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Novidades

III Capítulo Provincial

Com a participação de 49 Irmãos 
e 7 leigos, foi realizado o III Ca-
pítulo provincial da Província de 

l’Hermitage, na casa de Notre Dame de 
l’Hermitage, França. Este foi o ato provin-
cial com o qual se quis inaugurar a casa, 
depois das reformas realizadas ao longo 
do último ano. Um dos objetivos do Capí-
tulo provincial é o de dar posse ao novo Ir. 
Provincial, o Ir. Maurice Berquet, que fora 
Conselheiro geral nos últimos oito anos. 
Substitui o Ir. Xavier Barceló, primeiro pro-
vincial da Província de l’Hermitage, a partir 
de 2003.

O Ir. Emili Turú, Superior geral, agradeceu 
muito ao Ir. Xavier sua dedicação e mais 
ainda sua disponibilidade e simplicidade. 
Agradeceu também o excelente trabalho 
de equipe, realizado pelo Ir. André Decul-
ty, ao lado do Ir. Xavier, na animação da 
Província. Destacou também a experiência 
do Ir. Maurice Berquet, reeleito provincial, 
recordando que fora Provincial em outra 

oportunidade além de Conselheiro geral, 
bem como sua disponibilidade para con-
duzir a Província “rumo a uma nova terra, 
com alegria e espírito de serviço”.

Participaram do encontro os dois Irmãos 
provinciais, um que conclui e outro que 
inicia, o Conselho provincial que terminou 
seu mandato e mais 40 Irmãos eleitos pe-
los Irmãos da Província. Foram convidados 
e participaram sete leigos: Yannis Costas, 
da Grécia; Maryvonne Donnart, membro 
da fraternidade de Lagny; Michèle Ragni, 
diretora do colégio de Chazelles, e Marie-
France Stefanelli, leiga da comunidade de 
Irmãos e leigos de La Valla-Mulhouse, na 
França; Joan Dalmau, presidente do Cen-
tro Marista de Escoteiros; Cecilia Beltrán, 
da Coordenação dos leigos maristas e 
educadora do ‘Maristas Valldemia’ e Roge-
lio González, diretor do colégio ‘Maristas 
Champagnat’ de Badalona.

A programação do Capítulo foi cuidadosa-
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Noviciado interprovincial de 
Cochabamba

Bolívia

mente preparada por uma comissão. 
As comunidades deram sua partici-
pação através de duas dinâmicas de 
diálogo. Os participantes do capítulo, 
Irmãos e leigos, receberam diversos 
documentos, entre os quais é preciso 
destacar a avaliação do triênio, ela-
borada pelo Conselho provincial que 
termina seu mandato, e o relatório das 
Comissões provinciais.

O Capítulo dedicou grande parte do 
tempo disponível para, em consen-
so, estabelecer as linhas futuras e as 
prioridades da Província. Para isso, 
elaboraram uma série de orientações 
para a vida consagrada, os Irmãos e 
leigos, e a missão, a serviço do novo 
Conselho provincial para que as ponha 
em marcha durante o triênio. O eixo da 
vida consagrada orienta a formar uma 
comunidade de homens inspirados na 
mulher Maria, Mãe de Jesus, para ofe-
recer ao mundo presente um rosto 

mariano da Igreja. Lembra-se também 
o incentivo à formação pessoal, ao 
acompanhamento pessoal e comuni-
tário, assim como ao diálogo fraterno 
dentro da comunidade. O eixo Irmãos 
- Leigos deseja responder ao desafio 
do XXI Capítulo geral de fazer avançar 
Irmãos e Leigos juntos e de iniciar um 
processo de formação comum a am-
bos, baseado no documento “Em torno 
da mesma mesa”, em que Notre Dame 
de l’Hermitage e Les Avellanes seriam 
pontos de referência. O eixo da missão 
propõe desenvolver, conjuntamente, 
uma presença evangelizadora entre as 
crianças e os jovens, especialmente os 
mais pobres, inspirando-se no espírito 
da Assembleia da Missão e do Capítulo 
geral, por meio do plano estratégico e 
do eco nos projetos comunitários.

Ao concluir os trabalhos previstos, o 
Capítulo elegeu os oito Irmãos que 
formam o Conselho de governo com o 

Ir. Maurice Berquet, provincial: Miquel 
Cubeles, André Déculty, Jean Pierre 
Destombes, Pere Ferré, Xavi Giné, Jau-
me Parés, Jean Ronzon e Gabriel Villa-
Real.

Também é preciso registrar o emo-
cionante momento vivido durante a 
Eucaristia do dia 7, quando se conferiu 
a missão à nova comunidade interna-
cional da casa de l’Hermitage, formada 
por leigos e Irmãos de diferentes regi-
ões do mundo.

A reconstrução de l’Hermitage se 
equilibra entre a tradição de uma 
casa edificada pelo próprio fundador, 
no século XIX, e o desafio futuro cor-
respondente ao século XXI. Tradição 
e modernidade, em edificante equilí-
brio, são um paradigma desse novo 
triênio: raízes do carisma e horizontes 
de futuro.

No dia 19 de março, festa de 
São José, patrono do Institu-
to, na Cidade de Cochabam-

ba (Bolívia), nós, formandos, Mário, 
Miguel, Carlos (Paraguai), Jhonattan 
(Bolívia) e Marlon (Peru) celebramos a 
entrada no Noviciado Interprovincial. 
Em clima fraterno e simples, vivemos 
com alegria e gozo esse momento 
importante e significativo para nos-
sas vidas.

Partilhamos com vocês nossos sen-
timentos e sonhos, ao iniciarmos a 
vida religiosa marista, sob a proteção 
de Maria e Marcelino. Temos a con-
vicção de que fazemos a caminha-
da, pessoalmente, mas ao mesmo 
tempo unidos com todos vocês. Por 
isso, nos recomendamos à oração 
de todos para podermos continuar 
decididos no seguimento de Jesus de 
Nazaré.

Pré-noviciado

No dia 6 de março do presente ano, 
iniciaram o pré-noviciado internacio-
nal, em Cochabamba, Bolívia, quatro 
jovens oriundos do Paraguai, Argen-
tina e Chile. Depois das etapas an-
teriores de formação, em seus paí-
ses de origem, decidiram continuar 

o programa de formação marista e 
ingressar no pré-noviciado. Viverão, 
durante alguns meses, uma expe-
riência de integração, orientação e 
discernimento vocacional, antes do 
noviciado.

“Com alegria no coração começa-
mos essa nova etapa, confiantes em 
Maria, nossa fiel companheira de 
caminho, desse caminho que é Jesus. 
Partilhamos com vocês nossa alegria 
e contamos com suas orações e 
apoio, nesse processo de seguir Jesus 
do jeito de Champagnat.”

Foi gratificante a presença e a par-
ticipação do Ir. Antonio Peralta, da 
comunidade marista do bairro Ticti 
Norte e da família de Jhonattan.
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O Ir. Jeffrey Crowe assume a animação provincial por mais 
um triênio 

O Irmão Superior geral com 
seu Conselho, na sessão or-
dinária de 16 de março de 

2010, nomeou o Ir. Jeffrey Crowe 
como provincial de Sydney, para um 
segundo mandato de três anos, a 
partir de 19 de dezembro de 2010.

Em carta dirigida aos Irmãos da Pro-
víncia, comunicando-lhes a nome-
ação do Irmão Jeffrey, o Ir. Superior 
geral destaca que a aceitação des-
sa responsabilidade “é ao mesmo 
tempo um ato de generosidade e 
de fé”. E sublinha que os Irmãos, 
através da consulta prévia, “ava-
liam as habilidades de liderança” 
que o Irmão oferece à Província. O 
Irmão Emili manifesta também sua 
satisfação “pelo processo que foi 
implantado na Província”, destina-

do a responder aos chamados do 
Capítulo geral.

Entre os objetivos do Plano pro-
vincial, que o Irmão Jeffrey haverá 
de animar, destacam-se quatro: um 
renovado sentido da consagração, 
firmemente enraizada no Evange-
lho, que promova novas formas de 
ser Irmão; uma nova relação entre 
Irmãos e leigos maristas, baseada na 
descoberta conjunta de uma maior 
vitalidade do carisma marista; uma 
presença muito significativa entre as 
crianças e jovens pobres; e finalmen-
te, uma mentalidade internacional 
em tudo quanto a Província realiza.

O Irmão Emili conclui sua carta feli-
citando o Irmão Jeffrey, tanto por seu 
trabalho pessoal constante quanto 

pelo dos Irmãos da Província 
com os leigos maristas. 

Maristas em prol do Haiti
UMBRASIL - União Marista do Brasil 

A União Marista do Brasil (UMBRA-
SIL) está elaborando uma campa-
nha de levantamento de fundos 

para ajudar as vítimas do terremoto que 
devastou o Haiti, em fevereiro deste 
ano. Para isto, lança a Campanha Maris-
ta pelo Haiti.

Segundo o secretário executivo da UM-

BRASIL, Irmão João Carlos do Prado, 
essa Campanha pretende contribuir para 
a mobilização nacional de suporte a 
projetos humanitários, principalmente 
aqueles voltados ao socorro das crian-
ças e jovens haitianos, em especial as 
órfãs.

A campanha inicialmente se dará com 

suporte financeiro e, posteriormente, 
com ajuda e mão de obra para recons-
trução do país. Ainda, segundo o Irmão 
João Carlos, a campanha pretende mobi-
lizar o público das organizações do Bra-
sil Marista, mantendo o caráter marista 
de ação solidária.

A UMBRASIL atua com a parceria da 
Cáritas Brasileira, que cedeu uma conta 
corrente exclusiva para a mobilização 
Marista. A Campanha conta também 
com o apoio da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB), Fundação 
Marista pela Solidariedade Internacional 
(FMSI) e a Conferência dos Religiosos do 
Brasil (CRB).
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Missão marista na Amazônia
Importante Encontro no Distrito Marista da Amazônia

Aconteceu em Porto Velho - Ron-
dônia, sede do Distrito, durante 
a Semana Santa, o encontro 

anual dos Superiores de Comunidade 
com o Conselho do Distrito. Neste 
ano o encontro foi mais significativo, 
pois contou com a presença dos três 
Provinciais das províncias do Brasil, Irs. 
Inácio Etges (RGS), Davide Pedri (BCS) 
e Wellington Medeiros (BCN), do Con-
selheiro geral Ir. Antonio Ramalho e de 
membros da União Marista do Brasil 
(UMBRASIL). Os temas do encontro 
foram três: Partilha dos Planos Comu-
nitários de Vida de cada comunidade; 
troca de informações; elaboração do 
Plano Estratégico do Distrito. Este úl-
timo tema ocupou a maior parte do 
tempo e foi coordenado pela equipe 
da UMBRASIL, tendo à frente o Ir. João 
Carlos do Prado.

Com uma metodologia bem partici-
pativa, os Irmãos puderam resgatar 
elementos da história da presença ma-
rista na região, das grandes incidências 
pastorais e do estilo de vida gestado 
e querido para o Distrito. Atualmente 
somos 28 Irmãos distribuídos em nove 
comunidades em quatro dos cinco es-
tados sob a jurisdição do Distrito: Acre, 
Amazonas, Rondônia e Roraima.

Nesta semana de intenso trabalho, 
procuramos traçar um plano de ação 
com o horizonte do ano 2017, o mes-
mo marco histórico do Instituto. Dese-

jamos fortalecer o nosso estilo de vida 
simples, trabalho pastoral inserido nas 
bases das igrejas locais, procurar o au-
tossustento, fortalecer a formação ini-
cial, incentivar as comunidades a que 
continuem sendo espaço de acolhi-
mento dos jovens, ambiente formativo 
e vida de intensa fraternidade.

Sendo parte da realidade amazônica, 
nos interrogamos sobre nossa partici-
pação na preservação ambiental, um 
estilo de vida sóbrio, uma educação 
e formação voltadas para a geração 
de vida. Atualmente grandes projetos 
governamentais ameaçam extensões 
imensas da Amazônia. Os moradores 
ao longo dos grandes rios, as comu-

nidades nativas, os pequenos agri-
cultores se perguntam pelo significa-
do desses projetos. Muitas lideranças 
proféticas da Igreja se engajam na luta 
pela vida dos amazônidas e do bioma 
amazônico. E nós nos perguntamos 
como podemos ser maristas portado-
res de vida em nosso trabalho pedagó-
gico, pastoral, social.

A realização deste trabalho, nesta se-
mana santa, nos ajudará a estarmos 
melhor articulados entre nós, com as 
províncias e com a UMBRASIL.

_____________
Irmão Sebastião Ferrarini
superior do Distrito.

L'Hermitage


