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Novidades

Encontro do Secretariado Ampliado dos Leigos

Brasil era o destino de nossa viagem 
e o lugar do encontro anual do 
Secretariado Ampliado dos Leigos. 

Para os leigos que o integram era esta a 
primeira presença nessas lindas terras, 
e nossa primeira experiência da hospi-
talidade e do afetuoso acolhimento de 
nossos ‘irmãos brasileiros’.

Neste ambiente foi muito fácil refletir, 
projetar nosso trabalho de 2010 e sonhar 
o futuro. Trata-se já do terceiro ano de 
nossa caminhada, iniciada em 2008, de 
modo que pudemos avaliar o trabalho 
realizado nesse período, e entrever os 
desafios e propostas para o futuro. Os 
cinco (Ir. Pau Fornells, Ir. Afonso Murad, 
Linda Corbeil, Tony Clarke e Ana Sarra-
te) formamos uma pequena comunidade 
que partilha vida, inquietudes, fé e traba-
lho. Isso faz com que seja cada vez mais 

fácil entender-nos em nossa pluralidade 
cultural e em nossa diversidade de op-
ções de vida. A maior riqueza desses 
anos tem sido nossa partilha de vida e, 
evidentemente, o fato de isso ter sido 
possibilitado e favorecido com outros 
grupos e em outros lugares.

O trabalho realizado pode ser sintetizado 
em três grandes blocos que constituem, 
ao mesmo tempo, conquistas e desafios 
para o futuro:

- O documento “Em torno da mesma 
mesa” que a comissão redatora nos 
brindou e para o qual contribuímos 
com nossa reflexão: um admirável tex-
to que é preciso dar a conhecer, difun-
dir e cuja leitura dever ser motivada.

- As contribuições e as reflexões que 
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Missão ad gentes
Índia

oferecemos aos capitulares do XXI 
Capítulo geral e que geraram maior 
consciência da vocação marista lei-
ga e novas propostas para desen-
volvê-la.

- As experiências de formação 
conjunta, não somente as inter-
nacionais, mas também as que se 
realizam em algumas Províncias, 
com o desafio de conhecê-las e 
promovê-las em outros lugares do 
Instituto, como uma grande riqueza 
para Irmãos e leigos.

Sem dúvida, no entanto, o que mais 
marcou nosso coração foi o encontro 
com os leigos/as e os Irmãos do Bra-

sil. Graças à excelente organização 
da UMBRASIL, pudemos conhecer 
pessoas líderes nos distintos campos 
da formação, da gestão e da pastoral 
desse país. Durante um dia e meio 
muito intensivos, expusemos nossas 
realidades e refletimos sobre os so-
nhos e desafios futuros para os ma-
ristas do Brasil e do mundo.

Percebemos uma realidade marista 
muito grande em número de pessoas, 
obras e projetos. Mas o que percebe-
mos como maior foi o desejo de fazer 
chegar nosso carisma até os últimos 
recantos de cada obra… O testemu-
nho de muitos participantes expres-
sava uma grande força e coragem na 

opção pessoal por consegui-lo, uma 
convicção profunda de sua vocação o 
que os impulsiona a dar o melhor de 
si mesmos com total generosidade, 
não medindo tempo e esforço, riscos 
e dificuldades nessa opção. Eles nos 
emocionaram!

Agradecemos a Deus o presente des-
se encontro que nos confirma na 
necessidade de prever, em futuras 
reuniões do Secretariado, alguns dias 
para poder partilhar a realidade ma-
rista das Províncias visitadas. É uma 
bela oportunidade para conviver em 
família e entrever o futuro do caris-
ma!

Alex escreve de Burdwan: “Após 
23 meses, desde a nossa che-
gada no West Bengal, consti-

tuímos uma comunidade marista na 
nova missão para os jovens tribais em 
Burdwan. Depois da assinatura de um 
contrato de três anos pelo superior do 
setor, em nome dos Irmãos Maristas, e 
pelo bispo da diocese de Asantol, dom 
Cyprian Monis, nós nos mudamos para 
o alojamento dos jovens tribais, que 
permanece de propriedade da dioce-
se. No dia 2 de janeiro estávamos em 
condições de celebrar o dia da funda-
ção do Instituto, já em nossas novas 
acomodações no albergue. Foi também 
o dia que dom Monis escolheu para a 
cerimônia de posse, em evento teste-
munhado por um grande número de 
padres diocesanos e religiosos.

No início da celebração eucarística, o 
Ir. Alex fez uma apresentação de meia 
hora utilizando recursos audiovisuais, 
onde mostrou detalhes sobre a nossa 
congregação e nosso fundador. A apre-
sentação foi realmente muito aprecia-
da e suscitou muitas questões dentre 
os presentes.

Três irmãos estão vivendo atualmen-
te neste alojamento com capacida-
de para 31 jovens. Os jovens estão 
realmente contentes de nos receber 
e estamos discutindo e planejando 
sobre como poderemos ajudar esses 
jovens da melhor maneira possível. 
Atualmente, temos 31 rapazes entre 
10 e 17 anos de idade. Eles contribuem 
com 300 rupees (o correspondente a 
sete dólares) mensais pela acolhida e 
alojamento. Uma ajuda extra vem do 
centro de serviço social diocesano e o 
restante de nossas próprias fontes do-
adoras. Além disso, começamos agora 
a desenvolver nossa própria horta, 

para cultivar alguns vegetais e frutas. 
A diocese também colocou à nossa 
disposição um grande pedaço de terra. 
Estamos atualmente plantando arroz, 
com o objetivo de produzir o suficien-
te para alimentar os jovens e para o 
nosso sustento durante uma boa parte 
do ano. Vizinhas ao albergue existem 
duas escolas públicas que os rapazes 
estão freqüentando para seus estudos. 
Algumas vezes, pela manhã ou parti-
cularmente à noite, providenciamos 
cursos extras de reforço para os jovens 
que tiveram um baixo desempenho na 
escola.
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Cursos de formação permanente
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Irmão Ángel Medina nomeado Diretor 
dos cursos de espiritualidade em língua espanhola

O Conselho Geral, em sua ses-
são regular do dia 9 de feve-
reiro de 2010, nomeou o Ir. 

Ángel Medina, do Distrito do Paraguai, 
como novo Diretor dos cursos de espi-
ritualidade em língua espanhola, para 
um primeiro mandato de 3 anos, a co-
meçar de julho 2010. Esses cursos de 
formação permanente para a “segunda 

idade”, conhecidos como cursos “do 
Escorial”, vêm se realizando também, 
ultimamente, em uma casa dos Clare-
tianos, em Los Negrales.

Como foi noticiado em champagnat.
org (19/06/2009), o Irmão Eduardo 
Navarro tinha sido nomeado como 
Diretor desses cursos, em substituição 
ao Ir. Javier Espinosa, que completou 
dois triênios nessa função. O Capítulo 
geral trouxe várias mudanças para as 
nomeações feitas pelo governo geral 
anterior. Uma delas foi exatamente 
nesse setor da formação permanente 
do Instituto. Com a eleição do Ir. Er-
nesto Sánchez Barba para o Conselho 
geral, o México Ocidental teve que 
realizar nova sondagem para Provincial 
e o Ir. Eduardo Navarro foi o indicado, 
tomando posse em dezembro 2009. 
Diante de uma situação de emergên-
cia, o Ir. Javier Espinosa acolheu o 
pedido do Superior geral para dirigir 
o curso Senderos, marcado para este 
primeiro semestre 2010 (cf. notícias 
de 16/02/2010 e 18/02/2010 no site do 
Insituto).

O Irmão Ángel Medina Bermúdez nas-

ceu em Albacete, Espanha, e come-
çou sua formação marista no juvena-
to de Llinars del Vallés (Barcelona) em 
1969 e em 1971 fez seu noviciado em 
Les Avellanes. Exerceu vários anos 
de sua missão em casas de formação 
inicial, tanto na Espanha como no 
Distrito marista do Paraguai, onde 
se incorporou desde 1987. É atual-
mente o Superior do Distrito, cargo 
que já exerceu por vários triênios, 
além de membro da presidência da 
CLAR (Confederação dos Religiosos 
da América Latina). Sua participação 
e experiência na Conferência dos 
Religiosos do Paraguai e na CLAR 
muito enriquecem a contribuição do 
Ir. Ángel na animação de nossa vida 
religiosa marista, com uma visão am-
pla, profunda e eclesial.

Cumprimentos ao Ir. Ángel, almejan-
do-lhe profícuo trabalho à frente dos 
cursos de formação permanente, e a 
gratidão do Instituto a ele e ao Distri-
to do Paraguai por essa contribuição 
específica que oferecem ao serviço 
da vitalidade da vida marista.

Novo grupo de Irmãos noviços no noviciado de Campinas

No dia 02 de fevereiro de 2010, o 
noviciado interprovincial Maria, 

Mãe da Igreja, na cidade de Cam-
pinas, SP (Brasil), sob a orientação 
do Ir. Tercílio Sevegnani, acolheu um 
grupo de doze noviços do 1º ano. 
Sete deles são da Província Brasil 
Centro-Sul: Ir. Alison Furlan, Ir. Luiz 
de Santana Lima, Ir. Miguel F. Ribeiro, 
Ir. Rafael F. Ferreira, Ir. Rafael Mudre, 
Ir. Ronaldo Luzzi e Ir. Tiago Barbosa 

Fedel; outros cinco são da Província 
do Rio Grande do Sul: Ir. Eduardo da 
Costa e Silva, Ir. Fabrício Basso, Ir. Jader 
Henz, Ir. José Carlos Bittencourt e Ir. 
Neimar Mentges.

Participaram da cerimônia de ingresso 
os dois Irmãos Provinciais – Ir. Inácio 
Etges e Ir. Davide Pedri, numerosos Ir-
mãos, familiares dos noviços e pessoas 
amigas. Um belo presente de Maria à 

Igreja e às duas Províncias.
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Província México Central
Encontro de coordenadores de Pastoral juvenil

Um espaço privilegiado de co-
municação e de fraternidade 
foi a experiência vivida, no 

último fim de semana, na cidade de 
Querétaro. Foi quando os coorde-
nadores dos Movimentos juvenis da 
Província tiveram a oportunidade de 
conhecer o processo vivido no XXI 
Capítulo geral.

O Irmão José Sanchez fez-nos recordar 
e entender os passos que, em todo 
mundo, foram dados para chegar ao 
encontro com o espírito e assim tornar 

nosso o chamado que o Instituto nos 
faz hoje: “Com Maria, ide depressa pa-
ra uma nova terra!”

O Ir. Ricardo Reynoso, provincial do 
México Central, fez questão de estar 
no encontro, acompanhou de perto e 
mostrou seu interesse para que a Pas-
toral Juvenil seja uma prioridade, hoje. 
Agradeceu a participação e o esforço 
de todos os animadores e agentes de 
Pastoral que, diariamente, nas obras 
educativas procuram ensinar a mensa-
gem de Jesus às crianças e jovens.

Atualmente, na Província, participam 
mais de 2.000 jovens e crianças nos 
movimentos juvenis, com o apoio e 
a dedicação de mais de 300 anima-
dores (alunos, ex-alunos, professores, 
Irmãos, leigos, país de família) que 
acompanham os grupos nos níveis do 
primário, secundário e pré-vestibular.

Neste encontro analisaram-se os avan-
ços e os desafios da Pastoral juvenil e 
vocacional da Província, nos últimos 4 
anos; os coordenadores foram convi-
dados a enriquecer o acervo da web e 
a construir redes que favoreçam a co-
municação, com o objetivo de animar 
a caminhada. Conheceu-se o trabalho 
de animação realizado pela Subco-
missão da Pastoral juvenil marista da 
América e o esforço do Instituto para 
poder contar com um documento que 
orienta a Pastoral juvenil. Além disso, 
foi oportunidade para preparar os 
espaços de formação, as experiências 
de acampamento e as assembleias 
provinciais dos meses de março, abril 
e julho.

Província da África Austral
Noviciado de Matola: noviços do primeiro ano

O Noviciado de Matola, na Pro-
víncia da África Austral, acolheu 
seis noviços para o programa 

de formação dessa etapa, no dia 13 de 
fevereiro. Estão sendo esperados mais 
três noviços: dois do Maláui e um de 
Zâmbia. Tiveram problemas com sua 
documentação. Os seis noviços são:

Farai Murutu Lynot – Zimbábue

Emmanuel Mwenya - Zâmbia
Gemusse Dias Enesto - Moçambique
Catolé Carlos Alberto - Moçambique
Daniel Jariosse João - Moçambique
Talent Makanga – Zimbábue

Unamos nossa oração à desses jovens 
noviços. O noviciado é um período 
importante na vida e eles merecem que 

os acompanhemos com nossa oração. 
Nós, equipe de formação, prometemos 
acompanhar a cada um, pessoalmente, 
e solicitamos a oração de todos para 
que procedamos com paciência e sa-
bedoria. Desejamos ser paternais co-
mo Champagnat propôs a Jean Claude 
Courveille.


