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Novidades

O Superior geral visita Madagascar

O Ir. Emili Turù e seu secretário, Ir. 
Ferre, visitaram os Irmãos maristas 
da Província de Madagascar na 

primeira semana do último mês de agosto. 
Eles chegaram ao país no dia 31 de julho 
e ali permaneceram até o dia 8 de agosto, 
adaptando-se ao estilo de vida do povo 
malgaxe, especialmente na alimentação, 
comendo arroz e carne assada três vezes 
por dia.

Mas, o evento não foi uma simples visita. 
Eles chegaram com uma forte e inspirada 
mensagem do último Capítulo geral do 
Instituto marista. Ao longo da semana de 
1° ao dia 7 de agosto eles orientaram um 
retiro dos Irmãos, durante o qual transmi-
tiram aos participantes a largura, o com-
primento e a profundidade da mensagem 
do Capítulo geral. Os Irmãos visitantes 
explicaram o significado do lema “Com 

Maria, ide depressa para uma nova terra”, 
em nossa vida quotidiana como maristas.

O Superior geral insistiu sobre a conversão 
pessoal, que é de responsabilidade de 
cada Irmão no Instituto. Ele baseou suas 
explanações nas cartas escritas por cada 
uma das regiões maristas, antes do último 
Capítulo geral.

Os Irmãos maristas da Província senti-
ram alegria em acolher o superior que os 
visitou pela primeira vez, depois da sua 
eleição como novo superior geral. Mada-
gascar é o primeiro país onde ele perma-
neceu durante um período mais longo e 
onde recebeu pessoalmente os Irmãos em 
entrevista ao longo do retiro.

No que diz respeito à mensagem do Ca-
pítulo geral, os Irmãos compreenderam o 
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Faleceu o Irmão Arturo 
Chávez de la Mora

Conselheiro geral no mandato do Ir. Basílio Rueda

seu significado de conversão pessoal. 
Seus corações foram suficientemente 
férteis para receber a mensagem e dei-
xá-la crescer até a plena maturidade. 
Acredito que um verdadeiro discípulo 
de Champagnat não poderia resis-
tir ao chamado para transformar seu 

coração, tal como foi abordado pelo 
Superior.

Ao final do encontro, o Superior geral 
e seu secretário acolheram todos os 
Irmãos da Província, participantes ou 
não do retiro. O objetivo era fazer com 

que os Irmãos conhecessem alguns 
importantes projetos do Instituto, co-
mo por exemplo, as questões relativas 
ao laicato marista, o projeto Ad Gen-
tes e a organização da solidariedade 
marista conhecida como FMSI.

“A peregrinação do Ir. Arturo, por esta terra, chegou a seu 
término. Tínhamos acompanhado, atentamente, a evo-
lução de sua saúde: com efeito, pude saudá-lo, pessoal-
mente, no último dia 9 de setembro, em Les Avellanes, e 
pude verificar o pronunciado enfraquecimento em que se 
encontrava. Finalmente, no dia 24 de setembro, retornou à 
casa do Pai. Exatamente, no dia em que a Igreja e, de modo 
particular o povo de Barcelona, celebrava a festa de Nossa 
Senhora das Mercês, mãe e libertadora. Dois dias antes, 
havia sido inaugurado o Hermitage renovado, na Província 
em que o Irmão Arturo colaborara, durante seus últimos 
oito anos.

Sentimos a dor de sua partida, mas experimentamos, forte-
mente, a intensa alegria de ter tido, no Irmão Arturo, um ho-
mem excepcional, um coração sem fronteiras, uma pessoa 
cuja entrega e generosidade enriqueceu o Instituto, a Igreja 
e quantos tiveram a ventura de entrar em contato com ele.

Seu país natal, o México, pôde beneficiar-se de sua habili-
dade como professor, diretor e formador. Ali, também exer-
cera sua liderança como Provincial, nos anos complicados 
do pós-Concílio. Seu serviço foi requerido em Roma e, co-
mo Conselheiro geral (1976-1985), colaborou estreitamen-

te no governo e na animação do Instituto, com o Ir. Basílio 
Rueda, a quem tanto apreciou como Irmão e amigo.

Como bom filho de São Marcelino, todas as dioceses en-
contravam lugar no coração do Ir. Arturo. Aceitou o cargo 
de Superior provincial, no Uruguai e, em seguida, quando 
a canseira dos anos lhe poderia sugerir um repouso tran-
qüilo, optou pela Argélia para colaborar com a Província 
de l’Hermitage, sendo presença fraterna, coração aberto e 
mão acolhedora, entre os jovens de Orán e Mostagenem.

Ao mesmo tempo em que rezo por seu eterno descanso, 
sinto que o Ir. Arturo foi recebido no céu e é feliz, eterna-
mente, em companhia do Ir. Basílio e de tantos Irmãos que 
nos precederam. De nossa casa de l’Hermitage, onde são 
conservados os restos do Padre Champagnat, relembro 
com carinho o sorriso expressivo do Irmão Arturo, e convi-
do-os a agradecer a Jesus e Maria o exemplo e o estímulo 
que nos deixou com sua vida”.

Os restos mortais do Irmão Arturo foram depositados no 
cemitério da comunidade marista de Santa Maria de Bell-
puig de les Avellanes, junto a tantos Irmãos que o precede-
ram e que, por ele, foram profundamente amados.

O Ir. Arturo Chávez de la Mora, da Província do México Central, faleceu em Barce-
lona, com a idade de 82 anos e 64 de consagração religiosa. A notícia de sua 
morte veio, simultaneamente, dos Irmãos Provinciais de l’Hermitage e do México 

Central. Faz referência às duas comunidades em que o Ir. Arturo viveu seus últimos anos: 
Mostaganem, onde transcorreu parte dos oito anos dedicados à Argélia; e Santa Maria de 
Bellpuig de les Avellanes, onde foi recebido nos últimos meses de sua vida.

O Ir. Emili Turú, SG, dedicou uma carinhosa carta aos Irmãos das duas Províncias e aos 
familiares e amigos do pranteado Irmão. Transcrevemos, em seguida, alguns parágra-
fos:
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Decisões do Conselho geral

O Irmão Superior geral com seu 
Conselho, na sessão de 22 de 
julho de 2010, nomeou o Ir. Ke-

vin Louis Walton Provincial da Província 
da África Austral para um período de 
três anos, a iniciar em 25 de outubro 
de 2010.

O Ir. Kevin Louis Walton é ex-aluno 
marista. Fez seu postulado e noviciado 
na África do Sul, e depois fez seus es-
tudos universitários na Austrália. Tem 
grande experiência nos campos da 
educação e da formação. Foi profes-
sor e diretor de colégios de ensino 
primário e secundário. Durante vários 
anos foi diretor da escola diocesana 
da Diocese de Joanesburgo. Antes de 
ser eleito Conselheiro provincial da 
África Austral, em dezembro de 2004, 
foi membro da equipe de formação no 

Centro Marista Internacional (MIC), em 
Nairóbi, Quênia. Nos últimos seis anos 
foi vice-provincial em sua Província.

Na mesma sessão, o Conselho geral 
nomeou o Irmão Manuel de León Pro-
vincial da Província Ásia Leste para 

um segundo mandato de três anos, a 
começar em 5 de dezembro de 2010. O 
Ir. Hipólito Pérez foi reconduzido a um 
segundo mandato de três anos, como 
Superior provincial da América Central, 
com início previsto para o dia 
17 de dezembro de 2010.

Missão Ad gentes
Experiência de internacionalidade 

Encontro-me em Davao, cidade 
da província de Mindanao, no 
sul de Filipinas. Começam a apa-

recer os sinais do esforço empreendi-
do, há mais de dez anos, para tornar 
possível, uma vez mais, o sonho de 
Champagnat: ser semeadores de espe-
rança em todas as dioceses do mundo. 
Fazer com que a fraternidade seja uma 
realidade mundial: irmão de todos.

É o momento do jantar e tomo cons-
ciência da riqueza humana da interna-
cionalidade com a qual convivo neste 
momento. Pepito é o Irmão filipino 
que acompanhará os novos postulan-
tes do Setor, mas os outros membros 
da comunidade, neste momento, são 
todos, ou quase todos, de países dife-

rentes. Acabaram de chegar os novos 
postulantes: dois jovens do Camboja 
acompanhados pelo responsável do 
aspirantado e seu formador, Diego, da 
Colômbia. Um jovem do país vizinho 
ao Camboja veio acompanhado de 
Michael, Irmão neozelandês, que tra-
balha em Saigon. Gilbert é um Irmão 
africano; seu país é o Gana e colabora, 
de momento, nas questões materiais 
e na preparação dos alimentos, nessa 
casa de formação. Oito Irmãos e sete 
nacionalidades.

Neste momento, sem aviso prévio, 
apresentam-se alguns dos membros 
da equipe formadora que vai preparar 
os futuros leigos e Irmãos que respon-
deram ao chamado para trabalhar nas 

missões. São quatro Irmãos: Antoine, 
do Ruanda; Santos, do Equador; Teó-
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"Construamos juntos!"
Reunião de professores das escolas maristas da Itália

filo, de Portugal e Hilário, da Argenti-
na. Minha surpresa se mescla com a 
admiração pelo fato de encontrar-me, 
agora, com gente de 12 nacionalida-
des... Quanta riqueza e que sinal real 
de que algo novo está em gestação! 
Já não se trata de uma internacionali-
dade de dois países que cooperam ou 
de um Irmão que entrega sua vida em 
algum país diferente daquele que o viu 
nascer... É um movimento global que 
está crescendo e transformando nossa 
maneira de viver e de pensar. Que im-
plicações terá?

Ontem à noite, emocionou-me um no-
vo sinal dessa mudança de paradigma. 
Convidamos os membros da família 
marista para a bênção desta nova 
casa: Irmãos, Padres, Irmãs maristas 
e Irmãs maristas missionárias. Mas, 
não termina aí a lista. Veio também 
o grupo de leigos que se uniram à 

Missão ad Gentes e que, no mês que 
vem, terminarão sua formação para se 
incluírem nos novos campos de mis-
são deste Setor. A internacionalidade 
cresce: Irmãos da Espanha e da Coreia 
vieram com leigas do Brasil, da Malásia 
e Filipinas. Um casal coreano faz parte 
desse grupo.

Na homilia, o sacerdote celebrante, 
Larry, nos convida com vitalidade e pai-
xão a refletir sobre 4 palavras que, para 
ele, sintetizam o evangelho do dia: es-
colhidos, criativos, audazes e fiéis. Não 
eram palavras apenas para os novos 
postulantes; cada um de nós compre-
endia que, hoje, também fui chamado 
e eleito. Convidava-nos à criatividade 
num mundo em que é mais fácil fazer 
um ninho, continuar a viver na passi-
vidade, satisfeitos com o que sempre 
fizemos porque nos dá segurança e 
nos livra do risco, do fracasso ou da 

crítica. Por isso, nos convidava a ser 
audazes para continuar a fazer crescer 
o sonho de Champagnat. Por fim, nos 
dizia: “Ser fiéis ao que nossos Irmãos 
nos deixaram. Temos uma tradição de 
Irmãos que deram sua vida, dia por dia, 
como Maria e Champagnat!”

Depois dessa missa, segue a mesa. As 
conversas se misturam com a ansieda-
de de chegar ao novo lugar de missão: 
quem irá a Bangkok, à Índia, quem irá 
ao país vizinho do Camboja. Esperan-
ças e temores, alegrias e sofrimentos, 
luzes e sombras. Percebe-se um novo 
amanhecer no horizonte e as palavras 
do Ir. Basílio Rueda ressoavam em meu 
coração: “É preciso ajudar a aurora a 
nascer”.

Ir. Hoan Castro

Entre os dias 30 de agosto e 1º 
de setembro, a maioria dos pro-
fessores das escolas maristas 

da Itália se reuniram em Chianciano, 
uma cidade da região central da Itália, 
famosa por suas águas termais. O 
lugar acolhedor, o clima agradável e, 
sobretudo, a amabilidade das pessoas 
favoreceram o encontro. Tratava-se 
da última etapa do processo de ca-
pacitação, tendo o apoio econômico 
de “Fonder”, uma oportunidade que 
a Província tratou de aproveitar com 
cuidado. Desde 2007, não se vivia na 
Itália um momento tão amplo e tão 
partilhado pelos professores. O sim-
ples encontrar-se novamente já foi um 
aspecto positivo de crescimento ma-
rista. Pareceu ser aos organizadores o 
melhor modo de colocar em prática o 
lema deste ano: “Construir juntos!”

O encontro foi articulado em três 
campos distintos. Um deles tratou da 
gestão da qualidade na escola, orien-
tado pelo Dr. George Capoccia, um 

especialista em gestão empresarial. O 
segundo, planejado em colaboração 
com fundação da FMSI marista, foi 
dirigido pela Dra. M. Cristina Ranuzzi, 
mediante uma dinâmica muito atraen-
te e que envolveu diretamente os par-
ticipantes. O último tema, trazido pelo 
Irmão Giorgio Banaudi, mostrou aos 
professores as possibilidades da nova 
plataforma da web da Província e, em 
especial, as opções de colaboração 
virtual para aulas e grupos, dando um 
novo impulso à didática e ao trabalho 
em equipe.

Foi muito apreciada a presença dos 
Conselheiros provinciais, Irmãos Da-

miano e Aureliano, e a do Dr. Rafael 
Garcia, responsável pela educação na 
Província.

Participaram mais de 120 professores 
das escolas maristas da Itália: Cesano, 
Gênova, Viterbo, Roma, Taormina e 
Giugliano. Nesse encontro, manifes-
tou-se muito fortemente o compro-
misso. Começamos a construir juntos. 
A organização desse evento supôs um 
notável esforço de tempo, de energias 
e de valiosos recursos, necessários 
para fazer crescer nossa proposta 
educativa.


