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Novidades

A Jornada Mundial da Juventude: Madrid 2011

A  experiência positiva do encontro 
mundial de jovens, vivida em Sydney, 
em 2008, na semana anterior à JMJ, 

fez pensar os Superiores que valeria a pe-
na dar continuidade à caminhada, então 
iniciada. Acredito que esta pode ser uma 
boa ocasião para reforçar o trabalho que 
fazemos com os jovens, em cada Unidade 
administrativa marista, e para colocar o 
Instituto à escuta dos jovens.

Os participantes do XXI Capítulo geral tive-
ram a oportunidade de participar de uma 
sessão informativa sobre as atividades pre-
vistas, por ocasião da Jornada Mundial da 
Juventude, em agosto de 2011, em Madrid 
(Espanha). Em julho de 2009, uma Equipe 
internacional, nomeada pelo Conselho-ge-
ral, estabeleceu os objetivos e as caracte-
rísticas das diversas atividades e processos, 
depois de ouvir os Conselhos provinciais da 
Europa. A partir de agosto de 2009, assumiu 
a coordenação uma Equipe nomeada pelas 
Províncias presentes na Espanha, mais um 
representante da Administração-geral.

Por ocasião da JMJ a ser celebrada em Ma-
drid, os maristas da Espanha propõem três 
possibilidades:

A primeira é o “Encontro Internacional de 
Jovens Maristas”. Este é uma organização 
própria dos maristas para os jovens de su-
as obras educativas. Para participar desse 
encontro foi previsto um processo anterior, 
semelhante ao da “Assembleia Internacional 
da Missão Marista”. Quer dizer que todas a 
Unidades administrativas estão convidadas 

a começar um processo com seus grupos 
de jovens. Estes participarão de uma dinâ-
mica a culminar nos Encontros provinciais 
e, finalmente, no Encontro internacional, a 
ser celebrado nos dias anteriores à JMJ, de 
10 a 14 de agosto de 2011. A participação 
nesse encontro internacional será no máxi-
mo de 5 jovens delegados de cada UA mais 
uma pessoa acompanhante. A Equipe de 
preparação vai enviar os materiais necessá-
rios para realizar esse processo.

A segunda possibilidade ou oferta: Os de-
mais jovens de cada Unidade administrativa 
que quiserem participar da JMJ, em Madrid, 
são convidados a conhecer a realidade ma-
rista na Espanha e a interagir com os jovens 
maristas desse país, através de algumas ativi-
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Revisão e atualização da 
Cronologia do Instituto

Os historiadores começam a preparar a celebração do 
bicentenário da fundação do Instituto 

dades previstas nas diversas Províncias.

E, finalmente, a terceira: Para o dia 15 
de agosto está previsto um ato festivo 
institucional, dirigido a todos: tanto 

aos que participam do “Encontro In-
ternacional”, quanto aos que tenham 
ido às diversas Províncias presentes na 
Espanha. Os detalhes serão divulgados 
mais adiante.

A Equipe da Conferência Marista Espa-
nhola (CME), que prepara e coordena 
esses vários eventos, enviará oportuna-
mente a informação necessária.

A primeira recopilação impres-
sa da Cronologia do Instituto 
foi publicada nas Circulares 

(T 13, p. 437-499) por ocasião do 
primeiro Centenário da fundação do 
Instituto. Abrange desde 1789, data 
do nascimento de S. Marcelino, até 
1917. A segunda recopilação dos 
dados cronológicos, referentes aos 
acontecimentos ocorridos no Institu-
to, foi editada em 1976, a partir das 
pesquisas realizadas pelo Ir. Charles-
Raphaël, entre 1968 e 1976. Essa 
edição foi complementada com os 
índices temático, onomástico e to-

pográfico dos conteúdos da Crono-
logia. Em 2006, o Ir. Joseph De Meyer 
entregou, em Roma, um trabalho de 
recopilação de dados cronológicos 
que abrange de janeiro de 1976 até 
fins do ano de 2005. Esses trabalhos 
foram completados com vários ane-
xos aos dados contidos nas citadas 
obras.

Em vista da celebração do Bicen-
tenário da fundação do Instituto, 
começou a preparação de uma edi-
ção atualizada e corrigida dos da-
dos recolhidos nos trabalhos citados 

anteriormente. Com essa finalidade, 
reuniu-se, em Roma, nos dias 14 a 
17 de janeiro de 2010, uma equipe 
integrada pelos Irmãos Jean Rousson, 
Jean Ronzon, Juan Moral, Edward 
Clisby e George Fontana, sob a co-
ordenação do Irmão André Lanfrey. A 
equipe realizou um intenso trabalho 
para revisar, completar e atualizar os 
resumos de dados, elaborados até 
agora.

O conjunto das informações reco-
lhidas nesta Cronologia constitui um 
arquivo de dados extraordinários, 
relativos à história geral do Instituto. 
Uma das atividades desenvolvidas 
por essa equipe de Irmãos consistiu 
em confrontar as fontes de proce-
dência da informação e a exatidão 
das referências e dos conteúdos, 
registrados na recopilação cronoló-
gica. A elaboração de esquemas e 
croquis apresentando alguns con-
teúdos históricos, em forma gráfi-
ca, constitui uma nova forma de 
apresentar os dados registrados na 
obra, e facilitará aos futuros pesqui-
sadores uma rápida localização dos 
mesmos. Depois de eliminar do texto 
eventuais registros menos exatos e 
inconsistentes, poderá ser iniciado 
o trabalho de edição, em papel e em 
formato digital.
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Novo coordenador, em Roma, 
do Projeto ‘Missio ad gentes’

O Irmão Teófilo Minga assume novas responsabilidades

O Projeto ‘Missio ad gentes’ co-
meçou em 2006 e conta com 
48 Irmãos, estabelecidos em 

5 países asiáticos e distribuídos em 
15 comunidades. O Ir. Teófilo Minga 
participou no projeto em seu início. 
Uniu-se ao primeiro grupo que se di-
rigiu a Davao (Filipinas), em agosto de 
2006, para um curso de cinco meses, 
antes de ser destinado a um país asiá-
tico. Um mês e meio depois de chegar 
a Davao, foi chamado a Roma pelos 
Superiores para assumir as funções 
de Secretário da Comissão de Vida 
religiosa. A partir dessa Secretaria 
dinamizou o “Ano de Espiritualidade”, 
em todo o Instituto, e difundiu o do-
cumento “Água da Rocha”, através 
de cursos, encontros e conferências, 
em diversos lugares e idiomas. Ao 

terminar o período de serviço frente 
a essa Secretaria, preparava-se para 
integrar a comunidade de Ermesinde 
(Portugal), quando a Providência lhe 
mudou os planos.

Na reunião do Conselho geral, de 9 de 
janeiro de 2010, o Irmão Teófilo Minga 
foi designado “coordenador”, em Ro-
ma, do Projeto ‘Missio ad gentes’, que 
se desenvolve na Ásia. O trabalho que 
lhe é confiado consiste, fundamental-
mente, em estabelecer contatos com 
as autoridades civis e eclesiásticas 
das novas fundações a serem feitas na 
Ásia; consolidar aquelas já efetuadas, 
e apoiar os Irmãos do Projeto, a partir 
de Roma, em contato direto com o Ir. 
Superior geral e seu Conselho.

Campanha de Solidariedade marista
Austrália: Marista vê o mundo através dos olhos de uma 
criança

A campanha anual de Solidarie-
dade marista é uma iniciativa 
organizada pelas entidades de 

desenvolvimento internacional dos Ir-
mãos Maristas na Austrália, nas provín-
cias de Melbourne (MSO) e de Sydney 
(MAPS). É um evento ou um processo 
de caráter educacional, de sensibiliza-
ção para a justiça e para angariar fun-
dos que envolve toda a Austrália, e que 
é normalmente desenvolvido durante 
o período da Quaresma em 50 escolas 
maristas australianas associadas. Este 
ano a inspiração veio de Roma, das 
Ilhas Salomão e da Austrália.

Em 2009, o superior geral dos Irmãos 
Maristas, Ir. Seán Sammon, lançou um 
desafio para a comunidade marista 
de todo o mundo: “Queremos ver o 
mundo através dos olhos das crianças 
e dos jovens pobres”, disse ele. A So-
lidariedade marista adotou este tema 
para a sua iniciativa em 2010 e, através 
desta campanha, ela está solicitando 
às comunidades de suas escolas para 
que aceitem este desafio.

Quando se pesquisou por fotos para 
criar o material para a campanha, foi 
difícil conseguir a imagem que se trans-

formou no pôster deste ano. “Esta foto 
mostra o estudante Anselm McManus, 
de 12 anos de idade, do colégio marista 
de Canberra, juntamente com Cassan-
dra Ruia, de quatro anos de idade, irmã 
do diretor do centro de treinamento 
rural St. Dominic, nas Ilhas Salomão”, 
disse o Ir. Chris Wills em nome da Soli-
dariedade marista.

A foto foi tirada quando Anselm visitou 
a escola St. Dominic no ano passado, 
juntamente com a sua escola, quando 
os estudantes mais velhos iam nadar e 
os meninos mais novos quiseram se-
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gui-los. “Puramente por coincidência, 
a fotografia se assemelha muito à es-
tátua da canonização de são Marcelino 
Champagnat, que está no Vaticano”, 

disse ele. A estátua está localizada jus-
tamente do lado de fora da Capela Sis-
tina, no Vaticano, e os cardeais podem 
vê-la quando eles saem do local das 

reuniões. Ela representa são Marcelino 
Champagnat carregando uma criança 
em seus ombros.

“Ficamos realmente muito agradecidos 
a Anselm e Cassandra, por nos terem 
permitido utilizar esta foto”, disse o Ir. 
Chris. “Ela captura o momento em que 
os estudantes da comunidade marista 
australiana aceitam o desafio de olhar 
o mundo através dos olhos das crian-
ças mais pobres em uma de nossas 
comunidades além dos mares”.

“Eu sei que Anselm e seus companhei-
ros estudantes acharam esta uma ma-
ravilhosa experiência”, disse o Ir. Chris. 
“Incentivo a todas as nossas comuni-
dades escolares a aceitarem o desafio 
de pensarem a respeito de como é a 
vida das crianças e dos jovens pobres 
em outras comunidades maristas e co-
mo podemos fazer para ajudá-los.”

Para saber mais sobre a campanha: 
www.maristsolidarity.net.au/maps

Modelos de santidade marista
Irmãos considerados modelos de vida

O site WEB www.champagnat.org, 
no lugar reservado aos San-
tos Maristas, apresenta o livro 

Nossos Modelos de Santidade Marista. 
Esse livro recolhe as diversas causas 
que temos ; há também alguns casos 
em que os Irmãos são considerados 
como verdadeiros exemplos ou mode-
los, mesmo se a causa deles não está 
ainda instaurada.

Nossos Modelos de Santidade Marista 
considera primeiro nossos confessores: 
Marcelino Champagnat, Irmão Francis-
co, Irmão Alfano e Irmão Basílio.

Mais numerosos são os mártires. O 
Ir. Lycarion, Irmão suíço de 39 anos, 
morto em 27 de julho de 1909, em 

Barcelona, abre a série. Seguem os 
Irmãos Bernardo, Laurentino e seus 
companheiros (46), beatificados em 
28 de outubro de 2007; o grupo do Ir. 
Crisanto (68) ocupa um espaço bas-
tante grande e aquele do Irmão Eusé-
bio (59) encerra a série dos mártires 
da Espanha.

Uma centena de páginas são reserva-
das aos nossos mártires da Oceania, 
da África e da China. Estes últimos têm 
seu processo enriquecido pela desco-
berta das Atas do tribunal de Pequim. 
Trata-se de cristãos mortos pelos Bo-
xers, em 1900. O Ir. Henri Vergès e 
nossos mártires dos Grandes Lagos da 
África são nossos contemporâneos, 
pioneiros da Missão ad gentes.

Essas causas não têm sempre o mes-
mo valor : os confessores oferecem um 
material rico, enquanto certos grupos 
de mártires são tratados brevemente: 
os mártires da Oceania, o grupo do 
Irmão Eusébio… É para não engrossar 
demais esse dossiê.

A intenção do trabalho é a de propor 
um apanhado completo de Nossos 
modelos de santidade - um instru-
mento particularmente útil para os 
jovens formandos. Do conhecimento 
é possível passar à oração pessoal e 
comunitária. Já valerá a pena se esse 
trabalho ajudar a manter acesos, em 
nossos corações, o amor e a invoca-
ção a esses Irmãos, exemplos de vida 
marista.


