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Atas do
XXI Capítulo Geral
As modificações entram em vigor dia 6 de junho

O

XXI Capítulo geral, em sua última
sessão, no dia 10 de outubro de
2009, delegou ao Conselho geral
a responsabilidade da publicação oficial
dos textos capitulares. Em dezembro
2009 já estava publicado o Documento
do XXI Capítulo geral – “Com Maria, ide
depressa para uma nova terra!” leia.
Publicamos agora neste volume as Atas
do XXI Capítulo geral. Ulteriormente,
será feita uma edição atualizada das
Constituições, contendo todas as mudanças introduzidas pelos últimos Capítulos gerais. Para isso se contará com
uma equipe especialmente nomeada pelo Conselho geral, conforme decisão do
Capítulo.
Estas Atas, realizadas sob a responsabilidade do Ir. Superior geral e seu
Conselho, constituem o documento de
referência para o próprio Conselho geral,
para os governos provinciais e para todos os membros do Instituto, a serviço
da memória, compreensão e implementação das intuições e decisões do referido Capítulo.

Diretor técnico:
Ir. AMEstaún

As Atas estão divididas em cinco seções:

Produção:
Sr. Luiz da Rosa

1. Desenvolvimento do XXI Capítulo
geral.

Redação e Administração:
Piazzale Marcellino Champagnat, 2
C.P. 10250 – 00144 ROMA
Tel.: (39) 06 54 51 71
E-mail : publica@fms.it
Site: www. champagnat.org
Edição:
Instituto dos Irmãos Maristas
Casa Geral – Roma

Apresenta a preparação do Capítulo e a
sua realização no dia a dia das sessões.
Ajuda a compreender os passos dados
pela assembléia capitular e a contextualizar suas definições.

2. Documento oficial do XXI Capítulo
geral: “Com Maria, ide depressa para uma nova terra!”
Reproduzimos aqui o Documento oficial,
com suas várias partes, tal como foi publicado e distribuído a todo o Instituto,
como primeira divulgação pastoral das
decisões capitulares. A versão eletrônica
se encontra também em nossa página
web www.champagnat.org.
3. XXI Capítulo geral: outros textos e
decisões.
Nesta seção se encontram o Relatório da
Mesa de verificação de poderes, todas as
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Mudanças nas Constituições e Estatutos aprovadas pelo Capítulo e os
Métodos de eleição usados durante
o XXI Capítulo geral.
4. Normas acerca do Capítulo geral.
Dois documentos constituem essas
normas: os Estatutos do Capítulo geral e o Regimento do Capítulo geral.
Tal como foram aprovados pelo XXI
Capítulo geral servirão de base para
o início do XXII Capítulo geral.
5. Anexos.
Esta seção contém cinco partes. As
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quatro primeiras são textos que expressam muito do que foi vivido no
Capítulo. Esses textos são: as Cartas
Regionais enviadas ao XXI Capítulo
geral, a Mensagem de abertura do
Ir. Seán Sammon, a Mensagem dos
Leigos maristas convidados e as Palavras de encerramento do Ir. Emili
Turú. A última parte é um conjunto
de listas com os nomes das pessoas
diretamente envolvidas no XXI Capítulo geral.
Estas Atas são publicadas nas quatro línguas consideradas oficiais no
Instituto: francês, inglês, espanhol e
português. A língua original varia se-

gundo os documentos, mas é a que
deve servir sempre de referência para
as demais versões.
O Ir. Superior geral e o seu Conselho decidiram que as modificações
introduzidas nas Constituições e Estatutos, aprovadas pelo XXI Capítulo
geral e, nos casos necessários, pela
Santa Sé, entram em vigor no dia 6
de junho de 2010. Como discípulos
de São Marcelino Champagnat, queremos continuar dando vida e atualidade à sua forma de seguir a Jesus,
no serviço do Reino.

Calendário do Ir. Superior geral
Junho – dezembro 2010
Julho
• 13-18 Encontro dos Jovens Irmãos,
Brasil - Belo Horizonte
• 19-21 Encontro de Diretores maristas - Brasília
• 23 Encerramento do Curso de Renovação dos 4 ramos maristas – Manziana
Agosto
• 01-07 Retiro da Província Madagascar

Junho
• 30-02 Assembleia Região Oceania
- Mittagong
• 03-05 Reuniões da Província de
Sydney
• 06-07 Reuniões da Província de
Melbourne
• 08-13 Missão ‘Ad gentes Ásia’

Setembro
• 05-07 Curso Umbrales - El Escorial
• 08-10 Centenário de Les Avellanes
• 11-12 125 anos do Canadá marista
• 13-15 Provinciais do Arco Norte Canadá
• 15-20 Visita a Haiti
• 22 Inauguração oficial da renovação
da casa de l’Hermitage

Outubro
• 05-06 UMBRASIL - Conselho Superior - Porto Alegre



• 07 Encontro das Universidades maristas - Porto Alegre
• 08-09 Encontro com grupos do Rio
Grande do Sul
Novembro
• 10-12 Curso Horizontes - El Escorial
• 19- Conselho da União dos Superiores gerais + UISG
• 20 Escolas Católicas - Madrid
• 22 Conselho Executivo da União dos
Superiores gerais
• 24-26 Assembleia da União dos Superiores gerais
Dezembro
• 10-12 Simpósio sobre a vocação do
Irmão - Madrid
• 15-18 Nova Zelândia
• 19-22 Capítulos provinciais de Sydney, Melbourne e Nova Zelândia
- Sydney
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Afiliação ao Instituto Marista
Hans Wennink
completar a graduação em teologia,
obtendo o mestrado e, posteriormente, o doutorado.
O contato inicial de Hans com os
Irmãos Maristas foi enquanto era seminarista. A casa dos seminaristas
maristas era vizinha à residência dos
Irmãos e da escola de Nijmegen e por
isso os seminaristas e Irmãos se encontravam frequentemente. Durante
esses primeiros encontros demonstrou estar bastante envolvido com os
Irmãos, ter espírito prático e muita
dedicação.

N

aNa terça-feira dia 27 de maio,
durante a celebração da Eucaristia - que contou com a presença do Conselho geral, de 13 novos
provinciais, reunidos em Roma para o
encontro com os conselheiros gerais, e
de Paulien, sua esposa - o Ir. Emili Turú
fez a apresentação de Hans Wennink e
lhe entregou o certificado de afiliação
ao Instituto.

Hans tem tido uma ligação realmente
longa com a Família Marista. Quando
completou o curso secundário, ele
começou sua formação com os Padres
Maristas; após seu noviciado, começou
os estudos teológicos na Universidade
Católica de Nijmegen. Durante esse
tempo decidiu interromper sua formação com os padres, embora continuasse seus estudos universitários até

O mais recente engajamento de Hans
com os Irmãos Maristas data de 1994.
Logo depois de integrar a equipe de
uma Fundação de uma família holandesa, renovou o contato com o Ir.
Jacques Scholte, então provincial na
Bélgica e Holanda, que o tinha conhecido quando era seminarista. Eles permaneceram em contato através de um
projeto dedicado a jovens que saíam
da prisão, porém seu relacionamento
com os maristas continuou ainda mais
intenso, fora da Holanda.

Encontro brasileiro de
Jovens Irmãos
Construir caminhos novos para um mundo novo

A

União Marista do Brasil (UMBRASIL)
realizará, no período de 13 a 18
de julho, em Belo Horizonte (MG), o
Encontro Nacional de Jovens Irmãos.
Esse momento pretende proporcionar
aos Irmãos Jovens brasileiros um
espaço de partilha de vida e sonhos

que favoreça a reflexão acerca do ser
Irmão marista, buscando construir
caminhos novos para um mundo novo.

partir dos três grandes eixos da Vida
Consagrada: missão, espiritualidade e
vida comunitária.

Diante dos apelos do XXI Capítulo Geral,
o encontro refletirá sobre o significado
de ser Irmão marista na atualidade, a

Confira a programação deste encontro
através do blog www.marista.edu.br/
jovensirmaos.
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Nesse novo trabalho, Hans foi especialmente responsável pela região
sul da África, pela educação católica
universitária, através do mundo e por
projetos internacionais. Nessa função,
teve logo contato com os Irmãos na
África do Sul, em Moçambique, no
Zimbábue, no Zâmbia, em Madagascar
e no colégio internacional marista de
Nairóbi, no Quênia. Hans teve grande
interesse pelos Irmãos, por seu trabalho e foi um inestimável parceiro em
uma grande variedade de projetos.
Era sempre disponível para aconselhar
sobre numerosos e variados assuntos,
desde construções até programas de
formação, de escolas rurais a instituições universitárias, de educação e
informação tecnológica a programas
catequéticos.
Hans foi um verdadeiro parceiro em
nossa missão de tornar Jesus conhecido e amado. Nossos valores contam
muito para ele. Sua humildade e simplicidade, amor ao trabalho, espírito
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mariano e interesse pelos pobres são
evidentes a todos aqueles que o conhecem.
A afiliação ao Instituto foi um tributo
de reconhecimento a uma pessoa que
esteve pessoal e realmente muito próxima dos Irmãos em seu apostolado.
Ele deu uma verdadeira e significativa
contribuição ao nosso trabalho, não
simplesmente auxiliando na obtenção
de financiamentos a uma variedade
de projetos, mas sua ajuda garantiu
muitas coisas que, de outro modo, não
teriam sido realizadas ou concluídas.
Ele acredita nos Irmãos e em nosso
trabalho. Ele foi encorajado, desafiado,
apoiado e se associou completa e pessoalmente com o que nós realizamos.
Ele é verdadeiramente um associado
aos Irmãos, e disso podemos nos orgulhar.
Em seguida, vocês encontrarão algumas palavras pronunciadas por Hans
Wennink, durante o evento:

Caros irmãos,
agradeço a todos vocês e especialmente a Deus
e a Maria, nossa Mãe, por me terem dado a
honra de me tornar um de vocês, enquanto
membro afiliado ao Instituto.
Durante longo tempo eu tive a honra de
trabalhar com muitos de vocês, em vários lugares do mundo. Eu os conheci como homens
de compaixão, como homens que consideram
seriamente a dignidade de todo ser humano.
Vocês mudam as estruturas que excluem as
pessoas. Eu vi a sua solidariedade, especialmente diante da juventude desfavorecida.
Conheci sua espiritualidade, onde este serviço às pessoas se origina. Amo esse espírito
envolvente, que se compromete e age pelo
bem comum, como fez o fundador, Marcelino
Champagnat.
Paulien e eu continuaremos a rezar por todos
vocês, para que conservem a fortaleza de espírito, a serviço das pessoas que vivem nas mais
diversas partes do mundo.

«Escolhi ser leiga marista»
Solonirina Jeanne Christophine Rahantamalala, Madagascar

F

ui criada por uma senhora cristã,
protestante. Meu pai é católico,
minha mãe protestante. Eu tinha
16 anos, quando comecei a dar catequese aos domingos. Antes do ano
2000, meu marido trabalhava no Colégio São Pedro Chanel. Não vou entrar
em detalhes, mas a única coisa que
sabia era que a escola marista existia.
Meus contatos com os Irmãos começaram efetivamente em 2001, no colégio.
Eu só tinha preconceitos em relação a
eles, pois não via nada além do exterior. Comecei a trabalhar com os Irmãos
em outubro de 2001, quando tive que
substituir uma professora que ia dar à
luz, e desde então mantenho um contato bastante estreito e relações muito
amistosas com eles. Encontramo- nos
freqüentemente e, por fim, resolvi continuar como professora. Por quê?

Considero que os Irmãos são pessoas simples, de fácil acesso, sinceros.
Gostaria de conhecê-los melhor: sua
vida, sua maneira de viver, etc. Essa
curiosidade me levou a fazer perguntas a um Irmão, que me entregou um
exemplar sobre a vida de Padre Champagnat e com isso me abriu os olhos
sobre a vida comunitária dos Irmãos.
Querendo conhecer ainda mais sobre
o seu estilo de vida, eu lhe pedi que
me desse mais explicações. A partir
de então, nossas relações se tornaram
mais profundas, mais sinceras, mais
autênticas, principalmente pelo fato
de trabalharmos juntos no campo da
educação dos jovens. E trabalhamos
em autêntico espírito de colaboração.
Essa colaboração é cada dia maior.
Estou muito contente de trabalhar
com eles, em contato com seu estilo



de vida, suas idéias, sua oração e seu
amor pela oração. Todas essas coisas
me ajudam a melhorar minha própria
vida e a cumprir bem meus deveres de
educadora.
No mês de agosto de 2002, o pároco
me convidou a dar aulas de catecismo
às crianças da Paróquia São Paulo,
todos os sábados e domingos. Aceitei
esse encargo; as aulas eram no colégio
dos Irmãos. Tomamos o Padre Champagnat como modelo na educação das
crianças e pedimos constantemente
sua ajuda. Estou mesmo contente e
feliz por trabalhar na educação das
crianças. Eu os aconselho para que
rezem ao Padre Champagnat, para que
ele ajude a levar uma vida honrada. O
número de alunos não parou de aumentar, pois eles estão felizes.

