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Novidades

Cem anos de presença marista 

No dia 2 de janeiro, a família marista 
da Catalunha, como é tradição, 
reuniu-se na casa de les Avellanes 

para celebrar com os Irmãos idosos a festa 
do aniversário de fundação do Instituto. 
Neste ano, coincidiu com o início das ce-
lebrações do centenário da presença ma-
rista no Mosteiro. Em setembro de 2010, 
completar-se-ão cem anos da chegada dos 
Irmãos a essa casa de les Avellanes, com o 
objetivo de nele instalar o noviciado.

O Mosteiro de Santa Maria de Bellpuig de 
les Avellanes foi fundado pelos monges 
premonstratentes em fins do século XII. 
A propriedade e o Mosteiro passaram por 
diversas mãos até serem adquiridos pelos 
Irmãos maristas, em 1910. Com eles o 
Mosteiro foi restaurado em diversas opor-
tunidades e encheu-se de vida. Numero-
sas gerações de Irmãos, que ali fizeram o 
juvenato, o noviciado ou o escolasticado, 
deram a conhecer seu nome pelo mundo 
inteiro, como religiosos maristas e apósto-
los das crianças e jovens.

Hoje, a casa abriga uma comunidade de 
Irmãos idosos ou enfermos e uma comu-
nidade de acolhida e de animação espi-
ritual, para quantos procuram um lugar 
de silêncio e de serenidade interior. Esse 
lugar de espiritualidade é uma fonte de 
vida nova que se torna palpável não so-
mente naqueles que vivem na casa, mas 
também naqueles que a descobriram com 
um ponto de referência para seu caminho 
humano e espiritual. Entre esses se en-
contram muitos jovens que, na celebração 
da Páscoa, nos campos de trabalho ou 
nas convivências descobriram referências 
válidas para seu projeto de vida. Vida nova 
que, hoje, se traduz em uma casa de “por-
tas abertas”, que acolhe toda a pessoa que 
busca descanso, paz, silêncio, natureza e 
experiência de transcendência. Vida nova 
que faz sentir-nos universais em nossos 
ideais, e concomitantemente, arraigados e 
comprometidos com nossa terra.

As celebrações do centenário terão lugar 
durante todo um ano, de 2 de janeiro de 
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2010 até dois de janeiro de 2011. O ato 
central dessa significativa celebração 
está previsto para o dia 10 de setem-
bro, aniversário da chegada dos Irmãos 
à casa. Para os dias precedentes, 8 
e 9 de setembro, está previsto um 
encontro marista em que participarão 
aqueles que aí viveram, durante seus 
anos de formação.

Entre os atos celebrativos do centená-
rio, ocorreu, no dia 2 de janeiro, a bên-
ção da nova imagem da Virgem Maria, 
entronizada no remodelado cemitério 
da comunidade.

Querido Irmão, amigo, amiga, você 
também é protagonista desse cente-
nário!

Convidamo-lo para vivê-lo conosco, 
agradecendo a vida e a vida nova que 
foi gerada, e ainda se gera, a partir 
dessa casa.

Feliz centenário de presença marista 
ao Mosteiro de les Avellanes!

III Capítulo provincial da Ibérica
Linhas mestras para a nova equipe de governo

A Província Ibérica realizou o ter-
ceiro Capítulo provincial, entre 
os dias 27 a 29 de dezembro 

de 2009, em Lardero (La Rioja). Parti-
ciparam 37 Irmãos capitulares, com a 
presença do Ir. Antonio Ramalho, CG 
e delegado do Irmão Superior geral e 
mais seis leigos convidados.

O Capítulo, no início das sessões, deu 
posse ao novo Superior provincial, o Ir. 
Ambrósio Alonso.

Os trabalhos, propriamente capitu-
lares, foram desenvolvidos em duas 
sessões matutinas e duas vespertinas, 
com intervalos de meia hora para des-
canso. Os Irmãos capitulares tinham 
recebido, desde o início de dezembro, 
um folheto de 90 páginas, elaborado 
cuidadosamente pela Comissão prepa-
ratória. Nele dispunham dos resultados 
do levantamento realizado entre os 
diversos setores da Província e dos 
relatórios das comissões e equipe pro-
vinciais. Nesse documento aparecem 
vários temas para possível considera-
ção do Capítulo, com vistas à elabo-
ração das linhas mestras; detalha um 
plano de trabalho capitular, além dos 
escritos surgidos em torno do XXI Ca-
pítulo geral.

Como método foi utilizado o procedi-
mento do ver, julgar e agir. O primeiro 
dia consistiu num exercício de percep-
ção e de escuta das várias manifes-

tações e vozes da Província, a partir 
de uma retrospectiva sobre o triênio 
concluído; apresentou-se o resultado 
dos levantamentos feitos pela Comis-
são preparatória, mais cinco relatórios 
oriundos das comissões ou equipes de 
várias competências: prioridade pro-
vincial, Conselho ampliado, relatório 
da Comissão da missão, relatório do 
Conselho de obras educativas e da 
Comissão de espiritualidade. Em outro 
momento foram considerados os re-
latórios da Equipe técnica de Irmãos, 
da Equipe de pastoral vocacional, do 
Serviço de publicações e da Comissão 
de finanças.

A segunda etapa foi dedicada a ilumi-
nar a realidade exposta, através dos 
documentos, e a avaliá-la, à luz da 

identidade marista e dos chamados do 
Instituto, da Igreja e da sociedade para, 
depois, estabelecer um debate sobre 
cada tema, com respeito, escuta e per-
cepção de variados enfoques. Foram 
abordados seis temas: 1) Aprofundar a 
identidade da vocação do Irmão maris-
ta de Champagnat; 2) A missão marista 
numa “nova terra”; 3) Irmãos e leigos 
maristas “em torno da mesma mesa”; 
4) Estruturas de animação e de governo 
para a atualidade; 5) O fortalecimento 
da pastoral vocacional; 6) O caminho 
feito na reestruturação. Desse modo 
pretendeu-se levantar as novas linhas 
mestras que deverão guiar o processo 
provincial, nos próximos anos.

O último dia foi dedicado integralmen-
te à elaboração das prioridades que 
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o Capítulo provincial sugere ao novo 
governo para o próximo triênio. Traçar 
linhas mestras (prioridades) é voltar 
à fonte original para que sua água de 
vida aplaque a sede dos maristas de 
hoje, ou para que a aumente, parado-
xalmente.

Na sessão inicial desse último dia, 
trabalhou-se em seis grupos, colo-
cando em comum o trabalho pessoal 
realizado sobre o tema, na parte final 
do dia anterior. Cada grupo foi convi-
dado a encontrar, consensualmente, 
três ou quatro prioridades. Na segunda 
sessão, em assembleia, as várias linhas 
mestras dos grupos foram lidas e vi-

sualizadas numa tela de projeção. Em 
seguida, foi reservado um bom tempo 
para o intercâmbio sobre as propostas 
escutadas.

Observou-se uma clara convergência 
nas linhas gerais, com matizes e varian-
tes sobre como encaminhar os conte-
údos. Sempre, no entanto, houve uma 
clara inspiração nos chamados do XXI 
Capítulo geral.

Foram assinaladas três prioridades que 
tiveram um apoio praticamente unâ-
nime:

a) Uma vida consagrada e comunitária 

que promova um novo modo de ser 
Irmão;
b) Irmãos e leigos em torno da mesma 
mesa;
c) Missão marista num mundo novo.

O Irmão Ambrosio Alonso, novo pro-
vincial da Ibérica, será apoiado e assis-
tido, na aplicação dessas linhas mes-
tras, pelos Irmãos Abel Muñoz, Alberto 
Oribe, Alfonso Fernández, Carlos Mar-
tín, Ernesto Tendero, Moisés Alonso 
e Samuel Holguín, que constituem o 
novo Conselho provincial, eleito pelo 
Capítulo provincial.

III Capítulo provincial da Mediterrânea
Posse do Irmão Antônio Giménez, novo provincial

No dia 26 de dezembro de 2009, 
chagavam a Guardamar os Ir-
mãos e leigos, membros do III 

Capítulo provincial da Província maris-
ta Mediterrânea. O Ir. Emili Turú, SG, 
viajou de Roma para acompanhar os 
trabalhos previstos. O encontro co-
meçou com as palavras de saudação 
do Ir. Manuel Jorques. Ele agradeceu 
aos Irmãos e colaboradores o apoio 
recebido, durante seu mandato. Lem-
brou que a “Província nasceu em 6 de 
agosto de 2003, ‘navegando para o 
futuro’ e desde então, unidos, cumpri-
mos uma rota gloriosa. É bem verdade, 
tropeçamos em alguns recifes que, 
ocasionalmente, dificultaram nosso 
avanço. ‘Ainda não realizamos tudo’, 
por isso, o novo governo terá um belo 
trabalho a fazer.”

Em seguida, sintetizou a história da 
Província Mediterrânea e assinalou al-
guns pontos que requerem especial 
atenção. Terminando, destacou sua 
satisfação pelo impulso missionário e 
solidário que o Distrito da África Oci-
dental ensejou à Província e a grande 
acolhida dispensada aos muitos volun-
tários que colaboraram, durante esses 

anos. O Irmão Emili Turú destacou o 
que significou o serviço do Ir. Jorques, 
ao longo de seus 12 anos, à frente das 
Províncias “Levante” e “Mediterrânea”, 
com as dificuldades surgidas com a 
reestruturação.

Em continuação, foi lida a Ata do Con-
selho-geral que, em 25 de junho de 
2009, nomeou o Ir. António Giménez 
provincial da Província Mediterrânea, 

para um primeiro triênio. O Ir. Antonio 
tomou a palavra para expressar seu 
agradecimento ao Ir. Superior-geral e 
seu Conselho pela confiança depositada 
em sua pessoa. Expressou seus melho-
res votos para a Província Mediterrânea 
e sua confiança na mais ampla colabo-
ração de todos. Destacou também sua 
confiança no Senhor, valendo-se do 
simbolismo: “Se o Senhor é o diretor da 
orquestra pouco importa a batuta”.
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O Capítulo estudou os relatórios das 
comissões e equipes provinciais para 
deduzir as prioridades que a Província 
perseguirá, no próximo triênio.

A tarde do dia 29 foi dedicada à deter-
minação do número de conselheiros 
provinciais e à eleição deles. Decidiu-
se por seis Conselheiros, cinco dos 

quais são nomeados pelo próprio Ca-
pítulo provincial e um, pelo Conselho 
provincial. O novo Conselho provincial 
ficou constituído pelos Irmãos Juan 
Ignacio Poyatos, Onorino Rota, Juan 
Carlos Fuertes, Fernando Alés e Da-
miano Forlani, eleitos pelo Capítulo, e 
Aureliano García Manzanal, designado 
pelo Conselho provincial.

Na sessão matutina do dia 30, foi tra-
balhado o texto das Normas da Provín-
cia para incluir modificações apresen-
tadas. O encontro foi concluído com a 
celebração da Eucaristia, agradecendo 
as graças e o trabalho realizado.

XIV Capítulo provincial do 
México Central

“Lavem-se os pés uns aos outros”

No dia 19 de dezembro último, 
celebrou-se a abertura do XIV 
Capítulo provincial do México 

Central, com a nomeação oficial do Ir. 
Ricardo Reynozo Ramírez como provin-
cial, para o próximo triênio, dezembro 
de 2009 a dezembro de 2012. A no-
meação foi proclamada pelo Ir. Joseph 
Mc Kee, Vigário-geral, que participou 
de toda a primeira sessão do XIV Ca-
pítulo provincial. Em seguida, a pauta 
de trabalhos da sessão foi brevemente 
interrompida para felicitar o Ir. Ricardo 
e agradecer ao Ir. Fernando Mejía Pérez 
o serviço prestado, como provincial, 
durante os últimos dois períodos, de 
2002 a 2009.

Depois da primeira sessão do Capítulo, 
procedeu-se à eleição dos Conselheiros 
provinciais. Inicialmente, preparou-se 
a eleição com alguns critérios que po-
deriam dar vitalidade à Província, de 
acordo com o que já fora partilhado, na 
sessão deste Capítulo. O ambiente da 
votação foi positivo e muito respeitoso. 
Pouco a pouco, os nomes de seis Irmãos 
despontaram, no processo eletivo, e 
integraram a equipe do serviço de ani-
mação provincial. Concluída a votação, 
os presentes felicitaram e encorajaram 
os novos Conselheiros provinciais.

Com o mesmo espírito que moveu 
Marcelino a dar sua vida pelas crian-

ças e jovens mais pobres e necessi-
tados, em nome da Província Marista 
do México Central, do Instituto e da 
Igreja, agradecemos profundamente o 
serviço de animação que prestaram o 
Ir Fernando Mejía, como provincial, e 
os Irmãos Roberto Laurencio Carrillo 
García, Ricardo Reynozo Ramírez, Ic-
nacio Sánchez Guillén, Francisco Javier 
Salcedo Camarena, Marco Antonio So-
to Sánchez e Miguel Ángel Espinosa 
Barrera, como Conselheiros, durante o 
último período.

Animados pelo XXI Capítulo Geral 

a sair com Maria, em busca de uma 
nova terra, felicitamos e apoiamos o 
Irmão Ricardo Reynoso, em seu novo 
serviço como Provincial, bem como os 
Irmãos Javier Salcedo e Miguel Ángel 
Espinosa que continuam como Con-
selheiros, os Irmãos Joaquín Flores 
Segura, Jorge Arturo Carbajal García, 
Gerardo Torres Estrada e José Sánchez 
Bravo que integram a nova equipe de 
animação provincial, enquanto con-
selheiros. Sua gestão nos anime a ser 
generosos e radicais em nossa opção 
pelo Reino!


