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Novidades

Províncias de Sydney, Melbourne, Nova Zelândia 
e Distrito da Melanésia

Os delegados da região da Oceania 
estiveram reunidos no St. Joseph’s 
College, Hunters Hill, na Austrália, 

durante quatro dias (de 19 a 22 de dezem-
bro), para um Capítulo regional conjunto, 
das Províncias de Sydney, Melbourne, Nova 
Zelândia e o Distrito da Melanésia.

Durante esses três dias, o programa permitiu 
que todos os delegados das UA tivessem 
tempo para se reunirem conjuntamente, mas 
também para realizarem os Capítulos pro-
vinciais em separado, e tempo para que os 
delegados de cada UA se encontrassem em 
grupo. As atividades foram conduzidas pelo 
Ir. John Klein que, juntamente com os Irmãos 
Michael De Waas e Emili Turú, se deslocaram 
de Roma para o encontro, representando o 
Conselho geral marista.

19 de dezembro

O Ir. Jeff Crowe, provincial da Província de 
Sydney e presidente do Colégio de superio-

res (COMS), apresentou rapidamente um his-
tórico sucinto do processo de reconfiguração 
por que passam as Províncias e o Distrito da 
Oceania, desde 2005.

À maneira do nosso último Capítulo geral, os 
delegados trabalharam em grupos formados 
por sete Irmãos em torno de 10 mesas re-
dondas. Antes de tudo, foram apresentadas 
as esperanças e os desejos que os delegados 
de cada UA têm em relação a esse encontro 
ampliado. A partir de discussões informais 
entre os delegados, ficou claro que a as-
sembléia estava pronta para apresentar ao 
Superior geral as sugestões que surgissem, 
quaisquer que fossem. A última sessão do 
dia proporcionou um tempo para que os 
grupos discutissem os princípios aprovados 
durante a assembleia regional da Oceania, 
realizada em Mittagong, em junho de 2010. 
Considerando os relatórios dos represen-
tantes, enviados após essa assembleia ge-
ral, ficou claro que esses princípios foram 
aceitos.
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Mensagem da Assembleia e dos 
Capítulos simultâneos da Oceania

20 de dezembro

O padre Paul Cooney, provincial dos Pa-
dres Maristas, presidiu a Eucaristia cele-
brada às 7 h da manhã, na bonita capela 
do St. Joseph’s College.

O Ir. Jeff Crowe abriu os trabalhos da 
manhã com uma explanação das duas 
propostas que o Colégio dos Superiores 
submetia à nossa consideração.

a proposta a prevê três entidades:
Nova Zelândia e Ilhas do Pacífico,
Melanésia e
Austrália; haveria um provincial para a 
Austrália e um Vigário para a Melanésia 
e outro para a Nova Zelândia e Ilhas do 
Pacífico. Esses Vigários poderiam ser 
Superiores maiores.

a proposta B propõe as mesmas três 
regiões, mas com um provincial e um 
Conselho central. As regiões poderiam 
ser consideradas setores, e o superior de 
cada setor seria um Superior maior.

Para que os delegados pudessem com-
preender melhor as duas propostas, foi 
elaborada uma lista mais detalhada dos 
princípios que nortearam a apresentação 
de cada uma das propostas. Essa lista 
reflete as modificações apresentadas pe-
la assembléia durante as discussões de 
ontem. Nesta manhã, a assembléia deu 
o seu acordo a esses princípios.

Depois de discutir as duas propostas, 

1.
2.
3.

os delegados, reunidos em grupos, 
foram convidados a manifestar suas 
preferências e a exprimir eventuais re-
sistências a qualquer um dos modelos. 
Depois do intervalo da manhã, essas 
resistências foram apresentadas, refle-
tidas e discutidas nos grupos.

No período da tarde, os delegados das 
Províncias de Sydney e de Melbourne 
se reuniram para discutir o aspecto 
concreto que poderia ter uma Província 
australiana e qual seria o cronograma 
para a sua implantação. Os delegados 
da Nova Zelândia e da Melanésia, por 
sua vez, reuniram-se autonomamente, 
durante esse tempo.

21 de dezembro

Depois de um tempo de oração, em 
que estiveram reunidos todos os par-
ticipantes, a maior parte do terceiro 
dia foi dedicada aos Capítulos de cada 
uma das Províncias de Melbourne, da 
Nova Zelândia e de Sydney. Durante 
esse tempo, o Conselho do Distrito 
da Melanésia também esteve reunido. 
Todos estes encontros proporciona-
ram aos participantes um tempo para 
discutirem as seis moções que haviam 
sido tratadas durante a sessão plenária 
do dia anterior.

Estas moções tinham por objetivo pro-
por configurações das unidades admi-
nistrativas da Oceania. Cada Capítulo 
votou sobre essas moções, em prepa-

ração à assembléia de encerramento 
do dia seguinte.

Os três Capítulos provinciais também 
elegeram os membros dos novos Conse-
lhos provinciais. Os nomes escolhidos, 
juntamente com seus provinciais, são os 
seguintes::

Melbourne
Julian Casey (Provincial), Tony Caddy, 
Paul Kane, John McMahon, Allen Sherry 
y Peter Walsh

sydney
Jeff Crowe (Provincial), Peter Carroll, Peter 
Corr, Michael Green, Graham Neist, Bill 
Selden y Bill Sullivan

New Zealand
David McDonald (Provincial), Nevil Bin-
gley, Peter Horide, Siaosi Ioane y Kevin 
Wanden

22 de dezembro

Cada uma das Províncias e o Distrito 
apresentaram à assembléia geral um re-
latório de seus Capítulos autônomos e 
de seus encontros. Isso deu ao Superior 
geral e a seu Conselho uma clara indi-
cação sobre as diretrizes propostas por 
esses Capítulos, no que se refere à futura 
configuração da região da Oceania.

A assembleia foi concluída com a Euca-
ristia e um almoço festivo.

Os delegados das Províncias 
de Melbourne, Nova Zelân-
dia, Sydney, e do Distrito 

da Melanésia, encontraram-se, em 
Sydney, com o compromisso de es-
tabelecer uma nova estrutura canô-
nica de governo, cujo resultado será 
a criação de uma nova Província e 
de dois novos Distritos na região da 
Oceania, dentro dos próximos três 
anos.

A Oceania sempre foi significativa pa-
ra vida de nosso Instituto. Em 1836, 
Marcelino escolheu alguns Irmãos para 
enviá-los como seus primeiros missio-
nários, que partiriam da França para a 
Oceania. Foi uma ocasião histórica. Ao 
longo do tempo, gerações de Irmãos 
continuaram a desenvolver nossa mis-
são em vários países.

Hoje, 22 de dezembro de 2010, vive-

mos outro momento histórico: faz 174 
anos que os primeiros Irmãos chega-
ram às nossas praias.

De 19 a 22 de dezembro deste ano, os 
Irmãos estiveram reunidos em assem-
bléia, reunindo também os Capítulos 
de cada Província. Foram feitas reco-
mendações e tomadas decisões que 
afetarão o futuro de todos os Irmãos 
e leigos maristas na Oceania. Assim 
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os Irmãos continuam comprometidos 
com a missão de Jesus e engajados no 
desenvolvimento da fé e da educação 
dos jovens, particularmente os mais 
marginalizados.

Ficamos honrados em contar com a 
presença do Superior geral, Ir. Emili 
Turú, além dos Conselheiros gerais, 
Irmãos John Klein e Michael de Waas; 
com os representantes do Distrito de 
Melanésia (4), das Províncias de Mel-
bourne (24), da Nova Zelândia (17) e 
de Sydney (24), formamos um grupo 
de 72 membros comprometidos em 
rezar, discutir e discernir sobre valores 
em que acreditamos fortemente, isto é, 
viver juntos o carisma de Marcelino, na 
Oceania de hoje.

Adotamos metodologia semelhante 
àquela utilizada durante o nosso últi-
mo Capítulo geral, reunindo-nos em 
torno de mesas redondas, em diálogo 
fraterno e procurando, como Maria, 
entender o chamado de Deus para este 
tempo e para esta parte de nosso mun-
do marista. Certos de termos buscado 
o consenso, nós seguiremos adiante, 

confiantes na liderança dos nossos 
provinciais e do Superior do Distrito, 
conscientes das dificuldades que ainda 
enfrentaremos. Como Maria, estamos 
prontos a dar os próximos passos em 
direção à nova terra.

Nossas decisões são frutos de uma 
longa caminhada de todos os maristas 
na Oceania. As reflexões e as eventuais 
decisões foram baseadas nos princípios 
inicialmente anunciados, na assembléia 
regional, por nossos Irmãos e parceiros 
leigos maristas. Os procedimentos de 
nossa assembléia foram guiados pelo 
desejo de desenvolver sempre mais 
fortemente a relação positiva entre 
os delegados, refletindo sobre nossos 
compromissos enquanto Irmãos.

Neste momento histórico, guiados pe-
lo desejo e pela esperança de uma 
vitalidade sempre crescente, nós os 
delegados, representantes de todas as 
nossas quatro Unidades administrati-
vas, expressamos ao Ir. Superior geral 
nosso unânime compromisso, a saber:

“Nós, delegados de nossos Irmãos, em 

espírito de mútuo respeito, e procu-
rando agir no interesse de todos e do 
futuro da vida e da missão marista na 
Oceania, comprometemo-nos a esta-
belecer uma nova estrutura canônica 
de governo que resulte na criação de 
uma nova Província e de dois Distritos 
na região da Oceania.”

Em janeiro de 2011, nossas lideran-
ças estarão reunidas em Roma, como 
parte do encontro dos novos provin-
ciais, ocasião em que será discutido e 
reforçado o pedido a ser apresentado 
ao Superior geral e a seu Conselho. 
Depois de aprovado, os Superiores 
de nossa região planejarão os passos 
necessários e o cronograma a ser pro-
videnciado, ao longo dos próximos 
três anos. A configuração futura da 
região surgirá com uma reflexão sobre 
o caráter especial de nossas quatro 
unidades, com implicações práticas na 
maneira de vivermos os nossos relacio-
namentos.
___________
Assinado: Os delegados dos Capítulos 
provinciais conjuntos
22 de dezembro de 2010

Maria, Mãe de Deus e Mãe da 
Igreja

Impulso e fecundidade da Missão da Igreja 

O terceiro ícone que U. von Baltha-
sar submete à nossa contempla-
ção, delineado também este em 

chave feminina, apresenta Maria como 
“Mãe de Deus” e “Mãe da Igreja” e tem 
como motivo central a fecundidade da 
Igreja mediante sua missão. “Pentecos-
tes mostra o rosto da Igreja como uma 
família reunida com Maria, fortalecida 
pela efusão impetuosa do Espírito e 
pronta para a missão evangelizadora”.1 
Maria, unida aos Apóstolos, manifesta 
a vida inteira da Igreja que irradia Cristo 
no mundo. Toda a Igreja vê em Maria o 
que ela mesma é e o que está chamada 
a ser.

Esse quadro nos mostra como a Igreja 
pode ser ao mesmo tempo, - como 
Maria – a Esposa voltada para seu 
Esposo, e a Virgem mãe aberta a to-
dos. Somente o Espírito pode explicar 
como a Igreja pode ser ao mesmo 
tempo Maria, como a Esposa voltada 
para seu Esposo, e como a Virgem mãe 
aberta a todos.2 Von Balthasar fala do 
“ministério” de Maria como sendo um 
ministério de maternidade virginal e 
esponsal na Igreja.

Essa Missão de Maria se manifesta 
através da visão da mulher do Apoca-
lipse que grita em dores de parto. “A 

representação, que encontramos em 
Ap 12, da mulher que grita em dores 
de parto constitui um ponto de partida 
para a reflexão de von Balthasar, na 
tentativa de explicar a contínua mater-
nidade da Igreja e na Igreja, maternida-
de expressa pelo princípio mariano”.3 
Essa figura bíblica faz referência a 
Maria que dá à luz Jesus, em Belém, e 
a seu papel no nascimento do corpo 
místico, ao pé da cruz no Calvário.  

No Concílio de Éfeso (431) Maria foi 
chamada Mãe de Deus (Theotókos). 
É um título que recolhe a definição 
que Lucas dá de Maria como “Mãe 
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do Senhor” (Lc 11,43). Nesse título 
podemos apreciar o fato de que a di-
mensão materna da fé de Maria cons-
titui um arquétipo único e altamente 
significativo. Maria, ao gerar o Filho de 
modo corpóreo-espiritual, converte-se 
em mãe universal de todos os crentes. 
Paulo VI proclamou a Maria Mãe da 
Igreja. “Para a glória da Virgem e con-
solo nosso, Nós proclamamos Maria 
Santíssima Mãe da Igreja, isto é, Mãe 
de todo o povo de Deus, tanto dos fi-
éis quanto dos pastores que a chamam 
Mãe amorosa”.4 Maria é protótipo da 
Igreja em virtude de sua fé virginal e 
em virtude de sua fecundidade.

“É Cristo e não Maria, quem, mediante sua 
Paixão, cria a Igreja. Entretanto, ela parti-
cipou como instrumento nessa criação. Sua 
presença junto à cruz, sua solidariedade, em 
meio ao abandono da cruz, mostram em que 
medida sua entrega é universalizada até eri-
gir-se em princípio universal do seio materno 
para cada graça cristã geradora.”5

No acontecimento da morte de Cristo 
na cruz, o Espírito forjou para a Virgem 
Maria, em nova maternidade, a de 
seu corpo místico.  A partir de Pente-
costes, o ‘Spiritus Creator’ derramou 
a maternidade de seu receptáculo, 
Maria, na Igreja. É o Espírito quem 
mantém a Igreja em sua exclusiva res-
posta mariana e esponsal a Cristo, e 
em sua extensão mariana e materna 
ao mundo.

a imagem apocalíptica da mulher 
no deserto

É preciso poder ver Maria em seus 
filhos autênticos: neles, as realidades 
invisíveis se tornam visíveis. A materni-
dade de Maria continua ali, onde tam-
bém nós nos convertemos em “mães” 

de Cristo.

Pode-se ver como esse princípio ma-
riano está operante na Igreja, em sua 
maternidade e santidade. Por mais 
adversidades que possam acontecer, 
a Igreja não é atacada pelo dragão, 
naquilo que é seu núcleo feminino 
de santidade de vida. É dentro desse 
núcleo, escreve von Balthasar, que a 
rocha de Pedro é salvaguardada e ad-
quire nova energia.6 Maria faz suas as 
orações e as obras da Igreja, e isso nos 
dá confiança diante das provas.

sob o manto de Maria   

Urs von Balthasar utiliza a imagem7 dos 
místicos alemães do manto de Maria 
para expressar o caráter apostólico e 
fecundo do amor na Igreja. A imagem 
mostra como a Igreja está reunida sob 
um único manto que envolve todos os 
seus filhos. O fluxo de amor fecundo 
e apostólico caracteriza o princípio 
mariano, e isso leva von Balthasar a 
escrever que nós nos refugiamos sob o 
manto amplo de Maria  e sob o mante-
lete dos santos. Esse mantelete forma 
o verdadeiro tecido da maternidade da 
Igreja, uma vez que estamos envoltos 
e circundados por um amor de mãe. A 
imagem do manto resulta estimulante 
para von Balthasar, dado que expressa 
a Igreja como um mundo que não está 
fechado em si mesmo.

O caminho de nossa fé cristã é carac-
terizado por um dinamismo trinitário 
no qual cremos dia após dia. Nossa 
vida cristã é a participação da criatura 
na vida da Trindade.

“O modelo desse incessante e repetido nas-
cimento de Deus, no coração do crente é, 
segundo Cirilo, a encarnação singular do Lo-

gos nascendo da Santíssima Virgem. Assim 
sendo, a santificação do homem é uma imita-
ção do nascimento de Cristo de Maria que se 
perpetua no corpo místico de Cristo”.8

Von Balthasar considera que a nossa 
época é aquela em que se redescobre 
a possibilidade de dar à luz Cristo, a 
partir do coração da Igreja Mãe.

Hipólito chega a dizer que “o Logos 
nasce ininterruptamente, de modo no-
vo na Igreja e, por meio dela, dentro 
do coração dos crentes e fora”.9 Toda 
a Igreja “que está com o menino” en-
gendra o corpo místico de Cristo na 
multiplicidade de seus membros.

A Palavra, engendrada no coração do 
Pai, é implantada pelo Batismo no co-
ração dos crentes que, depois, através 
do Espírito e da maternidade da Igre-
ja-Maria, são trabalhados e plasmados 
pelo Espírito do Logos.

A missão mariana da Igreja é a de dar 
à luz o paraíso, por meio da Palavra. 
Esta se deixa plasmar e toma forma na 
totalidade da Igreja como corpo-es-
posa e em seus membros individuais, 
os crentes. E, em Cristo, nos encon-
tramos no seio do Pai. Encontramo-
nos participando de maneira viva no 
mistério sempre novo do Natal.10 O 
nascimento desse homem paradisíaco 
é uma participação viva no mistério 
do Natal.

A santificação no corpo místico de 
Cristo aparece como uma contínua 
imitação do nascimento de Cristo no 
seio de Maria. Começamos a entrever 
algo de nossa participação na geração 
do Logos por parte de Maria.
______________
AMEstaún
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