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Novidades

Os maristas depois do terremoto

“Depois de contactar todos os lugares on-
de vivem ou trabalham os Irmãos, posso 
dizer que não sofremos nenhuma desgraça 
pessoal. Afirmo isso dos Irmãos e posso 
dizê-lo também em relação aos que tra-
balham conosco, segundo informações 
recebidas até este momento. De acordo 
com as informações colhidas, Curicó pa-
rece ser o lugar um pouco mais atingido, 
dentre aqueles em que trabalhamos. Ao 
enviar esta informação urgente, aguardo 
por mais ecos que poderão completá-la, 
mais adiante.

Em Curicó, os Irmãos não tiveram maior 
problema. O consequente susto aumen-
tou com a constatação de muitas casas 
vizinhas, muito prejudicadas ou demolidas. 
O colégio sofreu danos um tanto sérios e 
requer uma avaliação mais aprofundada, 

no setor das oficinas. Essa parte vem de 
construção antiga, erguida com tijolos se-
cados ao sol e reformada. Houve também 
algum problema na última construção rea-
lizada. A cidade, ao que parece, foi muito 
prejudicada.

Os danos materiais das casas dos Irmãos 
são mínimos. O terremoto se vingou da 
TV, pelo menos em três casas. Nos outros 
colégios também há danos, mas de menor 
importância. À medida que obtiver mais 
informações vou repassá-las”.

Ainda que o Chile esteja conscientizado e 
preparado para essas situações, a inten-
sidade do sismo foi tal (até 9 graus) que 
se pode ver estragos sérios nas infraestru-
turas. Inclusive o Aeroporto de Santiago 
deverá permanecer fechado por 72 horas. 

A lgumas horas depois do forte sismo que sacudiu o Chile, o Ir. Jesus Pérez, Delegado 
da Missão da Província ‘Santa Maria de los Andes’, no Chile, enviou um comunica-
do urgente para informar da situação.
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Biografias e topônimos das 
Cartas de Champagnat

Uma obra imprescindível para os pesquisadores do 
Patrimônio Marista

As comunicações terrestres foram in-
terrompidas e, em parte, as telecomu-
nicações pela falta de luz, em extensos 
setores. Há também problemas para 
garantir o fornecimento de água.

O governo tomou rápidas medidas de 
controle. Entre outras, decidiu que 
o início das aulas fosse suspenso, o 

que afeta diretamente as nossas obras 
educativas. Quase todos os alunos ini-
ciariam as aulas, na segunda-feira, 1º 
de março. O início foi transferido para 
o dia 8 de março.

Agradecemos a quantos se interessa-
ram por nós. Um abraço e união de 
orações. Cabe-nos, agora, ampliar o 

horizonte para ver quem está mais 
necessitado do que nós para dar-lhes 
uma mão.

______________

Ir. Jesús Pérez
Delegado da Missão no Chile

A Editora Luis Vives, de Zaragoza, 
acaba de imprimir, em espanhol, 
a segunda parte das Cartas de 

são Marcelino Champagnat, em que 
se publicam as biografias e os topôni-
mos que aparecem nas cartas escritas 
por Champagnat. O volume se chama 
“Crónicas maristas VI. Cartas del P. 
Champagnat – 2. Biografías y topóni-
mos”. O Irmão Paul Sester, no prólogo, 
observa, oportunamente: Apesar do 
título, este segundo volume das Cartas 
de Champagnat não contém nenhuma 
carta. Limita-se a oferecer as informa-
ções necessárias para compreender 
melhor os textos do primeiro volume”.

O grosso volume de 520 páginas, ele-
gantemente encadernado, integra a 
coleção das “Crónicas maristas”, im-
pressa na mesma editora, em 1985, 
e constitui o nº 6 da série. Com a 
publicação dessa segunda parte das 
Cartas de M. Champagnat se completa 
a entrega dos escritos de nosso santo 
Fundador aos numerosos leitores de 
língua espanhola. No primeiro volume 
dessa coleção foram publicadas as car-
tas de Marcelino, instrumento precioso 
para mergulharmos em suas ideias e 
imbuir-nos de seus sentimentos. O 
volume agora publicado oferece a rese-
nha biográfica das pessoas e os lugares 

citados nas cartas, como complemen-
to indispensável para situar o contexto 
e facilitar a compreensão, dando rosto 
e presença a interlocutores e lugares.

No início da obra aparece uma apre-
sentação do Irmão Antonio Aragón 
Martón, tradutor do francês ao espa-
nhol de todo o volume, e um prólogo 
do Ir. Paul Sester, situando a obra 
dentro da coleção. O principal do tra-
balho está dividido em quatro partes. 
A primeira descreve a vida política e 
a vida da Igreja da França, no século 
XIX. A segunda é dedicada às biogra-
fias, apresentadas em ordem alfabéti-
ca, de todos os personagens citados 
nas cartas de Champagnat. A terceira 
parte descreve os topônimos citados 
nas cartas. A quarta oferece os índices 
temático, onomástico, toponímico e 
as ilustrações para ajudar os leitores 
a se localizarem com rapidez em suas 
páginas.

São autores: o Ir. Raymond Borne, in-
cansável pesquisador, durante quatro 
anos, nos arquivos diocesanos, de-
partamentais, municipais e familiares 
da França e da Casa-geral de Roma. 
Com seu estudo conseguiu uma grande 
quantidade de informações e dados 
que serviram de base para realizar o 

trabalho. O Ir. Paul Sester, por sua vez, 
preparou, deu forma e vida a toda essa 
informação. Com uma linguagem ágil 
e colorida, facilita sua leitura e a torna 
mais acessível.

O Irmão Paul Sester faz uma observação 
muito inteligente sobre os conteúdos 
deste volume: “Pode-se observar que a 
época histórica das Cartas é largamen-
te ultrapassada, por duas razões. Em 
primeiro lugar, era obrigatório oferecer, 
ao menos em grandes linhas, o relato 
completo das mencionadas pessoas e 
obras. E depois, porque a necessária 
pesquisa, sobretudo da vida dos pri-
meiros Irmãos, trouxe grande quanti-
dade de informações, projetando nova 
luz sobre a história dos começos do 
Instituto. O entusiasmo provocado por 
este trabalho e o justo desejo de dar a 
nossos pioneiros o lugar merecido na 
memória de seus sucessores - como 
algo mais do que uma mera lembrança 
esfumada no grupo - e destacar suas 
ações pessoais, determinaram a exten-
são deste volume”.

Damos muito cordiais boas-vindas a 
esta obra que será de grande utilidade 
para conhecer Champagnat, e inesti-
mável recurso nas mãos dos investi-
gadores.
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Capítulo Provincial – de 12 a 17 de fevereiro de 2010

Os Irmãos se reuniram em Ciney, na Bélgica, depois 
de numeroras mudanças na Província. O Ir. Joe fora 
eleito Vigário-geral e o Ir. Brendan, provincial da Pro-

víncia Europa Centro-Oeste. Segundo as Constituições, era 
necessário convocar um Capítulo provincial que, entre outras 
coisas, elegesse quatro Irmãos conselheiros para trabalha-
rem com o Ir. Brendan.

Tivemos a sorte de ter conosco o Ir. Emili Turú, Superior-
geral, e o Ir. Joe Mc Kee, Vigário- geral.

Apesar das condições invernais e das dificuldades de 
locomoção, os capitulares se reuniram e foram acolhi-
dos pelo Ir. Brendan. O Ir. Emili empossou oficialmente 
o Ir. Brendan na liderança da Província, mesmo estando 
ausente o Ir. Joe, devido ao atraso do voo proveniente 
de Roma.

Os temas prioritários do Capítulo foram: a parceria, as 
vocações e a liderança. Orientados pela Ir. Kathleen, os 
Irmãos e os leigos convidados discutiram os temas em 
profundidade. Os representantes das comissões provin-
ciais apresentaram os vários relatórios, seguindo-se um 
tempo para a discussão das questões levantadas.

Rezamos pelos novos membros do Conselho, os Irmãos 
Maurice Taildemann (Bélgica), Michael Schmalzl (Alema-
nha), P. J. McGowan (Irlanda) e Robert Thunus (Bélgica). 
Pedimos para que encontrem na Maria da Visitação e no 
Champagnat de Montagne a força e a inspiração para 
conduzirem os Irmãos a novos horizontes.

Centenário da presença marista 
em Les Avellanes

Inaugurado site web do Monestir

No contexto celebrativo do cen-
tenário da presença dos Irmãos 
maristas, em Les Avellanes, 

apresentamos-lhes a nova imagem di-
gital do Monestir (Mosteiro) através do 
novo portal web que podem encontrar 
em www.monestirdelesavellanes.com.

Neste novo portal estão presentes, pe-
la primeira vez formando um conjunto 
único, todos os serviços e atividades 
que são oferecidos a partir do mosteiro 
de Les Avellanes. O novo portal nasce 

com vontade de mostrar o mosteiro de 
Les Avellanes integrado no contexto 
geográfico; para isso, nos propomos 
de oferecer aos nossos visitantes in-
formação sobre as ricas possibilidades 
que nossa comarca oferece. Com o 
portal web, o mosteiro de Les Avella-
nes entra no mundo das redes sociais, 
convertendo-se no Monestir 2.0. O 
blog, o facebook, o twitter, as fotogra-
fias, os vídeos…, tudo reunido numa 
mesma página, com o objetivo de fo-
mentar a colaboração e o intercâmbio 

ágil e eficiente da informação entre o 
Mosteiro, seu contexto, e as pessoas e 
entidades interessadas.

No verão de 2009, começaram os tra-
balhos para ampliar e melhorar a di-
fusão dos serviços e propostas que 
o mosteiro de Les Avellanes oferece 
através dos meios digitais.

A partir do mosteiro começávamos um 
processo que nos levaria à criação da 
nova imagem digital que hoje oferece-
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“Homens integrados e integradores”
Chile: Reunião de Animadores de Comunidade

Face a um dos objetivos do Gru-
po de Trabalho (GT) que propõe 
“continuar a fortalecer a certeza 

de que todos somos animadores de 
comunidade, ante os desafios dos 
novos tempos”, vinte e cinco (25) 
Irmãos se reuniram para viver frater-
nalmente a experiência do GT, pelo 
segundo ano consecutivo e a pedido 
dos Irmãos Provinciais.

O encontro se desenvolveu em torno 
de quatro temas centrais. O primeiro, 
baseado no “conhecimento pessoal 
como base de toda relação”, foi ani-
mado por Ana Maria e motivou-nos 
a fazer a releitura de nossa própria 
história, a ressignificar nossos sonhos 
e a curar nossas feridas. Em segui-
da, prosseguimos com “os processos 
humanos e espirituais das distintas 
idades vitais”, realizando todo um 
trabalho grupal, baseado nas diver-
sas características das idades vitais, 
passando pela idade da criança, do 
sonhador, do herói, do mestre e ter-
minando com a do sábio. Ana Maria 
concluiu suas colocações com o tema 
“a missão dos animadores de comu-
nidade”, convidando-nos a evitar e a 
resolver conflitos e a fazer experiên-
cias positivas a partir daqueles que 
surgem.

O quarto tema, motivado pelo Irmão 

Patrício Pino, introduziu-nos em toda 
a dimensão do animador comunitário 
de Marcelino. O trabalho, partindo 
das cartas, sensibilizou-nos a apro-
fundar nossas raízes.

Neste encontro foi destaque a vídeo-
conferência com o Irmão Superior 
geral, o Ir. Emili Turú, no sábado de 
manhã, quando ele nos encorajava a 
ser animadores de nossos Irmãos, de 
nós mesmos, e, a partir de uma rica 
experiência de encontro com Deus, 
animar com força: com Maria, ide de-
pressa para uma nova terra!

Não menos importante foi o tema 

da organização do GT, à base de pe-
quenas comunidades, com trabalhos 
comunitários, encontros fraternos co-
tidianos, orações simples, profundas 
e marcadas por nossa própria espiri-
tualidade.

Na conclusão do encontro, convida-
ram-nos a ver um vídeo amador, reco-
lhendo as diversas experiências vivi-
das durante o mesmo. Na celebração 
final, foi entregue a cada Irmão uma 
casinha (oriunda do Peru), com forte 
convite para acender a luz em nossas 
comunidades, e a fazer todo esforço 
necessário para mantê-la acesa.

mos, com a inauguração deste novo 
portal web. Conquistamos assim uma 
nova meta. Encontramos um método 
para que o trabalho e os esforços 
chegassem a bom porto. A equipe 
que manterá a web do mosteiro é in-
tegrado por pessoas da casa que se 
comprometeram em dar parte de seu 
tempo para essa finalidade. As agen-
das se encheram de verbos: planejar, 
reunir-se, discutir, desenhar, implantar, 
avaliar… O trabalho bem feito não tem 

fronteiras e chegou a hora de se ver os 
frutos.

Antes de terminar, em nome da Equipe 
Web Monestir, queremos agradecer a 
colaboração e o tempo dedicado por 
Jordi Tutzó, técnico em informática dos 
maristas da Catalunha; sem sua ajuda 
não teríamos esse portal na web. Tam-
bém queremos agradecer ao Ir. Anto-
nio Martínez Estaún e a Luiz Da Rosa, 
diretor e webmaster, respectivamente, 

de www.champagnat.org a colaboração 
técnica nos vídeos do centenário; a Jo-
sep Sansalvador, a ajuda nos gráficos. 
Obrigado, também a quantos já fazem 
parte do Monestir 2.0. Nesse espaço 
digital contamos com amigos que nos 
apoiam, visitantes que leem nosso 
blog ou se manifestam através do face-
book, etc. A todos nosso mais sincero 
agradecimento. Sejam bem-vindos!


