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Plano de animação para o próximo triênio 

Na semana de 13 a 18 de setembro de 
2010, ocorreu um encontro extraor-
dinário do Secretariado dos Leigos 

para planejar a animação do laicato maris-
ta, durante o próximo triênio, ao encargo 
do Secretariado ampliado. Participaram da 
reunião o novo Diretor do Secretariado, o Ir. 
Javier Espinosa, os dois novos codiretores, 
Ana Sarrate e Tony Clark, e o novo Con-
selheiro de ligação com o Conselho geral, 
Ir. Antonio Ramalho, todos recentemen-
te nomeados para esse serviço. Presentes 
ainda a Sra. Linda Corbeil e o Ir. Afonso 
Murad enquanto membros do Secretariado 
ampliado.

O encontro teve por objetivo elaborar o 
Plano trienal de animação do Secretariado 

como uma espécie de itinerário ou roteiro. 
A referencia central, que deverá guiar a atu-
ação do Secretariado, foi definida, depois 
de uma semana de intenso trabalho. Esse 
roteiro, ou horizonte a perseguir, se inspira 
no apelo fundamental do XXI Capítulo geral. 
Para o Secretariado, o apelo encerra o desa-
fio de contribuir para o nascimento de uma 
nova época para o carisma marista; suscitar 
e consolidar uma nova relação entre Irmãos 
e leigos, e visualizar o futuro marista como 
uma comunhão de pessoas em torno do 
carisma de Champagnat.

Este Plano, concebido pelo Secretariado, é 
um primeiro esboço a ser dialogado e enri-
quecido com as contribuições dos leigos e 
dos Irmãos, nos próximos meses. Depois, 
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Pastoral juvenil marista
4º Encontro Continental em Guatemala

será apresentado ao Conselho geral, 
para aprovação, na sessão do mês de 
janeiro de 2010.

É oportuno assinalar algumas tônicas do 
Plano: um firme apoio e desenvolvimen-
to da vocação marista leiga; prioridade 
aos processos formativos; reforçar o 
protagonismo leigo e o crescimento na 
comunhão; trabalhar em harmonia com 
o plano do Conselho geral e com os ou-
tros Secretariados, especialmente com 
o de “Irmãos, hoje”; definir as funções 

e responsabilidades dos codiretores; 
articular melhor o laicato nas regiões; 
reforçar o Secretariado ampliado com 
um representante de cada região do 
Instituto e propor a revisão do Projeto 
de vida do Movimento Champagnat.

O encontro de trabalho, em Roma, foi 
vivido numa atmosfera de intenso tra-
balho, de grande fraternidade e comu-
nhão. Agradeceu-se a contribuição do Ir. 
Afonso Murad, durante esses anos; ele, 
agora, deixa o Secretariado. Também foi 

lembrado com reconhecimento o Ir. Paul 
Fornells pelo que começou e promoveu, 
nos anos passados.

Durante esses dias, o Secretariado man-
teve contato com o Ir. Charles Kitson, 
responsável pelos associados dos Ir-
mãos das Escolas Cristãs, e Montserrat, 
cossecretária, como também com a 
comunidade de Santo Egídio, com a 
finalidade de manter um diálogo com o 
movimento laical de outras instituições 
ou grupos.

Com o lema “Não posso ver uma 
criança sem dizer-lhe o quanto 
Jesus a ama” reuniram-se, na 

Guatemala, onze Províncias e o Distri-
to do Paraguai, a fim de participar no 
4º Encontro Continental de Pastoral 
Juvenil Marista.

Durante os três dias preparatórios ao 
Encontro de Coordenadores de Pas-
toral Juvenil, aconteceram duas reuni-
ões paralelas. Por um lado, refletiu-se 
sobre o que se passou nas Províncias 
Maristas da América, desde o ano de 
2004, com o processo de renovação do 
REMAR. E como esse esforço suscitou 
novas formas de gerar procedimentos 
de trabalho juvenil, alguns muito bem 
projetados e estruturados, e outros 
que estão a caminho da consolidação, 
mas sempre levando em conta a pre-
ocupação com o ser evangelizadores 
entre os jovens.

Por outro lado, um encontro sobre os 
novos cenários da Pastoral Juvenil, foi 
uma mesa redonda na qual se partilhou 
aquelas experiências com jovens que 
vivem em contextos de pobreza e vul-
nerabilidade social. Foi um espaço que 
permitiu: escutar os jovens, perceber 
o “crescimento” humano que tiveram, 
ampliar novos horizontes de trabalho 
juvenil e provocar a reflexão de que é 
possível compartilhar esforços sobre 

a missão marista. As Subcomissões 
Continentais de Pastoral Juvenil e So-
lidariedade ficaram encarregadas de 
coordenar os trabalhos destes dias.

Durante o Encontro buscou-se impul-
sionar a reflexão sobre a função da 
Coordenação Provincial, Nacional ou 
Local da Pastoral Juvenil. O Ir. Afonso 
Murad, do Brasil, iluminou alguns dias 
com o tema “Gestão e Mística na Ani-
mação da Pastoral Juvenil”. Observou 
como a Gestão Pastoral busca realizar 
com eficácia sua missão, que é um pro-
cesso humano e, como tal, uma com-
petência para coordenar processos e 
animar, com liderança, as pessoas para 
anunciar Jesus Cristo.

Deu também sua contribuição Socorro 
Álvarez, do México Central, que ajudou 
na experiência do encontro pessoal, 
na partilha da visão e no esforço de 
olharmos os nossos próprios olhos. 
Um momento significativo foi poder 
recuperar nossa história de vida na 
Pastoral Juvenil. E como, no processo 
pessoal do Acompanhante de Pastoral 
Juvenil, é importante cuidar da pessoa, 
reconhecer como está nossa vida hoje 
e ver em nossos companheiros de 
caminhada fontes de alimentação pes-
soal e espiritual.

No último dia o Ir. Miguel Ángel Es-

pinosa Barrera, em nome da Subco-
missão de Pastoral Juvenil, partilhou 
os trabalhos dos últimos dois anos e 
a síntese das informações e da situ-
ação das coordenações provinciais e 
o informe de comunicação. O Ir. João 
Carlos do Prado, em nome do Instituto, 
agradeceu a participação de todos e 
entregou um símbolo de gratidão a ca-
da um dos integrantes da Subcomissão 
que termina seu período. Agradeceu, 
também, a Claudia González, da Pro-
víncia de Santa Maria de los Andes, a 
Ulises Centeno, da Província do México 
Central, e ao Ir. Luiz André da Silva, da 
Província do Brasil Centro-Norte, os 
quais integram a nova Subcomissão 
de Pastoral Juvenil junto com o Ir. Juan 
Ignacio Fuentes, da Província Cruz del 
Sur, pelo serviço que prestarão na ani-
mação em favor das crianças e jovens 
do Continente Americano.
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125º aniversário da chegada dos Irmãos maristas

Por ocasião das festas do 125º ani-
versário da chegada dos Irmãos 
maristas ao Canadá, o programa 

geral previa uma solene recepção, em 
Château-Richer.

Segundo previsto nesse programa, foi 
no dia 12 de setembro de 2010 que 
nossa comunidade teve a honra de 
acolher ilustres visitantes. Para recebê-
los como convinha, fizemos questão 
de convidar as comunidades da re-
gião metropolitana para participar da 
recepção. Fizeram-se presentes, para 
acolher nossos convidados, o Ir. Pro-
vincial Bernard Beaudin, o Ir. Ecônomo 
provincial Yvon Bédard.

Apresentamos-lhes, primeiramente, os 
Irmãos visitantes: Emili Turú, Superior 
geral, Eugène Kabanguka e Josep Ma-
ria Soteras, Conselheiros gerais, An-
dré Déculty, delegado do Provincial de 
l’Hermitage, os Provinciais Ben Con-
sigli, dos Estados Unidos da América, 
Hipólito Pérez, da América Central, 
Libardo Garzón, da Norandina, Edu-
ardo Navarro, do México Ocidental e 
Ricardo Reynoso, do México Central.

Às 10h30, tivemos a missa em nossa 
capela ornada como nos grandes dias 
de festa. O celebrante, Pe. Raymond-
Maria Moreau, marista e capelão, fez 
a homilia. Entre a grande assistência, 
muitos de nossos vizinhos, convidados 
e coirmãos.

O «Chœur de la Paix et de la Bonne 
Mère », (Coral da Paz e da Boa Mãe) 
dirigido pelo Sr. Reynald Lavoie, garan-
tiu com maestria a parte musical dessa 
missa. O organista, Jean-François Mai-
loux, e os instrumentistas apoiaram 

admiravelmente o coral e, por vezes, 
toda a assembléia orante.

Depois da missa, nossos convidados 
visitaram a Galeria Champagnat e o 
Centro Histórico de nossa Província. 
O Ir. Paul-André Lavoie conduziu, com 
seus detalhes habituais, nossos visi-
tantes, na dupla exposição.

Um aperitivo e um jantar festivo foi ofe-
recido aos distintos visitantes e Irmãos.

Finalmente, o Ir. Rodrigue Dion, su-
perior, havia preparado um brinde-
recordação para nossos convidados 
de honra: um álbum vermelho com 
esta menção: GALERIE CHAMPAGNAT 
- CHÂTEAU-RICHER

Esse álbum, realizado por nossa en-
cadernação, continha fotos da Galeria 
Champagnat que o Ir. Yvon Bédard 

colhera, alguns dias antes. Essa lem-
brança vai imortalizar para eles a visita 
ao Quebec, no dia 12 de setembro 
de 2010. Poderá, inclusive, sugerir a 
alguns dos visitantes a idéia de uma 
iniciativa semelhante, em seus países, 
para honrar este gigante dos educa-
dores da juventude: São Marcelino 
Champagnat.

Ainda, nossos convidados aceitaram 
de visitar nosso museu provincial ma-
rista, o MPM, recentemente remaneja-
do pelos cuidados do Ir. Paul-André La-
voie, secundado pela rica participação 
do Sr. Jean-François Haller e da Sra. 
Marie-France.

12 de setembro de 2010: jornada gran-
diosa e inesquecível para nossa Casa 
de Château-Richer e para os Irmãos da 
Província do Canadá!

Noviciado de Kumasi, Gana

No dia 8 de setembro, dia da festa da natividade da Santíssima Virgem Maria, foram admitidos sete novos candi-
datos ao noviciado, que iniciarão seu período de formação.
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O sonho de Champagnat em 
terras haitianas

25º Aniversário da presença marista no Haiti

Se o Senhor não construir a 
casa, em vão trabalham os 
construtores (Sl 126). Já faz 

25 anos que estamos construindo, 
com a ajuda de Deus, o sonho de 
Champagnat em terras haitianas. 
Sentimo-nos cheios de esperança 
e muito abençoados. Um grande 
número de haitianos lembra a au-
dácia dos cinco primeiros Irmãos 
canadenses: Gérald Gatien, Gilles 
Lacasse, Daniel Cournoyer, Gilles 
Hogues et Marcel Labarre que, dei-
xando o seu país, se aventuraram na 
missão do Haiti.

A fundação marista começou em Da-
me-Marie, onde atualmente temos 
uma escola primária e uma escola 
secundária que atende até a con-
clusão (Filosofia). Essa semente deu 
seus frutos e temos mais dois outros 
centros de apostolado: uma escola 
secundária que inclui o pré-vestibu-
lar em Latibolière e o postulado, em 
Jérémie. Como parte desses frutos, 
podemos também mencionar os ex-
alunos que trabalham em serviços 
públicos, numerosos sacerdotes e 
jovens Irmãos que constituem a es-
perança do Haiti marista.

A celebração desse jubileu foi mag-
nificamente solenizada pela visita 
dos Irmãos Emili Turú, Superior geral, 
e Manuel Franco, Vice-provincial do 
México Ocidental, à cuja Província 
pertence o Haiti, desde janeiro de 
2008, mais o Ir. Clément Ronde-
au, canadense que consagrou vários 
anos de sua vida à missão marista 
do Haiti. O Ir. Superior geral e o Vi-
ce-provincial visitaram nossas três 
comunidades, começando pelo Pos-
tulado de Jérémie. No dia seguinte, 
visitaram Latibolière, onde participa-
ram da reunião dos professores de 

nossa escola “Alexandre Dumas” e 
partilharam um bom tempo com os 
Irmãos da comunidade.

Na manhã seguinte, partiram muito 
cedo para Dame-Marie, onde se reu-
niram com os professores de nossas 
escolas “Notre-Dame de Fatima” e 
“Notre-Dame de La Nativité”. Nesta 
escola inauguraram as novas instala-
ções. O Ir. Superior geral entregou di-
plomas de reconhecimento a alguns 
professores e cooperadores de nos-
sas obras e que nos acompanham de 
10 a 25 anos. De tarde, o Ir. Emili se 
reuniu com todos os Irmãos e os jo-
vens formandos do setor e com eles 
partilhou um jantar de congraça-
mento. Os trabalhadores de nossas 
comunidades (cozinheiros, serventes 
e domésticas...) foram também con-
vidados para esse momento festivo e 
todos receberam uma menção hon-
rosa pelos anos de serviço prestado 
às comunidades locais.

Na manhã seguinte foi celebrada 

uma missa de ação de graças, em 
Dame-Marie, com a participação de 
alguns alunos e ex-alunos. Ao meio-
dia, todos puderam degustar pratos 
apetitosos e saborosos da gastrono-
mia haitiana, oferecidos por ex-alu-
nos e pais de nossos jovens Irmãos, 
noviços, postulantes e aspirantes.

Durante a tarde, o Ir. Emili se reuniu 
com os Irmãos e os futuros noviços 
do setor para dialogar sobre nossa 
realidade marista, nossas esperan-
ças e desafios. Depois do jantar, 
os Irmãos das diversas obras e os 
Irmãos visitantes voltaram às suas 
comunidades.

Agradecemos ao Senhor a ocasião 
de descobrir uma vida marista cheia 
de esperança, e de realizar o sonho 
de Marcelino Champagnat, no Haiti. 
Nós, Irmãos mexicanos e haitianos, 
sentimo-nos orgulhosos por ter re-
cebido de vocês, Irmãos canaden-
ses, essa bela herança.


