integrava a Equipe da Missão da África.

N

o dia 4 de dezembro de 2009,
na sessão ordinária do Conselho-geral, foi nomeado provincial da Província “África Centro-Leste”
o Ir. Valentin Djawu Lungumbu Wambo,
para substituir o Ir. Eugène Kabanguka,
eleito Conselheiro-geral, no recente
Capítulo geral.

O Ir. Valentim começa seu mandato
depois da celebração do XXI Capítulo
geral e da segunda Assembleia especial do Sínodo dos Bispos da África.
Ambos os acontecimentos fornecem
um bom marco teórico para o discernimento do que se espera dos Irmãos
maristas dessa Província, no contexto
da Igreja na África.



O Ir. Emili Turú, SG, em sua carta de
apresentação do novo provincial aos
Irmãos de sua Província, assim escreve:
“Se o XXI Capítulo geral se caracterizou
por algo que o possa identificar, foi,
além do conteúdo dos temas tratados, a nova metodologia denominada “diálogo fraterno”. Pessoalmente,
creio que é algo que vai além de uma
mudança de conceito: é um símbolo
muito poderoso do que o Senhor pede
ao Instituto, nos próximos anos. Tratase de um compromisso profundo em
favor do diálogo fraterno, que começou em torno das mesas redondas da
sala capitular, e deve ser concretizado
em cada uma das Províncias e em cada
comunidade do Instituto”.
O Irmão Valentim assumirá sua nova
função pastoral durante o Capítulo
provincial.

