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Novidades

A tarefa formativa segundo as orientações do 
XXI Capítulo geral

Com muita alegria informamos sobre 
nosso recente Encontro de Pastoral 
vocacional e de Formação inicial do 

Arco Norte (Canadá, EEUU, México, Amé-
rica Central, Cuba, Venezuela, Colômbia e 
Equador), realizado na cidade de Guate-
mala, nos dias 7 a 12 de fevereiro. Foi um 
encontro de Irmãos em que celebramos a 
vida e a presença de Deus, de nossa Boa 
Mãe e de Marcelino Champagnat, em nos-
sas histórias pessoais e provinciais.

A partir do dia 6, fomos chegando de nos-
sos diferentes países de origem a terras 
centro-americanas. As informações prece-
dentes que nos foram enviadas contribuí-
ram para focalizar nossas expectativas em 
torno dos seguintes objetivos:

• Encontrar-nos e enriquecer-nos com a 

diversidade de experiências e contextos 
de nossa região do Arco Norte;

• Aproximar-nos da visão do mundo 
atual, partindo da realidade dos jovens 
e sua implicação na formação à vida re-
ligiosa marista;

• Iluminar a tarefa formativa com as 
orientações do XXI Capítulo geral;

• Elaborar propostas para a ação forma-
tiva que tenham o apoio interprovincial, 
na Região.

No intercâmbio e na reflexão por grupos 
de vida e por Províncias, fomos desco-
brindo os desafios que são lançados a 
nossos processos formativos, pelos con-
textos e pela realidade do mundo atual 
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Três leigos participantes de três 
Capítulos gerais 

Brasil

e, especificamente, pelo mundo ju-
venil. Sob a orientação do Ir. Roberto 
Clark, aprofundamos quatro pontos 
que precisamos considerar na forma-
ção integral dos jovens atraídos pelo 
carisma de Marcelino Champagnat e 
que querem comprometer suas vidas 
no seguimento de Jesus, do jeito de 
Maria. Igualmente, selecionamos três 
grandes cosmovisões religiosas na cul-
tura atual e a necessidade de maristas 
comprometidos que consigam integrar 
essas cosmovisões, gerando uma es-
piritualidade pessoal, no silêncio inte-
rior, e desenvolvendo a “sensibilidade 
montagne”, fruto da experiência de 
Marcelino junto ao jovem João Batista 
Montagne.

Iluminados com a ajuda do Ir. Ernesto 
Sánchez Barba (Conselheiro geral), nos 
debruçamos sobre os chamados que o 
XXI Capítulo geral faz à pastoral voca-
cional e à formação inicial. Refletimos 
sobre a Carta do Capítulo geral a qual 

nos convida a “animar a pastoral voca-
cional a partir de uma ação conjunta 
de irmãos e leigos/as”. Com o Irmão 
Ernesto refletimos sobre os desafios 
colocados à formação, em “Horizontes 
de Futuro”: favorecer a instalação de 
casas de formação internacionais… 
rever os programas de pastoral juvenil, 
de pastoral vocacional, de formação 
inicial e permanente para favorecer 
uma melhor compreensão da identi-
dade do Irmão marista, no mundo de 
hoje… incluir em todos os programas 
de formação o acompanhamento de 
experiências que sensibilizem, ante as 
necessidades das crianças e dos jovens 
pobres… Trabalhando por Províncias, 
ousamos identificar alguns desafios 
centrais da formação e os chamados a 
que desejaríamos responder.

As propostas que brotaram de nossa 
reflexão serão apresentadas aos Ir-
mãos provinciais e a seus Conselhos 
e continuarão a ser objeto de reflexão, 

em nossa missão diária de acompa-
nhamento e de formação dos jovens 
maristas.

Agradecemos aos Irmãos da América 
Central que assumiram o desafio de 
organizar e coordenar este encontro. 
Agradecemos a metodologia proposta, 
as reflexões propostas, os questio-
namentos provocados, a partilha em 
grupos de vida e por Províncias, a 
oportunidade de conhecer a vivência 
das Irmãs maristas de Champagnat, 
a acolhida e a oportunidade de sen-
tir-nos irmãos. Obrigado, de coração, 
porque mais uma vez constatamos que 
“onde há um Irmão, ali tenho minha 
casa”.

Voltamos a nossas Províncias, sob a 
proteção de Maria que nos conduz a 
uma nova terra. Maristas, com Maria, 
rumo a uma nova terra!

No encontro ocorrido, em Curiti-
ba (Brasil), nos dias 28 e 29 de 
janeiro p.p., do Secretariado 

Ampliado dos Leigos com o Laicato 
marista do Brasil, aconteceu algo sim-
pático e curioso, revelador do cami-
nho percorrido pelos leigos maristas 
do mundo inteiro, nesses últimos 20 
anos.

Encontraram-se três leigos de três 
distintos países e que participaram 
dos três últimos Capítulos gerais do 
Instituto marista: Gonçalo Flamarion 
(Brasil Centro-Norte) que participou 
do Capítulo geral de 1993, quando se 
abriu pela primeira vez a porta à parti-
cipação de leigos; Ana Sarrate (Ibérica 

- Espanha), que esteve no de 2001; e 
Linda Corbeil (Canadá), no último, em 
2009.

Curiosamente, os três participam do 
Movimento Champagnat da Família 
Marista. Ainda, Ana Sarrate e Linda 
Corbeil, há três anos, são membros 
do Secretariado Ampliado dos Leigos 
do Instituto, e Gonçalo Flamarion é 
o coordenador do MCHFM de sua 
Província.

Os três partilharam com os outros 
leigos e Irmãos do Brasil o passado, o 
presente e o futuro do laicato marista 
e sua relação com os Irmãos maristas. 
Seu compromisso e otimismo atual 

anima, sem dúvida, a caminhada de 
outros muitos leigos que também de-
sejam viver o seguimento de Jesus, do 
jeito de Marcelino Champagnat.
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Experiências maristas de crescimento 
e de vitalidade carismática

Em janeiro de 2009, promoveu-se 
em Chosica (Peru), uma expe-
riência de formação conjunta, 

reunindo 14 Irmãos e 22 leigos da Pro-
víncia marista “Santa Maria de los An-
des”. Durou 10 dias e foi acompanhada 
por uma comunidade animadora for-
mada, em sua maior parte, por Irmãos 
e leigos que estiveram presentes na 
experiência internacional de formação 
conjunta, realizada em Quito (Equa-
dor), em julho de 2008.

A experiência provincial revelou-se 
muito satisfatória para todos, por ser 
fonte de crescimento e de vitalida-
de carismática marista para todos os 
participantes. Isso levou o Conselho 
provincial, através da Comissão de 
Espiritualidade, a desenvolver a mesma 
experiência, em cada um dos três paí-
ses que integram a Província: Bolívia, 
Chile e Peru.

Na Bolívia, foi de 17 a 24 de outubro 
de 2009 e participaram 20 leigos e 6 
Irmãos. No Chile, ocorreu de 10 a 16 
de janeiro de 2010, com 22 leigos e 8 
Irmãos; no Peru, de 6 a 13 de fevereiro, 
com 19 leigos e 3 Irmãos.

O conteúdo desses encontros é emi-
nentemente experiencial e comunitá-
rio, todos aprendendo de todos, parti-
lhando seus itinerários de fé, vocação, 
missão, relação com os outros e for-

mação, tanto em nível cristão quanto 
marista. Essa partilha conduz a uma 
síntese comum das experiências parti-
lhadas que enriquece a vocação maris-
ta comum e as vocações específicas de 
Irmãos e leigos.

No fim, o sentimento de todos era de 
agradecimento e de renovação voca-
cional. Segundo as palavras de quem 
já repetia a mesma experiência, “en-
che-nos de entusiasmo e de esperança 
evangélica ver a inquietude e as inter-
rogações que nascem, e o desafio de 
viver nosso seguimento de Jesus, do 
jeito de Maria e de Marcelino, com 

radicalidade, em nossas próprias voca-
ções específicas”.

A continuidade dessas experiências 
ocorre através de processos pessoais 
de crescimento na fé cristã e no caris-
ma marista (acompanhamento), ofere-
cidos a quantos sentem um chamado 
interior à vocação marista. Também 
começam, em nível local, alguns gru-
pos que desejam continuar a partilhar 
sua vida e sua fé. O documento “Em 
torno da mesma mesa” haverá de con-
verter-se num guia para esses grupos e 
esses processos.

Ano Santo de Compostela 2010

Ao celebrar o Ano Santo de Compostela 2010, San-
tiago abre suas portas a milhares de peregrinos que, 

provenientes de todo o mundo, visitam o sepulcro do 
Apóstolo. A Província Marista Compostela, por meio 
de suas comunidades de Roxos e do Colégio Maior 
Gelmírez, também abre suas portas a todos os Irmãos 

e Comunidades maristas que se dirigem a Santiago, 
durante o verão. Essas duas casas e suas comunidades 
lhes oferecem acolhida, dentro de suas possibilidades e 
como serviço aos peregrinos maristas. As comunidades 
podem ser contatadas através dos e-mails e telefones 
indicados no nosso site.
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União Marista do Brasil (UMBRASIL)
Assembleia discute o Brasil Marista

A sexta Assembleia Geral Ordi-
nária da União Marista do Bra-
sil (UMBRASIL) foi realizada 

nos dias 25 e 26 de fevereiro, na Vila 
Champagnat, em Brazlândia (DF). Os 
representantes das três Províncias 
do Brasil Marista – Centro-Norte, 
Centro-Sul, Rio Grande do Sul, e o 
Distrito da Amazônia - analisaram o 
exercício 2009 da UMBRASIL, traça-
ram o plano de ação 2010 e delibera-
ram sobre propostas educacionais e 
de gestão. “Avaliamos, no encontro, 
a matriz curricular, o Noviciado Inter-
provincial e o plano de formação dos 
Irmãos, Leigos e Leigas maristas”, 
destacou o Ir. João do Prado, secre-
tário-executivo da UMBRASIL.

A abertura dos trabalhos se deu 
com a aprovação da ata do último 
encontro do grupo e a posse do Ir. 
Inácio Etges como novo presidente 
do Conselho Superior, para o man-
dato de um ano. Antes de iniciar a 
condução das atividades, o Irmão 
reforçou a importância da integra-
ção do grupo - “A UMBRASIL somos 
todos nós”.

O Ir. Arlindo Corrent apresentou a 
União Marista do Brasil aos partici-
pantes. O diretor-presidente falou 
sobre o organograma, a infraestru-
tura da nova sede, os documentos 
básicos e a equipe, hoje formada 
por 16 colaboradores. O Ir. João 
do Prado enfocou o planejamento 
estratégico, que leva em considera-
ção o potencial humano, processos, 
serviços e negócios e posicionamen-
to estratégico. A representatividade 
das associadas da UMBRASIL foi o 
tema escolhido pelo Ir. José Wagner 
Rodrigues.

Fez parte ainda das atividades do 
dia, a aprovação dos três titulares do 
Conselho Fiscal, para a gestão 2010-

2011. Foram eleitos, por unanimida-
de, os Irmãos Lauro Francisco Hoch- 
scheidt (Rio Grande do Sul), José 
Augusto Alves (Brasil Centro-Norte) 
e Rafael Mendes dos Santos (Brasil 
Centro-Sul). Cada Província teve es-
paço, em seguida, para expor ações, 
prioridades e desafios de gestão.

O período da tarde foi dedicado à 
apresentação dos consultores da Pri-
meira Consulta, sobre o modelo or-
ganizacional proposto a UMBRASIL.

Participam da Assembleia provin-
ciais, conselheiros e direção UMBRA-
SIL, com o apoio de colaboradores.

Debate marca o final da 
assembleia

O último dia da Assembleia Geral 
Ordinária da UMBRASIL foi dedicado 
à reflexão e deliberação de assuntos 
relacionados ao planejamento 2010. 
A equipe da instituição apresentou 
o relatório do ano passado, com os 
resultados das ações nas áreas de 
Gestão, Missão, Vida Consagrada 
e Laicato, Assessoria de Relações 
Interinstitucionais e Assessoria de 
Captação de Recursos. Na oportuni-
dade, foram compartilhados também 
o balanço consolidado e as parcerias 
articuladas, que geraram retorno ao 
Brasil Marista.

Com base no que foi realizado e nas 
propostas apresentadas pela UM-
BRASIL para o ano que vem, o grupo 
terá de votar, até o final da Assem-
bleia, as ações relacionadas à gestão 
de pessoas, ao fortalecimento da 
visibilidade da presença Marista no 
país, ao projeto educativo, dentre 
outros temas prioritários. A nomea-
ção do mestre dos noviços e a defi-
nição do local que sediará o Novicia-
do Interprovincial também estão na 

lista de deliberações. “Esse resgate 
dos trabalhos e o planejamento são 
primordiais. Conseguimos manter a 
dimensão fraterna nas discussões”, 
destacou o Ir. Adalberto Amaral.

A dinâmica da Assembleia também 
chamou a atenção do Ir. Luis Ger- 
hardt, do Distrito da Amazônia, que 
participa do encontro pela primeira 
vez. “É uma experiência de aprendi-
zagem, que nos permite compreen-
der os processos de forma didática.”

Essa é a sexta Assembleia conduzida 
pela UMBRASIL, realizada nos dias 25 
e 26 de fevereiro na Vila Champag-
nat, em Brazlândia (DF).

a assembleia na visão 
dos provinciais

“É um momento riquíssimo, fecundo, 
de vivenciarmos o carisma marista. O 
mundo de hoje pede a integração das 
vidas de nós, homens consagrados, e 
Leigos. É um fórum privilegiado de 
discussão sobre como vivenciarmos 
a nossa missão na contemporanei-
dade.” Ir. Wellington Medeiros – Cen-
tro-Norte.

“A Assembleia é importante para de-
finirmos o ‘Rosto’ Marista de Educa-
ção – com a integração do conteúdo 
e da grade curricular, bem como dos 
processos administrativos.” Ir. Davi-
de Pedri - Centro-Sul.

“A UMBRASIL é de uma importância 
vital, já que contribui para a garantia 
do carisma marista, a partir de articu-
lação, representatividade em órgãos 
públicos e da gestão profissional. Os 
maiores desafios da Assembleia são 
as bases curriculares, a comunicação 
e a consolidação dos processos for-
mativos”. Ir.Inácio Etges – Rio Grande 
do Sul. 


