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Novidades

As atividades de dois meses

Como sabem, a nova comunidade 
de l’Hermitage começou suas ativi-
dades, no dia 8 de dezembro, com 

uma celebração especial, na qual cada um 
recebeu simbolicamente um bastão para 
caminharmos juntos e cada um com seu 
ritmo.

Faz dois meses que vivemos nossa vida co-
munitária, em Neylière, na casa dos Padres 
maristas. No início de janeiro, acolhemos 
o casal argentino, Norma e Ernesto. As 
atividades desses dois meses visam, es-
sencialmente, a nos conhecermos melhor. 
Fazemo-lo de diversos modos; entre nós 
mesmos ou ajudados por colaboradores 
externos.

Assim, de 14 a 18 de dezembro, dois 
leigos pertencentes a um grupo (ESDAC 
– Exercício espiritual para um discernimen-
to apostólico comunitário) e trabalhando 
segundo a pedagogia inaciana, nos ajuda-
ram a construir a comunidade, com espírito 
de fé e em diligente oração. “Se o Senhor 
não construir a casa, em vão trabalham os 

que a constroem…” Após essa primeira 
providência, pudemos redigir um primeiro 
documento normativo para nossa vida co-
munitária.

Ainda, para melhor nos conhecermos, de-
cidimos fazer duas partilhas sobre diversos 
assuntos, referentes à nossa vida pessoal, 
nossa terra, nossa família e a história de 
nossa vocação. Estamos a caminho; tudo 
isso requer tempo, mas é importante.

Esse conhecimento se faz também graças 
aos momentos de oração, animados por 
pequenos grupos, em rodízio, e segundo a 
sensibilidade de uns e de outros; também 
através dos tempos de lazer, das saídas co-
munitárias e dos encontros pessoais.

Para preparar-nos mais diretamente às di-
versas animações, em l’Hermitage, para 
grupos a serem acolhidos, aproveitamos, 
por duas vezes, dois dias de conferências 
do Ir. André Lanfrey sobre o contexto histó-
rico da vida de Marcelino, em Marlhes e em 
la Valla, e sobre a espiritualidade.
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Bairro Gótico de Barcelona
Três atividades sociais coordenadas pela 
Associação “Gabella”

No começo de janeiro, vivemos por 
uma semana com um conferencista do 
Canadá, leigo, formado no IFHIM (Ins-
tituto de Formação Humana Integral 
de Montreal). Trata-se de um processo 
que convida cada um a escolher a vida, 
para si e para os outros, a partir de 
decisões livres e responsáveis; a partir, 
também, das forças que cada um traz 
em si e que é preciso conhecer e apren-
der a colocar em ação. Esse processo, 
sobretudo pessoal, foi vivido de modo 
conjunto, segundo um método interati-
vo; isso também permitiu conhecer-nos 
melhor.

Para nossa caminhada pessoal, dois Ir-
mãos nos ajudam: o Ir. Albert André, da 
Bélgica, em nome do Conselho-geral, 

e o Ir. Maurice Goutagny, em nome da 
Província de l’Hermitage. Eles nos visi-
tam dois dias por mês e permanecem à 
nossa disposição. Para o acompanha-
mento da comunidade enquanto tal, 
são as duas pessoas do ESDAC que o 
fazem, por dois dias seguidos e mensal-
mente, até o próximo mês de abril.

Em final de janeiro, recebemos o Ir. 
Joe Mc Kee, Vigário-geral. Ajudou-nos 
a perceber melhor a missão que o Ins-
tituto confia à nossa comunidade, em 
sua dimensão multicultural.

O Pe. John Craddock deixou-nos do 
final de janeiro até abril, por compro-
missos pessoais de animação. O Irmão 
Benito, por sua vez, se restabelece 

progressivamente de uma operação 
no joelho; encontrá-lo-emos em Las 
Avellanas. De fato, estaremos nessa ca-
sa de acolhida e de espiritualidade da 
Província, de 8 a 20 de fevereiro, para 
conhecer seu estilo de vida e de ani-
mação. Nessa estada, aproveitaremos 
de conferências do Ir. Alain Delorme 
sobre os primeiros Irmãos e, do Irmão 
Fernando Hinojal sobre as Cartas de 
Marcelino Champagnat.

Contamos com a oração de todos vo-
cês em favor da caminhada de nossa 
comunidade, para que ela corresponda 
aos desígnios de Deus sobre nós e so-
bre o Instituto.

O bairro Gótico, de Barcelona, 
sofreu nos últimos anos uma 
grande transformação. Como 

conseqüência da especulação imo-
biliária, da exploração dos prédios 
e espaços, foram embora muitos 
dos residentes históricos do bairro 
o que produziu um envelhecimento 
da população, se radicalizaram os 
bolsões de pobreza, suscitando pro-
blemas graves por causa da droga, da 
prostituição, da violência e da delin-
qüência. Estabeleceram-se no bairro 
grandes contingentes de imigrantes 
magrebinos, paquistaneses, latino-
americanos, chineses e romenos.

Procurando dar uma resposta a essa 
situação, em 1986 criou-se a associa-
ção social “Gabella”, vinculada aos 
Irmãos Maristas. Atualmente, Gabella 
coordena três programas de ativi-
dade social. O Centro Abierto Com-
partir é um serviço diurno, no qual 
se realiza um trabalho de apoio às 
atividades escolares de cada criança, 
para compensar suas possíveis ca-
rências. Além disso, com ele preten-
de-se estimular e fortalecer alguns 

hábitos saudáveis de alimentação, 
de convivência e para a aquisição 
de aptidões sociais, para que eles 
possam viver de maneira autônoma 
a própria vida.

O clube de futebol de salão, que aten-
de aproximadamente 50 jovens e ado-
lescentes entre 10 e 21 anos de idade, 
tem por objetivo desenvolver, através 
do esporte, os valores do esforço, do 
trabalho em equipe, da superação 
pessoal e da integração. Em janeiro 
de 2009 este clube de futebol ganhou 
notoriedade através de um programa 
do canal TV3, da televisão espanhola.

O Centro juvenil presta atendimento 
a uma dúzia de adolescentes entre 
12 e 16 anos. São instalações próxi-
mas ao bairro, e que pretendem ser 
um lugar de encontro, de relaciona-
mento e de formação para jovens e 
adolescentes. Desenvolve atividades 
e projetos procurando interpretar as 
inquietudes e os interesses dos pró-
prios jovens, fomentando a educação 
aos valores, à tolerância, ao diálogo, 
estimulando a aquisição de bons 
hábitos a partir dos jogos, a não 
competitividade, mas a colaboração, 
o respeito e a solidariedade.

Os quatro irmãos maristas presentes 
trabalham ombro a ombro com três 
educadores sociais durante o dia, 
realizando um esforço educativo em 
coordenação com os serviços sociais 
do bairro e com os colégios. A ati-
vidade se constitui uma pedagogia 
com um forte componente preven-
tivo. Uma das últimas iniciativas do 
centro consistiu em organizar um 
curso de formação para camareiros, 
para proporcionar a inserção 
no mundo do trabalho.
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III Capítulo Provincial da 
Província Norandina
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Posse do Irmão Libardo Garzón

Entre os dias 12 e 16 de dezembro 
de 2009, reuniu-se o III Capítulo 
provincial da Norandina, em Fu-

sagasugá, casa dos Irmãos Lassalistas, 
perto de Bogotá. O Capítulo deu posse 
ao novo Superior provincial, Irmão José 
Libardo Garzón Duque, da Província 
Norandina; o Conselho-geral o nomea-
ra para essa missão, na sessão de 3 de 
junho de 2009.

O Irmão Libardo nasceu em 7 de fe-
vereiro de 1963, em Filadelfia Caldas, 
na Colômbia; pertence à Província No-

randina. Entrou no movimento Remar 
e em seguida participou do aspiranta-
do, na cidade de Manizales. Fez seu 
postulado e noviciado em Medellin, 
onde emitiu seus primeiros votos, 
em 1985; em 1989, fez a profissão 
perpétua.

O Ir. Libardo é licenciado em Filosofia 
e Ciências Religiosas pela Universidade 
Santo Tomás. Participou do curso para 
mestre de noviços, orientado pelo Ir. 
Basílio Rueda, em 1990 e 1991, em 
Castelgandolfo. Obteve a licenciatura 

em Psicologia, na Universidade Grego-
riana de Roma. Dedicou-se também a 
estudos de administração e sistemas 
de gestão da qualidade educativa.

Os trabalhos do Capítulo provincial 
concentraram-se, num primeiro mo-
mento, no conhecimento dos relató-
rios das Comissões provinciais, das 
Equipe de leigos, do Secretariado de 
solidariedade, da Comissão de pastoral 
infantil, juvenil e vocacional e do ba-
lanço econômico do triênio. A segunda 
parte dos trabalhos centrou-se em 
definir o apelo fundamental a que os 
Irmãos e leigos se sentem chamados, 
no próximo triênio. Também foram 
consideradas as estratégias para con-
cretizar o apelo, na vida diária de cada 
Irmão, leiga, leigo, comunidade e obra 
educativa.

Os Irmãos capitulares elegeram os 
seguintes Conselheiros provinciais: 
Antidio Bolívar Enríquez Oviedo (Co-
lombiano), Wilson Alcívar Torres Eras 
(Equatoriano), Francisco Javier Pérez 
París (Espanhol), Ismar Gildardo Portilla 
Benavides (Colombiano), Andrés Alirio 
Miranda Acosta (Colombiano) e José 
Luis Sebastián Martínez (Espanhol).

16 jovens no postulado de Manizales, Colômbia

Na quinta-feira, 28 de janeiro de 
2010, na celebração eucarís-
tica, onze jovens começaram 

sua formação no Postulado e outros 
cinco deram início ao segundo ano de 
formação marista. São acompanhados 
por três Irmãos: Miguel Ángel Grisales, 
Javier Echeverry e Geovanni Velasco.

Os candidatos iniciaram esse período 
de formação marista depois de te-

rem sido acompanhados, durante um 
semestre, no aspirantado de Pasto. O 
grupo do primeiro ano é formado por 
jovens procedentes do departamento 
de Nariño: Juan Pablo Muñoz Martínez 
(Las Mesas, Nariño), Eduardo Giovanni 
Ordóñez Bolaños (Las Mesas, Nariño), 
Fredy Andrés Villota Ánama (Pasto, 
Nariño), Iván Gabriel Bastidas Tarapuéz 
(Ipiales, Nariño), Efrén Salgado de la 
Vega (De Sahagún, Córdoba).

Outros integrantes do grupo de pos-
tulantes provêm da pastoral vocacio-
nal feita no departamento de Quin-
dío. São os seguintes: Juan David 
Páez Rivera (Armenia), Julián Alcaraz 
Quiróz (Urrao, Antioquia), Cristian 
Camilo Galindi Pulido (Armenia), Jo-
sé Fabián Franco Patiño (Filandia, 
Quindío), Luis Fernando Arias Mazo 
(Filandia, Quindío e Jorge Leonardo 
Pulido Pulido (Libano Tolima).
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O 1º. Congresso Nacional da 
Pastoral Juvenil Marista (PJM), 
realizado de 25 a 29/01 em 

Curitiba, no Colégio Marista Santa Ma-
ria, deixou entre seus participantes 
uma certeza: o lema do evento, “Co-
rações Conectados”, reflete todas as 
realidades do universo juvenil marista 
e seu jeito próprio de exercer o prota-
gonismo. Depois de muitas conquistas 
ocorridas nos cinco anos de atuação 
da Pastoral Juvenil Marista, “Corações 
Conectados” constituem um horizonte 
sonhado entre os jovens que com-
põem a PJM.

Durante todo o Congresso, uma inicia-
tiva da Comissão Nacional de Evangeli-
zação da União Marista do Brasil (Um-
brasil), representantes da PJM de todo 
o país compartilharam dúvidas, experi-
ências e ideias, demonstrando grande 
capacidade de reflexão e mobilização 
em favor da evangelização e das causas 
sociais. Essa capacidade reflete a espiri-
tualidade - também chamada de “Místi-
ca da PJM” - que conecta os integrantes 
da Pastoral Juvenil Marista, os quais 
vivem em diferentes regiões brasileiras 
e enfrentam múltiplos desafios em suas 
comunidades. Tal pluralidade foi desta-
cada já na cerimônia de abertura (dia 
25), tanto em apresentações de dança 
e música, quanto na leitura das cartas 
que registraram os posicionamentos 
de cada uma das pastorais juvenis ma-
ristas das três Províncias brasileiras 
(Brasil Centro-Norte, Brasil Centro-Sul, 
Rio Grande do Sul), e do Distrito da 
Amazônia, em relação a conteúdos que 
perpassam o cotidiano juvenil.

No decorrer das atividades, por meio 
do diálogo promovido entre os parti-
cipantes em cinco diferentes oficinas 
que abordaram os temas Ecologia, 
Comunidade Eclesial, Vocação, Soli-
dariedade e Protagonismo Político e 

Social, foram debatidas propostas de 
ação formuladas pelos próprios jovens. 
Também foram realizados um momento 
de resgate de toda a trajetória da PJM, 
seus avanços e perspectivas, e duas 
conexões interativas, via web, entre os 
integrantes do Congresso e convida-
dos externos. Uma delas ocorreu com 
jovens que representaram instituições 
sociais no Fórum Social Mundial, rea-
lizado em Porto Alegre, e a outra, com 
o Superior Geral do Instituto Marista, 
Ir. Emili Turú. Para Tiago Alves, parti-
cipante do evento, Ir. Emili ressaltou a 
espiritualidade do coração: “ele mos-
trou que todos temos o desejo de estar 
conectados com alguém, seja família, 
amigos ou colegas, fazendo parte de 
uma grande rede”, afirma.

Outros dois momentos de diálogo que 
envolveram todos os participantes fo-
ram dois painéis temáticos: o primeiro, 
sob coordenação do Ir. Wagner Cruz, 
abordou percepções relativas à ques-
tão política, ao ativismo social, ao 
trabalho na Igreja e à vocação para 
a vida religiosa; o segundo, coorde-
nado pelo Ir. Adriano Brollo, trouxe 

relatos de experiência de integrantes 
do movimento hip-hop e da Pastoral 
Juvenil Estudantil, ambos em nível na-
cional. Atividades culturais, tais como 
as apresentações de dança e música 
realizadas por representantes da PJM 
de várias partes do Brasil, o show com 
a banda curitibana Chico Mano, o pas-
seio turístico por Curitiba e a dinâmica 
de música, poesia e reflexão promovi-
da pelo Grupo Voluntários da Pátria, 
facilitaram a integração, a convivência 
e a organização dos jovens para ações 
de transformação social.

Como síntese dos trabalhos, foi elabo-
rada pelos participantes do Congresso 
uma carta aberta informando ao Insti-
tuto Marista as metas assumidas pelos 
jovens na trajetória futura da PJM no 
Brasil, bem como suas expectativas em 
relação ao apoio dos educadores ma-
ristas para que tais metas sejam cum-
pridas. Todo o espírito de confrater-
nização, diálogo, reflexão e incentivo 
ao protagonismo juvenil que animou 
o 1º. Congresso Nacional da Pastoral 
Juvenil Marista pode ser resumido por 
essa carta.

I Congresso Nacional de 
Pastoral Juvenil Marista

Brasil - Corações conectados


