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Novidades

Conselho geral: Sessão plenária de programação

Depois de cinco dias de convivência 
comunitária, em Tarquínia, perto 
de Roma, onde iniciou a elabora-

ção do Projeto comunitário, o Conselho 
geral começou a sessão plenária, a partir 
do dia 22 de março de 2010. O programa 
desenvolvido, nesse período, combinou 
diversos ritmos e intensidades. A Semana 
santa permitiu harmonizar trabalhos e ce-
lebrações.

Os trabalhos realizados num primeiro mo-
mento consideraram: os temas que o pre-
sente Conselho recebeu em herança, as 
tarefas que lhe confiou o Capítulo geral e a 
definição de políticas e ações futuras para 
a animação e o governo do Instituto. Uma 
etapa importante desse processo consistiu 
na escuta das pessoas que estavam impli-
cadas nos processos vividos durante os 
anos anteriores.

Entre as questões herdadas por este 

Conselho geral encontra-se a realidade 
institucional dos Secretariados que fun-
cionaram durante os últimos anos do 
Governo geral anterior. Por isso, na agen-
da do Conselho, foram incluídas sessões 
de consulta aos Irmãos que dirigiram ou 
dirigem os Secretariados. A economia, a 
Fundação marista internacional para a 
solidariedade (FMSI) que atende os pro-
jetos de solidariedade e a promoção da 
defesa dos Direitos da Infância, o Secre-
tariado dos Leigos e a Missão ad Gentes 
ocuparam grande parte das sessões de 
trabalho.

Na quinta-feira, 21 de abril de 2010, o 
Conselho geral promoveu um encontro 
com todos os membros da Administração 
geral. O Irmão Emili Turú, Superior geral, 
recordou que a Administração geral está a 
serviço de 47.000 Irmãos e leigos e atende 
a 661.778 crianças e jovens, em 79 países. 
O Conselho geral tem como missão unir o 
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Província Brasil Centro-Norte
Encontro Superiores de Comunidades 

Instituto, animar, guiar e acompanhar 
a fidelidade em todo o trabalho que 
se realiza para levar adiante a missão. 
A Administração geral, composta de 
Irmãos e leigos, está a serviço do Ins-
tituto com o qual divide a missão da 
atividade educativa.

Os membros da Administração geral, 
divididos em dois grupos, avalizaram 

como positivo o ambiente que se vive 
na Casa-geral e deram sugestões ao 
Conselho relativas aos serviços que 
são oferecidos por Roma a todo o 
Instituto.

O Irmão Emili, antes de concluir a reu-
nião, entreviu a possibilidade de nova 
reunião, depois da conclusão da ses-
são plenária, para dar informações e 

anunciar algumas decisões tomadas.

Todo o processo que o Conselho 
geral realiza, durante essa longa ses-
são plenária, tem como finalidade a 
construção de uma visão de futuro 
para o Instituto marista que permita 
a elaboração de políticas e progra-
mas eficientes para a animação e o 
governo.

Foi realizado, em Brasília, de 8 a 10 
de abril, o Encontro dos Superiores 
de Comunidades da Província Bra-

sil Centro-Norte, com o tema “Superio-
res: semeadores da unidade provincial”. 
Além da presença dos superiores de 
comunidades, o governo provincial tam-
bém prestigiou, aproveitando a oportu-
nidade para comemorar os quatro meses 
de gestão. “O Superior de Comunidade 
está a serviço de seus coirmãos no 
cumprimento de sua vocação pessoal, 
comunitária e apostólica. O Instituto se 
realiza em cada um deles e em cada co-
munidade”, lembrou o Ir. Wellington.

O XXI Capítulo Geral foi um dos temas 
abordados pelo Irmão, que deu dicas pa-
ra a leitura do documento. Na sua apre-
sentação, o provincial destacou ainda o 
governo local, segundo as Constituições 
Marista, e as prioridades da Província 
para os próximos três anos - aprofunda-
mento da consagração, fortalecimento 
da evangelização profética, implementa-
ção de iniciativas necessárias à susten-
tabilidade e à vitalidade da missão, e o 
desenvolvimento da cultura vocacional. 
“Vamos aproveitar esse momento juntos 
para discutirmos a busca da unidade, 
aprofundarmos informações sobre a no-
va estrutura da Província e fortalecermos 
a comunhão e a reciprocidade”, finalizou 
o provincial.

Um minuto de silêncio em homenagem às 
vítimas do terremoto do Haiti. Foi assim, 

que os Irmãos se 
prepararam para a 
apresentação da 
campanha “Ma-
ristas pelo Haiti”, 
conduzida pela 
c o o r d e n a d o r a 
de Marketing da 
Província Marista 
Brasil Centro-Nor-
te, Amanda Leiria.

Cada Irmão rece-
beu uma apostila 
explicativa e cartazes para a implemen-
tação da campanha, em que a União 
Marista do Brasil (UMBRASIL) atua em 
parceria com a Cáritas Brasileira, que 
cedeu a conta corrente exclusiva para a 
mobilização Marista. A iniciativa já tem o 
apoio institucional da Fundação Marista 
pela Solidariedade Internacional (FMSI), 
Confederação Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), da Cáritas e da Conferên-
cia dos Religiosos do Brasil (CRB).

O momento de oração deu início ao 
segundo dia Encontro dos Superiores 
de Comunidades, que terá como te-
ma a implementação de iniciativas de 
sustenbilidade e vitalidade da missão. 
A manhã foi dedicada à apresentação 
do consultor Robert Haigh, da empresa 
Primeira Consulta, sobre as mudanças 
na estrutura Província. Em seguida, foi 
a vez do superintendente de Organis-
mos Provinciais, Ir. Humberto Gondim, 

apresentar a sua área, ao lado do Ir. Luiz 
André, coordenador da Comissão de 
Evangelização e Pastoral.

O Irmão Superior Geral, Emili Turu, pres-
tigiou o Encontro dos Superiores de 
Comunidades, via web cam (sistema 
ooVoo) na tarde desta sexta-feira, dia 09 
de abril. O Irmão saudou os participan-
tes com uma palavra de ânimo - “Vocês 
são líderes. É importante avaliarmos o 
que estamos construindo e deixando de 
construir”.

Ir. Emili lembrou que o Encontro está 
em consonância com o Capítulo Geral, 
já que propõe a vivência do diálogo 
fraternal entre os Irmãos, e deles com a 
equipe provincial. “A prática do Capítulo 
está em cada um”, lembrou. O Superior 
enfocou o compromisso com a busca 
pela Unidade provincial.
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V Encontro da Rede Interamericana de EAM e 
XV Encontro da Rede Latino-americana

Na cidade de Lujan, Buenos 
Aires, Argentina, reuniu-se a 
Rede Interamericana de EAM, 

iniciando seu trabalho no último dia 
8 de abril e previsto até o dia 15, 
quinta-feira, à noite. Este encontro 
contou com a presença dos vários 
delegados da EAM, provenientes 
de todas as Unidades administrati-
vas da América marista. Contamos 
com a presença de leigos e Irmãos 
procedentes da Argentina, Uruguai 
Paraguai, Chile, Peru, Bolívia, Bra-
sil, Equador, Colômbia, Venezuela, 
Guatemala, México, Estados Unidos 
da América e Canadá. No dia 8, os 
42 participantes chegaram a Buenos 
Aires, sendo logo transladados para 
Lujan, a cidade mariana da Argen-
tina, a 70 km de distância, onde se 
encontra o Santuário da Virgem que 
dá nome à cidade.

O encontro aconteceu na casa ma-
rista denominada “Vila São José”, 
lugar histórico que foi casa de for-
mação para numerosas gerações de 
Irmãos sul-americanos e europeus, 
durante os primeiros noventa anos 
da presença marista, na Argentina. 
Há uns 20 anos, é casa de retiros e 
encontros para numerosos grupos 
de jovens e adultos, bem como 
lugar de acolhida de peregrinos do 
Santuário.

Este encontro da Rede Interame-
ricana de EAM teve o objetivo de 
continuar a formação na área da 
espiritualidade marista. Trata-se de 
formar animadores da espiritualida-
de para serem, depois, multiplicado-
res em suas Províncias ou Distritos. 
A formação conjunta de Irmãos e 
leigos, no campo da espiritualidade, 
é um projeto importante conduzido 
pela Rede, com apoio expresso nas 

orientações dos últimos Capítulos 
gerais. Convém lembrar que neste 
ano se concretiza a segunda parte 
do curso de formação para anima-
dores da espiritualidade marista. 
A primeira parte desse curso foi 
realizada em abril do ano passado, 
na cidade de Los Teques, Vene-
zuela. Entre as dinâmicas aborda-
das, citamos: a oração apostólica, 
a unificação da vida, a característica 
marial de nossa espiritualidade, a 
organização da EAM nas Províncias 
e a pessoa do animador. O curso de 
formação está sendo coordenado 
pelos Irmãos Mariano Varona (Santa 
María de los Andes), José Miguel Ca-
ballero (Norandina) e Horacio Bus-
tos (Cruz del Sur).

Os participantes eram Irmãos e lei-
gos maristas: pela Província Santa 
Maria de los Andes: Irs. Mariano 
Varona, Patricio Pino e Luis Cornejo 
Silva e os leigos Raúl Amaya, Eliana 
Rojas, Mónica Aguirre, Patricia Peña 
e Ricardo Miño; pelo Brasil Centro-
Sul: os Irmãos Joaquim Sperandio e 
José Aderlan Nascimento e o leigo 
João Luis Fedel Gonçalves; pelo Rio 
Grande do Sul: o Ir. Leandro Paiz e 
o leigo Gustavo Balbinot; pelo Brasil 

Centro Norte: os Irmãos Joaci Pinhei-
ro de Sousa e Rafael Ferreira Junior 
e a leiga Heloísa Afonso de Almeida 
Sousa; pela UMBRASIL: o Ir. Lodo-
vino Jorge Marín; pela Norandina: 
os Irmãos Crescenciano González, 
José Miguel Caballero, Ismar Portilla 
Benavides e Francisco Javier Pérez e 
as leigas Mercy Sedamanos e Teresa 
Hernández Arteaga; pela América 
Central: os Irmãos Carlos Monroy e 
Manolo Vallejo e o leigo Francisco 
Porres; pelo México Occidental: o 
Irmão Carlos G. Perales; pelo Mé-
xico Central: o Irmão Rodrigo Es-
pinosa; pelo Canadá: o Irmão Réal 
Sauvageau e o leigo Alain Barrette; 
pelos EUA: o Irmão John A. Allen; 
pela Cruz del Sur e pelo Distrito do 
Paraguai: os Irmãos Horacio Bustos, 
Ángel Duples e Juan Torrelles e os 
leigos Pilar Caggiao, Guillermo Mon-
teverde, Marcela Rodríguez, Graciela 
D’Eletto, Mónica Linares, María José 
Doffi e Zunilda Silva.

No último dia, foram indicados o 
lugar e a data da próxima reunião 
da Rede Interamericana, para o ano 
de 2011, bem como os objetivos e 
metas para os próximos anos.
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Brasil Centro-Sul
Profissão perpétua - Ir. Fábio Bettoni

O Irmão FÁBIO BETTONI emitiu 
os Votos Perpétuos no dia 
17 de abril de 2010, em ce-

rimônia realizada na Igreja paroquial 
da sua cidade natal, Herval d´Oeste, 
em Santa Catarina. O seu gesto de 
entrega a Deus na Congregação Ma-
rista foi muito prestigiado pelo com-
parecimento à celebração eucarística 
dos seus pais e familiares, de grande 
número de Irmãos Maristas, de muitas 
pessoas amigas, de convidados e de 4 
sacerdotes celebrantes. O Irmão Davi-
de Pedri, Superior Provincial, recebeu 

os Votos em nome do Irmão Superior 
Geral e acolheu-o na Província com 
gesto de carinho e com palavras opor-
tunas.

Para este ano de 2010 outros três 
jovens Irmãos da Província estão pe-
dindo para fazer a Profissão definitiva 
dos votos. Louvado seja o Senhor 
pelas vocações que nos envia e pela 
generosidade que suscita no coração 
desses jovens tão entusiasmados com 
o carisma de São Marcelino Cham-
pagnat.

Seguindo o espírito do 
XXI Capítulo geral 

MChFM - Fraternidade de Granada

Alguns membros da Fraternida-
de de Granada viveram uma 
interessante experiência, du-

rante a Semana santa. Participaram 
17 pessoas, 9 adultos e 8 crianças. 
Entre esses estava Jandro e família, 
Afredo e família, José Diego e famí-
lia, Adela Miravent e alguns outros 
da Fraternidade que participaram 
em alguns dias. Acompanharam-nos 
também os Irmãos Stefano e Fer-
nando. Residiram numa grande casa, 
alugada por toda a semana, servindo 
de base de operações. Utilizaram 
alguma casa a mais, cedida por 
pessoas da paróquia. Os Irmãos se 
hospedaram com o pároco.

O lugar em que foi realizada a ex-
periência chama-se Láchar, situado 
próximo ao aeroporto de Granada. 
Passaram aí a Semana santa, co-
laborando com o pároco, na pre-

paração das celebrações do tríduo 
pascal e tomando contato com as 
pessoas da paróquia. Trabalharam 
também com as crianças do povo-
ado, organizando jogos numa das 
praças. A partir do primeiro dia, o 
número das crianças foi aumentado 
e foi realizado um bom trabalho a 
partir dos jogos e do contato. Esta-
beleceram uma boa relação com as 
pessoas da paróquia. A acolhida foi 
muito boa e desejam que voltemos 
no próximo ano.

A experiência realizada é interessan-
te em vários aspectos: “O pároco 
ficou muito feliz e nós com ele”, 
disse um dos participantes. Com as 
crianças da Fraternidade foi feito 
um trabalho significativo, do ponto 
de vista da iniciação à oração, no 
competente nível. Serviu como re-
ferência a experiência que Alfredo, 

José Diego, Stefano e outros pais e 
mães de família estão coordenan-
do como projeto de iniciação das 
crianças à oração, no colégio de 
Granada. Os critérios aplicados no 
projeto do colégio foram aplicados 
com as oito crianças do grupo. Foi 
uma experiência preciosa. Entre os 
participantes criaram-se laços es-
treitos e foram aprofundados alguns 
aspectos.

No último dia foi feita uma avalia-
ção em que ficou claro que todos 
estavam muito felizes com a expe-
riência. Na conclusão do encon-
tro, estiveram presentes os demais 
membros da Fraternidade “Hermano 
Servando”, nome da Fraternidade 
de Granada. “Creio que isso foi um 
primeiro passo para outros sonhos 
que cultivamos”, afirmava um dos 
participantes.


