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Novidades

O Conselho geral elabora seu 
projeto comunitário

As Constituições, no artigo 136, 
dizem que “o Conselho-geral é 
constituído pelo Ir. Vigário-geral e 

os Irmãos Conselheiros-gerais, formando 
comunidade com o Ir. Superior-geral”. 
Atualmente, a comunidade que se reúne 
em torno do Ir. Superior-geral é constitu-
ída pelos Irmãos Emili Turú Rofes, Supe-
rior-geral, Joseph Mac Kee, Vigário- geral, 
os Conselheiros Antonio Carlos Ramalho 
de Azevedo, (Brasil Centro-Norte), Er-
nesto Sánchez Barba (México Ocidental), 
Eugène Kabanguka (África Centro-Leste), 
John Klein (Estados Unidos da América), 

Josep María Soteras Pons (L’Hermitage), 
Michael De Waas (Ásia Sul), o Irmão 
Víctor Preciado (México Ocidental) Con-
selheiro e Administrador-geral e, final-
mente, o Irmão Pedro Sánchez de León, 
Secretário-geral. No total, uma comuni-
dade de 10 membros.

Concluído o Capítulo, cada um dos Con-
selheiros necessitou de um tempo para 
concluir os compromissos em que es-
tava implicado, antes da eleição. Vários 
Conselheiros dedicaram algum tempo 
para melhorar o domínio das línguas. O 
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Retiro anual dos Irmãos do 
Equador

Província Norandina

primeiro andar da Casa-geral ficou 
praticamente vazio. O Ir. Diretor da 
Casa-geral aproveitou o período pa-
ra repintar alguns quartos e realizar 
adaptações necessárias. Fora com-
binado que pela metade do mês de 
março toda a comunidade estaria em 
Roma. Depois de um primeiro encon-
tro, o Conselho-geral deslocou-se 
por 4 dias para um local fora de Ro-
ma, com o objetivo de elaborar seu 

projeto comunitário. Acompanhou-
os o Pe. José del Carmen de León, 
capelão do Conselho.

A quarta semana de março começou 
com um encontro de todo o Conse-
lho-geral com a Irmã Christine An-
derson, FCJ, escocesa, consultora do 
Instituto Craighead de Glasgow, com 
experiência no acompanhamento a 
Conselhos-gerais de ordens religio-

sas. Essa Irmã ajudou-os a conside-
rar suas possibilidades como grupo 
humano qualificado, bem como suas 
limitações; e convidou-os a traçar 
algumas perspectivas de futuro, en-
quanto grupo dirigente.

A programação do Conselho-geral 
prevê uma sessão plenária prolonga-
da que deverá estender-se até o mês 
de maio.

Da noite de 10 de fevereiro até 
a manhã de 16 de fevereiro, 
vinte Irmãos, que partilham 

a vida com a infância e a juventude 
equatoriana e desempenham com 
ela sua missão educativa e evange-
lizadora marista, tiveram cinco dias 
de encontro com o Senhor, consigo 
mesmos e com quatro leigos que os 
acompanharam. Os Irmãos Ramón 
Benseny e César Rojas orientaram o 
retiro com muito acerto, profundida-
de bíblica e marista.

O conteúdo da oração, a contem-
plação e os momentos de partilha 
foram centrados em aprofundar a 
Mensagem de nosso XXI Capítulo 
geral, e convidaram-nos a rumar 
para um novo modo de ser maristas, 
hoje, capaz de responder à nossa 
época histórica. No final, o Irmão 
Wilson Torres esteve conosco uns 
minutos e transmitiu-nos seu en-
contro com outros Irmãos, na Gua-
temala, sobre o tema da formação 
inicial. O Ir. Libardo, nosso estimado 
Ir. Provincial, deixou-nos algumas re-
flexões importantes, a partir de seu 
diálogo pessoal com os Irmãos e a 

proposta de nosso recente Capítulo 
provincial (Configurar um projeto 
de unidade provincial com base em 
nossa centralidade em Jesus, na re-
lação entre Irmãos e leigos, solida-
riedade, formação e a necessidade 
da pastoral vocacional).

Uns momentos amenos de fraterni-
dade sincera, com muita conversa 
e brinquedos, na noite de 15 de fe-
vereiro, encerraram esses dias com 
grata satisfação.
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Programa de 2010 da Família Marista para 
religiosos de meia-idade - Manziana. Itália

O centro de espiritualidade maris-
ta de Manziana, em Roma, aco-
lheu no dia 1° de março último 

os participantes do primeiro grupo do 
programa de renovação de 2010, depois 
de ter permanecido fechado um ano.

No dia seguinte, o programa de reno-
vação para religiosos de meia-idade foi 
oficialmente aberto com uma celebra-
ção eucarística de grande recolhimento. 
Cada um dos participantes dos quatro 
ramos maristas foi apresentado nomi-
nalmente e acolhido por seu respectivo 
superior geral, ou seu representante.

Somos 19 os participantes, dentre os 
quais os irmãos maristas Timothy Song 
(Coréia), John Chong (Malásia), Albert 
Ongemba (RD do Congo), Raphael Ma-
riso (Zimbábue) e Sumith Senadheera 
(Sri Lanka); as irmãs maristas Clotilda 
Diedhou (Senegal), Noela Iosefo (Nova 
Zelândia/Samoa), Salome Dilagi, Maria-
na Maramaanicava e Mareta Nai Rai-
kivi (Ilhas Fiji); os padres maristas Pius 
Gregory Jones (Austrália), Chris Skinner 
(Nova Zelândia), Petelo Sanele Sekeme 
(Wallis-Futuna) e Patolo Matiasi (Samoa); 
e as Irmãs Missionárias da Sociedade 
de Maria, Nau Apikotoa e Loloahi Tau-
talonoa (Tonga), Ludeline Paterno (Fili-
pinas), Etevise Ioane e Pelenatete Peni 
(Samoa).

Uma equipe formada por membros dos 
quatro ramos da Família Marista está 
encarregada da coordenação do pro-
grama. São eles: Ir. Barry Burns FMS 
(Nova Zelândia), Pe. David Kennerley SM 
(Nova Zelândia), Ir. Marie Challacombe 
SM (Inglaterra) e Ir. Janice Ruff SMSM 
(Austrália).

Este programa de renovação foi orga-
nizado com a expectativa de enrique-
cer ainda mais o nosso relacionamento 
pessoal com o Cristo enquanto ma-

ristas. Está prevista uma peregrinação 
aos lugares de origem dos maristas na 
França.

Essencialmente, o objetivo do programa 
é de nos acompanhar nesta etapa do 
caminho que corresponde à metade da 
vida, em uma transformação centraliza-
da no Cristo, para a missão, através dos 
seguintes meios:

- Criar juntos uma comunidade aco-
lhedora e dinâmica, onde as diferen-
ças de carisma, de cultura, de gênero 
e de nacionalidade possam ser acei-
tas, apreciadas e exploradas.
- Oferecer processos de reflexão, re-
colhedores e criativos, com um apren-
dizado que nos torne capazes de 
escutarmos e de partilharmos com os 
outros nossos próprios recursos inte-
riores de sabedoria e de verdade, nos 
ajudando a enfrentar nossas próprias 
questões humanas, espirituais e voca-
cionais de maneira libertadora.
- Explorar a profundidade e o po-
tencial de nossas respectivas espiri-
tualidades maristas, para construir a 
dimensão mariana da Igreja em nosso 
mundo contemporâneo.
- Auxiliar-nos a desenvolvermos nos-

so próprio potencial e a sermos, nós 
mesmos, instrumentos eficazes de 
mudança em nossas comunidades, 
em nossos apostolados e em nossas 
congregações.

Enfim, temos a esperança de retornar 
a nossas casas com a capacidade de 
fazer perdurar o fruto do programa em 
nossas vidas como apóstolos maristas 
engajados.

Alguém poderia dizer que é pedir de-
mais! Mas, nós já nos sentimos à von-
tade no relacionamento uns com os 
outros, como se estivéssemos em casa, 
com encontros plenos de vida, abertos 
e onde muitas vezes damos muitas e 
boas risadas. Assumimos o desafio de 
um estilo de vida saudável, considerado 
em seu conjunto, através da prática da 
ioga, da jardinagem e com exercícios 
que nos permitem de nos distender e 
relaxar, ao mesmo tempo em que a ora-
ção nos alimenta os espíritos. O traba-
lho interior de transformação continua, 
e agora começamos a séria tarefa de 
enfrentarmos nossas próprias questões 
pessoais.
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Marista de coração e por vocação
María Pilar Moreno

María Pilar, quando e por que en-
traste numa fraternidade marista?
Participei da Fraternidade “La Inma-
culada”, de Zaragoza, desde o dia 8 
de dezembro de 1988. Participei do 
primeiro encontro europeu de Frater-
nidades, realizado em Lyon, na França, 
em agosto de 1989.
O entusiasmo e a clareza com que o 
Irmão Carlos G. Zamora e o Ir. Lorenzo 
Urien viam o Movimento, ajudaram-me 
a decidir.
Ajudou-me também o momento que 
eu então vivia, saindo de um estado de 
rebeldia contra Deus e Maria, devido a 
meus problemas familiares e pessoais. 
Foi uma reconciliação com minha vida 
interior, espiritual e reflexiva de minha 
fé.

Que experiência mais te marcou, 
na longa vivência em fraternida-
de?
Há muitas e boas experiências com 
meus irmãos fraternos. Cito algumas: 
minha solidão precoce (enviuvei mui-
to jovem); a doença de minha irmã 
e seu falecimento (ela era alma, vi-
da e coração para mim); minha luta 
silenciosa mas consciente contra o 
câncer… Bom. O apoio incondicional, 
não apenas de minha fraternidade 
mas também o de outras, conhecidas 
e queridas, fez com que, hoje, eu dê 
graças a Deus por cada novo dia.

agora a Província ibérica e a Equi-

María Pilar Moreno (Zaragoza – Espanha), é uma mulher marista de coração e por vocação. É, além disso, a “mãe” de muitos ani-
madores dos grupos da Pastoral Juvenil “Marcha”, com os quais partilhou acampamentos, Páscoas e convivências. É bem conhecido 
de todos seu veio artístico. Sabe fazer cortinas de papel como as que enfeitavam a casa paupérrima, em que viveu dois meses, quando 

esteve como voluntária num subúrbio de Guadalajara (México), até os maravilhosos adornos que ensinava a fazer, nas tardes de verão de 2006, 
na Romênia, aos meninos e às meninas de rua, abrigados na Casa Lar São Marcelino, além de outros disfarces e fantasias.

Atualmente, se ocupa, entre outras coisas, em dar a conhecer as fraternidades do Movimento Champagnat da Família Marista, na Província 
Ibérica (Espanha): ela é a pessoa enlace do MCHFM com as obras educativas e grupos apostólicos da Província. Na “Ibérica” há 10 fraternida-
des muito dinâmicas e, ultimamente, estão nascendo outras, a partir do processo catecumenal de jovens adultos maristas. Ana Sarrate, membro 
do Secretariado Ampliado dos Leigos, entrevistou-a para que a conhecêssemos melhor.

pe de animação do McHFM pedi-
ram-te um serviço. Em que con-
siste?
Minha função principal é dar a conhe-
cer quem somos, no MCHFM, e qual é 
a situação atual das fraternidades, nas 
diversas obras existentes na Província 
ibérica.
Nas minhas intervenções, apresento 
um testemunho simples da minha pró-
pria experiência; faço conhecer nossa 
espiritualidade, vivendo o Evangelho 
no estilo de Marcelino; comento nos-
so processo de constituir grupo e co-
munidade, com a preocupação de fa-
zer surgir novas fraternidades; por fim, 
convido a partilhar juntos fé e vida.
Participo igualmente da equipe de ani-
mação das fraternidades da Província 
ibérica, para informar sobre o que faço 
e para criar, conjuntamente, material 
que sirva para os objetivos acima ci-
tados: tríptico informativo sobre o 
MCHFM, a realização de um roteiro de 
formação inicial para as fraternidades 
e a atualização do Projeto de Vida do 
Movimento.

o que desejas transmitir às pesso-
as em tuas palestras?
Quero transmitir que a vida partilhada 
e doada é mais vida e vale a pena; 
que o Evangelho gratifica e torna mais 
feliz; e ao doar, se recebe. O exemplo 
que temos muito próximo, em muitas 
pessoas que nos rodeiam: os Irmãozi-
nhos de Maria com sua acolhida, sua 

presença e seu testemunho o são para 
mim e para muita gente.

Que dificuldades encontras?
Percebo que a tarefa de “enlace pro-
vincial do MCHFM” é mais complicado 
do que supunha. Em alguns colégios é 
difícil chegar; chamo à porta uma, du-
as, três… vezes, e não respondem.
Em outros lugares, pelas caracterís-
ticas dos colégios, não consideram 
viável minha presença, por ora. Há 
também centros que não precisam 
de mim, porque contam com muitos 
fraternos e eles mesmos se dão a co-
nhecer.

Que resultados crês conseguir?
Por ora, poucos resultados, ou não 
visíveis;mas estou empenhada e en-
tusiasmada em semear; haveremos de 
colher, seja quando for ou como for. 
Tenho a esperança de que surjam 
“novas formas de ser marista de ver-
dade”.

como imaginas o futuro das frater-
nidades, na Província?
Sonho com uma Família Marista gran-
de, muito grande, em que a pessoa 
sempre esteja acima de tudo. Parece-
me que isso vai por bom caminho, 
embora a passo lento, mas algum dia 
veremos mais frutos do que contem-
plamos agora, porque acredito que há 
pessoas corajosas e arrisca-
das no movimento.


