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Novidades

Segundo Capítulo provincial na 

Província Ásia Sul

Os membros do Capítulo, reunidos 
em oração, no dia 18 de agosto, no 
colégio Maris Stella, em Negombo, 

refletiram sobre o futuro da Província.

O segundo Capítulo provincial teve solene 
início na presença do Ir. Joe Mc Kee, Vigário 
geral, do Ir. John Klein, Conselheiro geral 
designado como enlace com a Ásia e Oce-
ania, e o Ir. Sunanda Alwis.

O Ir. Joe dirigiu-se aos Irmãos presentes, 
enfatizando os seguintes assuntos:
1. Espírito de discernimento
2. Diálogo fraterno
3. Aceitar que o Espírito de Deus fale a 
cada um de nós, fale à Igreja e ao mundo 
moderno.

O Ir. Sunanda, Provincial cujo mandato se 
encerra, apresentou a sua proposta para 

uma vida marista mais entusiasta, fazendo 
também observações sobre os aconteci-
mentos dos últimos três anos.

Na oportunidade, foi empossado o Ir. Shan-
thi como novo Provincial da Província Ásia 
Sul, em cerimônia iniciada com apropriada 
oração, baseada nas Escrituras e feita pelo 
Ir. Nick. A Bíblia foi trazida em procissão e 
todos os Irmãos a veneraram. Em seguida, 
os Irmãos Joe, John e Sunanda entregaram, 
solenemente, as Sagradas Escrituras ao Ir. 
Shanthi, empossando-o como novo Pro-
vincial. Este se dirigiu a todos os Irmãos, 
convidando-os a apoiá-lo.

Na sequência foram discutidas as dinâ-
micas do Capítulo. Os membros do novo 
Conselho provincial são os Irmãos Chin-
nappan Devadoss, Godfrey Perera, Mer-
vyn Perera, Paul Bhatti e Sunanda 
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Encontro de Jovens Irmãos
Brasil

Em clima de muita fraternidade e 
alegria aconteceu em Ribeirão 
das Neves, região metropolitana 

de Belo Horizonte (MG) no período de 
13 a 18 de julho, o Encontro Nacional 
de Jovens Irmãos com o tema, “Cons-
truindo caminhos, um belo horizonte”.

Este momento fraterno teve por objeti-
vo proporcionar aos Jovens Irmãos um 
espaço de partilha de vida e sonhos no 
intuito de favorecer a reflexão acerca 
do ser Irmão marista hoje, buscando 
construir caminhos para um mundo 
novo.

Segundo o jovem Ir. Leonardo Borba, 
da Província Marista do Brasil Cen-
tro-Norte, “O encontro nacional de 
jovens Irmãos foi um tempo de graça 
e de partilha mútua. Fomos desafia-
dos a abrir o coração e a deixar-nos 
interpelar pelos apelos do XXI Capítulo 
Geral”. Expressão essa que confirma a 
proposta pensada para o encontro de 
construir caminhos.

As assessorias ficaram por conta do 
Irmão Emili Turú, Padre Vilson Groh e 
Irmã Maria das Dores Alves de Sousa. 
Toda a programação foi gerada de 
modo a favorecer espaços férteis de 

discussão, convivência e oração sobre 
as nossas raízes maristas, nosso chão, 
nossos sonhos e história marista no 
Brasil.

Durante os dias de encontro os jovens 
irmãos, conseguiram partilhar, através 
dos diversos momentos vivenciados, o 
mesmo ardor pela missão deixada por 
Champagnat, assim como explica o Ir. 
Henrique Duarte, da Província Marista 
do Brasil Centro-Sul, “foi um momento 
único em que pude ter a certeza de 
que não estou sozinho na missão que 

Champagnat nos confiou neste país e 
saber que ainda há rostos e dinamismo 
de jovens irmãos entre as crianças e 
jovens”.

Que o Senhor e a Boa Mãe continuem 
abençoando essa família marista para 
que perseverem na missão de educar 
as crianças e jovens a eles confiados.

“A vitalidade de nossa família religiosa 
e a fidelidade à sua missão dependem, 
e muito, da formação de seus mem-
bros”. (C 95)

A ONG SED, pertencente aos Irmãos maristas da Espa-
nha, distribuiu à imprensa uma nota, datada em 3 de 

setembro de 2010, ecoando um escrito do Irmão marista 
Simeon Banda, bloqueado junto com um sacerdote sale-
siano, em Maputo, capital de Moçambique. Em sua nota 
o Irmão alerta e adverte que a situação, nas ruas dessa 
cidade africana, é crítica. Face à elevação do preço dos 
produtos de primeira necessidade, a população foi às 
ruas para protestar, e quase todos os serviços públicos 
estão paralisados em Maputo. Garante que se trata da 
pior greve que essa cidade viveu, estando, há dias, sem 

controle algum. Seus habitantes começaram a fugir, a 
violência reina em muitas regiões da cidade e os hospi-
tais desbordam.

Em o noviciado, permanecemos dentro da casa como fazem outros 
religiosos. É a pior situação que tenho visto, desde que cheguei a 
Moçambique, em 2006. Intercedam por nós! Rezem por Moçam-
bique! Orem para que se encontre um encaminhamento urgente 
e cristão para solucionar o problema. Assim o Irmão Simeon 
conclui sua mensagem.

Um irmão marista dá alarme na capital de Moçambique
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Terremoto em Christchurch
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Nova Zelândia

A cidade neozelandesa de Christchurch foi atingida, no 
sábado, dia 4 de setembro, por um forte terremoto, 
danificando numerosos edifícios. A comunidade 

marista de Christchurch é formada por três Irmãos, já apo-
sentados, e que exercem trabalhos na paróquia. Tanto estes 
quanto a casa em que residem não sofreram os efeitos do 
terremoto.

A pesar das dimensões da destruição, apenas duas pessoas 
foram feridas gravemente, na cidade de 340.000 habitantes. 
Os especialistas consideram que o estrito cumprimento das 
normas de prevenção, relativas às construções, permitiu 
evitar numerosas vítimas.

Encontro de Jovens Irmãos

Um irmão marista dá alarme na capital de Moçambique

O Bullettin de l’Institut na rede
Casa Geral

O primeiro número do Boletim foi 
publicado em 1909. Desde en-
tão, e até 1984, se sucederam 

222 números, que foram reunidos em 
31 volumes. Editado originalmente em 
francês, começou a admitir artigos nos 
idiomas oficiais do Instituto a partir do 
Capítulo de 1967-1968.

O Boletim do Instituto é um arquivo his-
tórico marista de conteúdo muito varia-
do. Suas páginas contêm dados históri-
cos do mundo marista, das províncias 
e das casas. Constitui-se um arquivo 
que cobre três quartos de século da 
vida marista. Juntamente com os dados 
históricos que registrou, também con-

servou em suas páginas um abundan-
te pensamento marista, especialmente 
sobre pedagogia e espiritualidade. Este 
precioso arquivo de informação era co-
nhecido até hoje através da tradicional 
publicação em papel, mas desde agora 
dispomos aqui dos textos em formato 
digital.

Graças ao seu trabalho discreto e efi-
ciente, o Ir. Louis Richard realizou a 
digitalização com o scaner dos 31 vo-
lumes da edição em francês para o 
formato digital (Word). Nós transferimos 
os textos para uma base de dados, para 
que pudessem ser usados na internet. 
Nossos agradecimentos e felicitações 
por este trabalho.

Na edição francesa dessa publicação, 
os fascículos de cada número foram 
agrupados e encadernados em tomos 
com um número de páginas similar ao 
original. Por essa razão, os tomos não 
possuem um formato cronológico igual. 

A publicação dessa obra em formato 
digital no nosso site segue a mesma 
ordem em que foram publicados os 
fascículos que compõem cada tomo. 
Aparece em primeiro lugar o ano de 
publicação, seguido do número de cada 
boletim e a data em que foi publicado.

Para se ter acesso aos artigos, pode-se 
entrar a partir do número do boletim, 
ou ainda através do volume, escolhen-
do o menu acima (opões). Ao abrir um 
volume, aparecem na página os títulos 
dos artigos ali publicados. E a partir 
dos títulos pode-se aceder ao texto de 
cada artigo. No cabeçalho dos artigos 
de cada número do boletim está inclu-
ído um álbum com as fotografias que 
constam desse número assim como a 
possibilidade de baixar o arquivo word 
daquele número.

Página web:
www.champagnat.org/pt/260400000.php
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Assembleia do Setor ad Gentes
Quarenta e cinco participantes, vinte e duas nacionalidades

No dia dois de agosto último, 
terminamos nossa Assembleia. 
Creio que foi uma Assembleia 

especial porque, para alguns dos Ir-
mãos, era a primeira vez em sua vida 
que dela participavam. Sim, foi algo 
especial, mas real. Reunidos por um 
mesmo ideal, os Irmãos encontravam-
se aí, preparados para uma mesma 
missão, e enviados pelo Conselho geral 
a trabalharem em seis países da Ásia.

Os Irmãos foram chegando aos pou-
cos. Alguns por terra, outros por avião. 
Os do Camboja optaram vir por terra. 
Depois de várias horas de ônibus, o 
grupo chegou ao lugar da reunião, sem 
nenhum percalço. Os procedentes de 
um grande país, cujo nome omitimos, 
um pouco prevenidos do que poderia 
ocorrer, viajaram precavidos em vôos 
diferentes, dias e horários variados. 
Diziam que não queriam fazer-se notar 
e que era preciso ter cuidado.

Na Índia, houve baixas numéricas. Atu-
almente, temos três Irmãos, um da 
Índia e dois da Espanha, numa hospe-
dagem para rapazes indígenas da tribo 
sandal, perto da cidade de Burdwan. 
Mais adiante, esse internato deverá 
oferecer um programa de “Communi-
ty College”, isto é, um programa que 
deseja despertar aptidões e capacitar 
para a escolha de uma profissão, in-
cluindo a interação crescente com as 
famílias de uma dezena de aldeias vizi-
nhas. Os três Irmãos, que já se defen-
diam na língua bangla, deverão agora, 
com muita coragem, aprender o básico 
do sandal, para se comunicarem com 
os membros das famílias que não do-
minam o bangla.

Bangladesh chegou com baixas na 
equipe: três dos Irmãos das comuni-
dades não puderam vir. A um Irmão 
nigeriano foi negado o visto para entrar 
na Tailândia, por preconceito racial. 
Para o Irmão das Ilhas Salomão não 

chegou o novo passaporte e Eugênio, 
um Irmão espanhol, se encontra em 
recuperação e tratamento médico, na 
Espanha. Os representantes da Tailân-
dia chegaram todos, bem como os dos 
países vizinhos. 

As reuniões e a assembleia foram re-
alizadas num centro de pastoral, pró-
ximo do aeroporto. Os primeiros dias 
foram previstos para o conhecimento 
recíproco e para partilhar sobre os 
projetos e sonhos de cada lugar. Fize-
ram-se presentes Irmãos do Conselho 
geral. A internacionalidade é palpável 
em cada mesa de trabalho: quarenta 
e cinco participantes, vinte duas na-
cionalidades. Tinha-se a impressão de 
que se tratava do mundial de futebol: 
Espanha, Portugal, África do Sul, Ga-
na, Argentina, Brasil, Paraguai, Itália, 
Malásia, Madagascar, Escócia, Guate-
mala, Colômbia, Zimbábue, Austrália, 
México, Nova Zelândia, Filipinas, Índia, 
Zâmbia, Sri Lanka e Alemanha.

As idades variam. Há Irmãos de vo-
tos temporários que se misturam com 
Irmãos que completam 50 anos de 
vida religiosa, jovens cheios de vida 
conversavam apaixonadamente, nas 
reuniões com Irmãos cheios de ex-
periência, que deram o melhor de si 
em outras terras. Os dias de encontro 
passaram. Começaram os dias de reti-
ro e de oração... Viver a espiritualida-
de da marginalidade, ser como Jesus, 
modelo do “judeu marginalizado” que 
atravessa com toda liberdade uma e 
mais vezes as fronteiras existentes no 

campo social, político, cultural e reli-
gioso. Jesus, o ser inclusivo, que aceita 
os judeus e os não-judeus, homens e 
mulheres, crianças e anciãos, ricos e 
pobres, poderosos e fracos, saudáveis 
e enfermos, puros e impuros, justos e 
pecadores e qualquer outra imaginável 
categoria... Essas ideias e outras se-
melhantes eram um constante convite 
à conversão.

Terminamos o retiro e, em seguida, co-
meçamos a Assembleia para esclarecer 
prioridades e sugerir processos de de-
senvolvimento, em cada lugar. Conclu-
ímos agradecendo a Deus e a todas as 
pessoas que tornaram possível nosso 
encontro. Descobrimos uma vez mais a 
fraternidade, a internacionalidade, co-
mo uma riqueza que permite abrir-nos 
aos Irmãos e ampliar o coração do jeito 
de Marcelino, o homem sem fronteiras, 
que semeou a semente missionária 
que hoje começa a crescer nesta parte 
da Ásia.

A “Assembleia Constituinte” ofereceu a 
oportunidade para a posse do Ir. Luis 
Garcia Sobrado como novo Superior 
do Setor, por três anos. O Ir. Vigário 
geral, Ir. Joseph Mc Kee, presidiu o ato, 
em nome do Rev. Ir. Superior geral. A 
mesma Assembleia elegeu o novo Con-
selho: Ir. Alex Arockiasamy (Índia), Juan 
Castro (México), Michael Potter (Nova 
Zelândia) e Canísio Willrich (Brasil).

Ir. Hoan Castro  12, 08, 2010


