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Novidades

Programa de Formação para 
Irmãos de meia-idade e Família marista-2010 

Fomos orientados, na primeira semana 
do mês de março, através de nossa 
primeira palestrante, a médica Katri-

na Anderson, que abordou o tema “Viven-
do plenamente”. Ela nos orientou a termos 
uma visão profunda sobre a nossa vida, 
nosso ser intelectual, físico e espiritual. In-
dicou-nos também alguns meios práticos, 
para que conservemos nosso corpo em 
boa forma, através da ioga na meditação 
(‘adiana-ioga’), que continuamos a praticar 
durante a semana, de segunda a sexta-fei-
ra. Também tivemos contato com a neve 
(para muitos era a primeira vez). O padre 
David Glenday (MCCJ) abordou o tema da 
oração, durante a semana. Ele permaneceu 
conosco e orientou-nos para que desco-
bríssemos a oração sob outros aspectos e 
em outras dimensões de nossa vida.

Na terceira semana, a Irmã Patricia Stowers, 

SMSM, nos falou sobre a “Intercultura”. 
Ela partilhou conosco suas experiências, 
desafiando-nos a descobrirmos os valores 
de nossas culturas e da Igreja. A Irmã Ge-
orgeanne, Superiora geral das SMSM, aju-
dou-nos a descobrir o valor da liturgia em 
nossas vidas. Aumentou em nós o apreço 
pela Eucaristia e pelas celebrações diárias, 
em nossas comunidades.

A equipe ajudou-nos a preparar a Semana 
Santa, recordando-nos do apelo ao disci-
pulado. Ouvimos o inteiro Evangelho de 
Marcos, lido de maneira reflexiva e signifi-
cativa. Ao longo das celebrações do tríduo 
pascal, tivemos a oportunidade de rezar, 
de meditar e participar de maneira criativa, 
comunitária e comunicativa da celebração 
das liturgias.

As celebrações da Páscoa se prolongaram 
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Encontro provincial do MCHFM
Rio Grande do Sul

ao longo de todo o dia, quando nos 
reunimos para um churrasco ao ar livre, 
convidando as irmãs de língua francesa 
- participantes de um retiro na Casa ge-
ral das SMSM - para se juntarem a nós.

Antes de nos dirigirmos ao nosso retiro 
de sete dias completos, fizemos uma 
peregrinação ao Subíaco, local do nas-
cimento da vida monástica, onde são 
Bento passou alguns anos em contem-
plação e oração.

Toda a experiência vivida na Páscoa 
continuou a entusiasmar-nos, quando 
nos dirigimos para o retiro em Galloro, 
de 9 a 16 de abril. As leituras da Páscoa 
ressoavam ainda na beleza da natureza 
primaveril que nos cercava, convidan-
do-nos a nascer para uma nova vida 
em abundância.

Três membros de nossa equipe, Barry, 
Marie e David, juntamente com o pa-
dre Kevin, SM, e a Irmã Eileen Plunkett 
(Franciscana Mil Hill), e a constante 
inspiração do Espírito Santo, fizeram 
desse retiro uma de nossas mais pro-
fundas experiências de Deus. Partimos 
todos dali com a grande sensação de 
termos sido profundamente alimenta-
dos, infinitamente amados por Deus 
e com a energia renovada para con-
tinuarmos a dar uma resposta à ação 
transformadora do Espírito Santo, pre-
sente em cada um de nós.

A semana seguinte iniciou com dois 
dias inteiros dedicados ao tema “Si-
nais dos tempos”, apresentado pela 

equipe. Sentimos grande energia e 
entusiasmo quando participamos dos 
pequenos grupos, onde refletimos so-
bre os sinais dos tempos, no mundo, 
na Igreja e em nossas próprias Con-
gregações. Dividimo-nos em grupos, 
conforme a proveniência de quatro 
continentes e das regiões em que mar-
camos presença missionária, como a 
África, a Ásia, a Austrália, a Europa e a 
Oceania. Houve exercícios vigorosos, 
em que cada grupo nos estimulava a 
dar uma resposta aos desafios e lem-
brando nossa responsabilidade face à 
preservação da criação e de uns pelos 
outros, tornando-nos mais atentos aos 
“SINAIS DOS TEMPOS HOJE” e ao nos-
so modo de vida.

Foi muito apropriado o tema seguinte, 
isto é, “O Reino de Deus”, apresenta-
do pelo padre John Fuellenbach SVD. 
Foi um dos mais animados, tendo 
apresentado palestrantes convidados 
que nos conduziram bem longe! No 
primeiro dia, vimos o tema ‘O que é 
o Reino de Deus’, seguido de ‘O que 
Jesus tinha a ver com ele’, e no último 
dia foi abordado ‘A Igreja e o Reino’. 
Os dias foram realmente plenos e in-
tensos, com uma rica experiência para 
nós, enquanto maristas de meia-idade, 
para que tenhamos mais consciência 
e compreensão do Reino de Deus, “... 
para lermos e sentirmos os sinais do 
Reino, que já está presente, embora 
ainda não totalmente...”

A quarta semana de abril iniciou com 
o tema “As transições da meia-idade”, 

apresentado pelo Irmão Don Bisson, 
FMS. Foi o tema mais desafiador, pois 
Don, que é especialista nessa área, nos 
ofereceu um claro e honesto quadro, 
sobre o processo normal das transi-
ções da meia- idade. Fomos convi-
dados a olhar para nossas próprias 
sombras, individuais e coletivas, porém 
não de maneira negativa, mas como 
uma oportunidade de crescimento e 
de transformação. Segundo Jung, “90% 
é ouro a ser redimido e 10% nós en-
tregamos a Deus”. Apreciamos muito 
a abordagem ‘pé-no-chão’ de Don, 
que partilhou suas próprias experiên-
cias e revestiu de humor os verdadei-
ros exemplos humanos que podemos 
também relatar. A maneira com que 
vivemos os anos da meia-idade pode 
condicionar o nosso comportamento 
e as nossas atitudes na terceira idade. 
“Não podemos viver, no entardecer da 
vida, de maneira igual ao programado 
em seu amanhecer...”

Esta é a nossa décima semana de con-
vivência, em Manziana. Nossas liturgias 
são criativas e recolhidas, com uma 
rica variedade de contribuições que 
nos alimentam e ajudam nesta comu-
nidade realmente multicultural e dinâ-
mica. Com os passeios, os esportes, 
os trabalhos manuais, com a comida 
bem preparada e mesmo com o vinho 
e as noites sociais, estamos vivificando 
nossos corpos, mentes e almas. Don 
nos recordou, uma vez mais, que “so-
mos chamados a ser completos, não 
perfeitos”.

Cento e trinta e oito pessoas da Pro-
víncia do Rio Grande do Sul (Brasil) 

reuniram-se em Veranópolis num gran-
de encontro provincial para celebrar 
os 25 anos de criação do Movimento 
Champagnat da Família Marista.

O evento que contou com 127 leigos e 
11 Irmãos refletiu sobre o 21º Capítulo 

Geral, o 3º Capítulo Provincial, o 1º En-
contro dos Multiplicadores do MCHFM 
do Brasil ocorrido no começo deste 
ano, bem como as implicações de cada 
um desses grandes eventos na vida e 
na missão dos membros do MCHFM.

Nas palavras dirigidas pelo Ir. Provin-
cial, todos se sentiram desafiados à 

mudança do coração para uma autên-
tica propagação do Carisma Marista de 
Champagnat.

Felizes pela graça da perseverança no 
movimento, os presentes assumiram 
como meta de curto prazo a animação 
vocacional de candidatos à vi-
da marista: Irmãos e leigos.
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O Irmão Flávio Testa 
faz 100 anos

13 de maio de 2010 Notícias Maristas

Roma, Itália

Nascido em Castel Madama (Itá-
lia), em 2 de maio de 1910, 
o Irmão Flávio Testa venceu 

a inusitada meta cronológica de um 
século de vida. A festa ocorreu no Co-
légio ‘San Leone Magno’ de Roma. O 
Irmão Flávio integra essa comunidade 
romana. Rodeado de Irmãos, fami-
liares e amigos, renovou seus votos, 
participou da missa e da mesa com 
grande alegria. Chegou aos cem anos 
sem nunca ter visitado um dentista. 
Conserva em perfeito estado os seus 
dentes originais. Não gostou quando 
os presentes à festa lhe deram um for-
te aplauso, observando que “somente 

cabe aplaudir o Senhor” por ter-lhe 
concedido cem anos de vida.

O Irmão Onorino Rota recapitulou a 
vida do Ir. Flávio, destacando algumas 
datas importantes. Fez seu juvenato 
em Mondovi (1922); o Noviciado e 
a primeira profissão em Ventimiglia 
(1926). No dia de sua consagração 
esteve presente o Irmão Alfano, seu 
venerável mestre de noviços, cujos 
restos mortais repousam na capela do 
colégio marista ‘San Leone Magno’. 
Em 1931, o Ir. Flávio se consagrou ao 
Senhor com os votos perpétuos, vincu-
lando-se para sempre ao Instituto dos 

Irmãos Maristas. Desde então, prestou 
variados serviços: Superior, catequis-
ta, professor, administrador e outras 
missões, conforme as necessidades. 
Foi sempre ativo e dinâmico, inclusive 
quando, sendo bibliotecário do ‘San 
Leone Magno’, a biblioteca foi transfe-
rida para os porões.

O Ir. Onorino concluiu afirmando: “O 
Irmão Flávio viveu sua vocação com 
serenidade e alegria para chegar a estes 
seus primeiros 100 anos. (Recordemos 
que não se deve pôr limites à Provi-
dência Divina). Hoje, juntos celebramos 
esta Eucaristia, com o coração repleno 
de alegria, pelo grande dom que Deus 
fez ao Instituto dos Irmãos Maristas e 
a cada um de nós, na pessoa do Imão 
Flávio.”

Ir. Emili Turú, Superior geral, represen-
tando todos os Irmãos do Instituto, e 
o Ir. António Giménez, Provincial da 
Mediterrânea, homenagearam-no com 
uma bênção papal e um lindo quadro 
da Boa Mãe.

Depois do almoço soprou com força 
para vencer as velas que coroavam o 
grande e artisticamente apresentado 
bolo de aniversário, oferecido por sua 
Comunidade.

Mundo marista

Bélgica ZâmbiaCamboja
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Encontro 
dos Coordenadores 
das Obras Sociais

Província Mediterrânea 

Nos dias 23 e 24 de abril de 
2010, ocorreu na Casa geral, 
em Roma, o encontro anual 

dos Coordenadores de Obras sociais 
da Província Marista Mediterrânea. Es-
sa instância foi criada, há vários anos, 
depois da celebração da I Assembleia 
Provincial sobre a Missão social, com 
os objetivos de relacionar entre si as 
várias obras sociais, de refletir sobre a 
identidade marista dessas obras e de 
promover ações conjuntas.

Atualmente, as Obras sociais da Pro-
víncia Mediterrânea são:

Na síria:
“Oreille de Dieu” (Ouvido de Deus) 
com o objetivo de dar atenção so-
cioeducativa a crianças e jovens, em 
Aleppo.

Na itália:
"Associação Acuma” para animar 
crianças de rua, em Bucarest, com 
grupos organizados de Gênova e 
Como;
"Centro Diurno L’Albero” para crian-
ças e jovens, em Cesano Maderno 
(Milão);
Grupo ‘Famiglia’ para dar apoio aos 
sem-teto e outras pessoas excluídas, 
em Gênova;
Grupo de Solidariedade de ‘San Le-
one Magno’, cooperando especial-
mente com a Associação Ematos, 
em Roma;

•

•

•

•

•

Associação “Mani Unite” para meno-
res com necessidades especiais, em 
Taormina.

Na Espanha:
"Centro Champagnat" para a aco-
lhida residencial de menores, em 
Huelva;
"Lar Champagnat" para a acolhida 
residencial de menores, em Torrent 
(Valência);
"Associação Novo Horizonte" para 
acompanhamento a menores e imi-
grantes, em Huelva;
Projeto de inclusão de jovens, sobre-
tudo da etnia cigana, em Alcantarilla 
(Múrcia);
"Projeto Vida" para a recuperação 
de dependentes de drogas, em Ba-
dajoz.

A essa reunião vieram representantes 
de todas as obras, excetuada a de Ale-
po (Síria) que nesses dias recebia a visi-
ta canônica do Conselho provincial.

Nessa reunião foram abordados alguns 
temas que poderão reforçar a Identida-
de marista dessas obras, como o perfil 
do agente social marista ou o caráter 
próprio das obras sociais maristas. 
Outro aspecto, que desperta muito 
interesse nas várias obras, é a elabo-
ração de um plano de formação para 
agentes sociais.

O mais interessante, como em todos 
esses encontros, foi a oportunidade 
de partilhar inquietudes e conhecer 
melhor os projetos para os mais ne-
cessitados. Temos consciência de que 
nossa tarefa de coordenação não é 
fácil, mas percebemos que estamos 
caminhando, como nos pede o 
último Capítulo geral.

•

•

•

•

•

•

Novidades no Gru-
po Editorial Luis 

Vives

Nestes dias, estão sendo dis-
tribuídas as duas últimas 
novidades da Editora Khaf 

para a primavera de 2010. A pri-
meira intitula-se “El camino de la 
paz” de autoria de Xavier Pikaza. A 
paz continua sendo uma das máxi-
mas aspirações humanas. Depois de 
uma descrição das manifestações da 
guerra e da violência em nosso mun-
do, o autor nos propõe uma série 
de iniciativas práticas que ajudam a 
construir a paz em nossa sociedade, 
em nossas comunidades e na Igreja. 
É uma proposta para todos os que 
“creem na vida” e com ela se com-
prometem.

A segunda é de Josep Otón e traz o 
título “Relatos con vivencia. Retratos 
de interior”. Essa obra é uma cole-
ção de contos que deseja recuperar 
a narração com fonte de valores e 
como ensaio da convivência na so-
ciedade. A ferramenta utilizada nes-
se livro para retratar é o relato curto 
que esboça situações quotidianas, 
com a intenção de apresentar outras 
facetas da realidade e de mostrar a 
riqueza matizada dos lugares que 
emolduram nossa passagem pela 
vida.

Para trabalhar ou utilizar esses re-
latos é oferecida uma proposta di-
dática on-line de grande utilidade e 
que pode ser encontrada em www.
edicioneskhaf.es

Esse último título abre a coleção 
“Expresiones”, destinada à publica-
ção de obras e recursos que podem 
ser úteis na educação religiosa, na 
pastoral, na educação para os valo-
res ou para a solidariedade.

A Editora Khaf faz parte do Grupo 
Editorial Luis Vives, propriedade dos 
Irmãos maristas. 


