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Novidades

Quinto Capítulo provincial

Os 25 membros capitulares, prove-
nientes dos 6 países da Província 
(Angola, Maláui, Moçambique, Áfri-

ca do Sul, Zâmbia e Zimbábue), estiveram 
reunidos na escola secundária marista de 
Mtendere, de 25 a 29 de outubro último. 
Tiveram uma surpresa ao descobrirem que 
a sala do capítulo havia sido organizada 
com cinco mesas redondas para cinco pes-
soas cada. Em resumo, o local do Capítulo 
tinha sido planejado em vista da aplicação 
da mesma metodologia do Capítulo geral, 
realizado no ano passado.

A Província teve a sorte de contar com a 
colaboração do Ir. Joe McKee, Vigário geral, 
como organizador do Capítulo, além da 
presença confortante do Ir. Antônio Rama-
lho, Conselheiro geral, apontado como ele-
mento de ligação com o Conselho geral.

Na primeira reunião do Capítulo foi dada 
a posse ao Ir. Joe Walton como terceiro 
superior da Província, sucedendo ao Ir. 
Lawrence Ndawala. Durante a cerimônia de 
abertura, o Ir. Joe apresentou uma peça de 
rocha bruta, proveniente de L’Hermitage, 
como símbolo da pedra de fundação e 
renovação da Província, uma fundação 
que precisará da colaboração de todos os 
Irmãos, assim como o Padre Champagnat 
e seus primeiros discípulos, no ano 1824-
1825.

No relatório que apresentou como encer-
ramento de seu mandato, o Ir. Lawrence 
salientou a necessidade de os Irmãos refle-
tirem cuidadosamente sobre uma estrutura 
mais efetiva para a animação e o governo 
da Província, com a participação dos seis 
países e as cerca de 30 comunidades, 
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Advento e solidaridade marista
Reflexões sobre o nosso mundo através do olhar das crianças

muitas delas situadas bem distantes 
de outras casas do Instituto. Não é 
preciso dizer que nos congratulamos 
com o Ir. Joe por essa iniciativa. Por 
seu lado, o Ir. Joe expressou perante os 
Irmãos seu profundo agradecimento 
pelo serviço amoroso que seu prede-
cessor prestou à Província e à Igreja, 
nos últimos seis anos.

Os temas relevantes para as nossas 
vidas foram discutidos de maneira ami-
gável e com bons frutos, enquanto 
pessoas consagradas ao serviço das 
crianças e dos jovens necessitados. 
Nosso trabalho esteve focalizado na 
elaboração de algumas orientações pa-
ra auxiliar o provincial e seu Conselho 
em suas respectivas tarefas. Saliente-se 
a discussão de alguns pontos impor-
tantes, como formação, finanças, co-

municação e renovação espiritual. Os 
delegados tinham liberdade de escolher 
uma dessas quatro áreas para trabalha-
rem, elaborando uma lista de linhas de 
ação a serem consideradas pelo Conse-
lho provincial.

Foi decidido manter, por essa vez, o 
sistema já experimentado pelo qual 
se aponta um conselheiro para ca-
da um dos seis setores da Provín-
cia. Foram devidamente eleitos como 
conselheiros, para os primeiros três 
anos do mandato do Ir. Joe, os seguin-
tes Irmãos: Thomas Sawalia (Angola), 
Nicholas Banda (Maláui), Felizardo 
Maceia (Moçambique), Jude Pieterse 
(África do Sul), Patrick Bwalya (Zâm-
bia) e Fortune Chakasara (Zimbábue). 
Mais tarde, no mesmo dia, o Ir. Joe 
Walton anunciou que o Ir. Nicholas 

Banda tinha aceitado ser vice-provin-
cial. Ele mencionou ainda que havia 
indicado o Ir. Mario Colussi como 
secretário provincial e como seu se-
cretário pessoal.

Durante a liturgia de encerramento, 
o Ir. Joseph trouxe, uma vez mais, a 
rocha do Hermitage, para apresentá-la 
durante o ofertório. Todos os irmãos 
também apresentaram pessoalmente a 
pedra, para simbolizar o compromisso 
de trabalharem juntos na recriação do 
espírito do Hermitage.

No discurso de encerramento, o Ir. 
Joe deixou uma palavra de esperança, 
expressando sua confiança no Senhor, 
segundo o espírito de Maria e de 
Champagnat.

Com base no tema do Capítulo geral do ano passado, entramos em contato com muitas pessoas de diversos países 
para colhermos algumas reflexões das crianças. Solicitamos que as crianças nos dissessem algumas preocupações 
acerca do nosso mundo e quais são as suas esperanças para o futuro.

Ficamos gratos às muitas crianças que responderam ao nosso pedido. 
Recebemos muito mais reflexões do que as que constam no livrinho, 
pelo que agradecemos efusivamente a todos os que participaram.

Inserimos especial agradecimento àqueles que nos auxiliaram a reunir 
essas reflexões, segundo se explicita na lista abaixo.

austrália: Ir. Mark Murphy, Gail Coates, Ir. Paul Kane, Dr. Paul Hine, 
Christine McCabe, Ir. Paul Gilchrist e John Healy.
camboja: Ir. Brian Kinsella.
oceânia: Ir. David McDonald e Ir. Nevil Bingley.
Paraguai: Gloria Dávalos.
Malawi: Ir. Nicholas Banda.
catalunha: Albert Salazar, Karmentxu Balugo, Marta Portas, Ir. 
Manuel Mendoza.
Brasil: Ir. Vicente Falqueto.
colômbia: Ir. Carlos Alberto Rojas Carvajal.

Um muito obrigado, por fim, àqueles que traduziram o livrinho para as 
diferentes línguas.

o texto do livrinho pode ser baixado através do nosso site

•

•
•
•
•
•

•
•
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Advento e solidaridade marista

Província de América Central
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V Assembleia provincial

Com o lema “Maristas rumo a 
uma nova terra” foi celebrada, 
no Centro Marista de Forma-

ção, na área 11 da Cidade de Guate-
mala, a V Assembleia da Província da 
América Central. A reunião desenvol-
veu-se nos dias 22 a 25 de outubro de 
2010, com o objetivo de programar o 
segundo triênio do provincialato do Ir. 
Hipólito Pérez. Participaram os repre-
sentantes de todas as comunidades 
da Província procedentes da Guate-
mala, El Salvador, Nicarágua, Costa 
Rica, Puerto Rico e Cuba. Um grupo 
de 14 leigos participou da reunião e 
dos trabalhos da Assembleia.

Os Conselheiros gerais Eugène Ka-
banguka e Josep María Soteras parti-
lharam com os presentes as reflexões 
suscitadas durante a celebração do 
XXI Capítulo geral. Isso serviu para 
iluminar o trabalho da Assembleia. Na 
apresentação os Conselheiros gerais 
lembraram os principais chamados do 
Capítulo: uma vida consagrada nova 
favorecendo um novo modo de ser 
Irmão; uma nova relação entre Irmãos 
e leigos/as buscando, juntos, maior 
vitalidade; e finalmente, uma pre-
sença fortemente significativa entre 
as crianças e jovens pobres. Depois 
de falar do espírito que envolveu o 
Capítulo geral, convidaram os Irmãos 
a vivê-lo como uma mediação da voz 
de Deus para promover a vitalidade 
da Província.

A Assembleia fora preparada nos me-
ses anteriores com a participação de 
Irmãos e leigos, com o propósito de 
unificar a reflexão da Assembleia.

Dirigidos pelo Ir. Luis Carlos Gutiérrez, 
encarregado de explicar o itinerá-
rio proposto para a Assembleia, foi 
definida a dinâmica dos trabalhos. 
Optou-se por trabalhar em grupos de 
Irmãos e leigos para, em seguida, ex-
por as reflexões em Assembleia.

O Irmão Hipólito fez uma reflexão 
sobre a temática da Assembleia, base-
ando-se nos cinco chamados nascidos 
das reflexões intercomunitárias, feitas 
ao longo do ano de 2010. As preocu-
pações, razão dessa reflexão, foram 
sintetizadas em cinco chamamentos 
para a Província:

• Viver e transmitir o encanto de 
sermos Irmãos e valorizar a vocação 
do leigo marista;
• Encorajar uma nova visão da Pas-
toral vocacional marista;
• Renovar a vida comunitária;
• Cultivar a espiritualidade marista;
• Incentivar nossa presença entre as 
crianças e os jovens, especialmente 
entre os pobres e os excluídos.

Estes chamados representam a terra 
nova para a Província. Alguns dos 
presentes comentaram: “Descobrimos 
que há um caminho a percorrer, jun-
tos, para dar resposta à realidade que 
vivemos hoje”; “sentimo-nos convi-
dados a avançar, unidos pelo mesmo 
carisma que partilhamos como Irmãos 
e Leigos”.

Por ocasião desse encontro provincial 
foi feita a apresentação da história 

da Província, escrita pelos Irmãos Ja-
vier Espinoza e Alberto Ricica. A obra 
consta de dois volumes que recolhem 
um variado leque de experiências, fun-
dações, história e contextos, nos quais 
foram escritos os 60 anos de vida da 
Província.

O Irmão José Antonio Ochotorena ex-
plicou, brevemente, o conteúdo do 
Convênio com o programa “Edúcame”, 
que tem por objetivo proporcionar 
educação gratuita para os setores mais 
necessitados de El Salvador.

No encerramento da Assembleia, com 
a celebração Eucarística, foi elevado 
um hino de gratidão a Deus pela vida 
doada dos Irmãos jubilares de 2010: 
José de Jesús Cuadrado (Fidelidade), 
Julio Valbuena (Brilhante), Manuel An-
tonio Alvarenga e Jesús Ortega (Dia-
mante), Carlos Bidegaín (Ouro), Jesús 
Bayo (Jade), Alexander Salas (Prata), 
Miguel Ángel Martínez (Bronze).

E finalmente foi inaugurada a Capela da 
Fidelidade, onde se recolhe a memória 
dos maristas da Província da América 
Central que nos precederam.
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A Palavra de Deus na 
Missão da Igreja

Documento da XII Assembleia Geral do Sínodo

A Exortação apostólica de Bento 
XVI - “Verbum Domini” – publi-
cada no dia 11 de novembro de 

2010, no Vaticano, é resultado da XII 
Assembleia geral do Sínodo sobre “A 
Palavra de Deus na vida e na missão da 
Igreja”, celebrado em outubro de 2008. 
A “Verbum Domini” propõe a contem-
plação pessoal e eclesial da Palavra de 
Deus nas Sagradas Escrituras, na divina 
Liturgia e na vida pessoal e comunitária 
dos crentes.

O longo caminho da XII Assembleia 
geral ordinária do Sínodo dos bispos 
sobre “A Palavra de Deus na vida e na 
missão da igreja” iniciou oficialmente 
no dia 6 de outubro de 2006, quando se 
publicou o tema escolhido pelo Papa. O 
Conselho ordinário da Secretaria geral 
do Sínodo elaborou um documento de 
trabalho, terminado em março de 2007. 
Esse documento foi enviado aos bispos 
para que o estudassem em suas dioce-
ses e para que enviassem suas contri-
buições à Secretaria geral do Sínodo. 

Com as sugestões recebidas foi redigido 
o “Instrumentum laboris”, contendo as 
linhas básicas para o debate. A reunião 
do Sínodo dos bispos começou, oficial-
mente, no dia 5 de outubro, na Basílica 
de São Paulo Extramuros para sublinhar 
a celebração do Ano Paulino. A reunião 
terminou em 24 de outubro com a apro-
vação de uma “Mensagem ao Povo de 
Deus”. Os padres sinodais entregaram 
ao Papa 55 propostas, a partir das quais 
foi elaborado o documento que agora 
veio à luz.

A Exortação traz a data de 30 de se-
tembro, coincidindo com a celebração 
da memória litúrgica de São Jerônimo, a 
quem a tradição atribui a Vulgata, texto 
latino para a referência bíblica. O docu-
mento de quase 200 páginas se divide 
em três partes; a primeira, intitulada 
“Verbum Dei”, apresenta os conceitos 
mais importantes em torno da Palavra 
de Deus; a segunda, “Verbum in Eccle-
sia”, assinala a importância da Palavra 
na Igreja, e em especial na liturgia e na 

vida de fé. A terceira parte, intitulada 
“Verbum Mundo”, reflete sobre a missão 
da Igreja no mundo.

Entre os objetivos desse documento 
pontifício sobressaem os seguintes: co-
municar os resultados da assembleia 
sinodal; redescobrir a Palavra de Deus, 
fonte constante de renovação eclesial; 
promover a animação bíblica da pasto-
ral; testemunhar a Palavra e empreender 
uma nova evangelização.

O Papa Bento XVI vê muito positivamen-
te as novas tecnologias para difundir 
a Palavra de Deus. Graças aos moder-
nos meios de comunicação o nome de 
Cristo pode navegar pelos tempos da 
história.

Esse novo documento eclesial deve-
ria ser uma referência na organização 
da atividade apostólica e vivencial dos 
pastoralistas, catequistas, professores 
de religião, animadores de grupos de 
fé, etc. 

As lideranças do laicato do Brasil 
Marista reuniram-se nos dias 28 
e 29 de outubro, na sede da 

União Marista do Brasil (UMBRASIL). No 
encontro, foram partilhadas realidades, 
projetos e ações das Províncias e da 
UMBRASIL no tocante à organização e à 
formação do laicato brasileiro.

O Ir. Javier Espinosa, diretor do secreta-
riado dos leigos, participou da reunião e 
apresentou as propostas da secretaria 
para os próximos anos. Com o intuito 

de conhecer melhor a realidade do lai-
cato no mundo marista e receber tam-
bém contribuições para o novo rosto 
do secretariado, desde que assumiu a 
missão, o Ir. Javier tem visitado algumas 
regiões do Instituto e estabelecido um 
processo significativo de diálogo com 
as bases.

A reunião foi marcada pela escuta re-
cíproca a respeito do percurso local e 
internacional da caminhada dos leigos e 
leigas maristas de todo o mundo, o que 

possibilita sonhar novos caminhos e 
vislumbrar novos horizontes para a vida 
laica. Foi também uma grande oportuni-
dade para o Brasil Marista se conectar 
com todas as formas de pertença leiga 
ao Instituto.

Lideranças do laicato do Brasil Marista
União Marista do Brasil (UMBRASIL)


