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Novidades

Encontro dos quatro Conselhos Gerais Maristas
em Manziana

Uma feliz tradição vem se man-
tendo, a do encontro anual dos 
quatro Conselhos Gerais Maristas. 

Há um sentido de compromisso, mas 
também a satisfação de estar juntos 
num ambiente simples e fraterno, para 
celebrar e partilhar o que nos é comum e 
as tonalidades próprias que vêm de uma 
mesma intuição original.

Este ano a reunião aconteceu de 13 a 15 
de janeiro, na casa marista de Manziana, 
com a extraordinária acolhida dos Irmãos 
Barry Burns e Antoine Kasindu. Participa-
ram 19 membros dos quatro conselhos, 
incluindo os Superiores gerais, Irmãs 
Georgeanne Marie Donovan, smsm e 
Jane O’Carroll, sm, Padre John Hannan, 
sm e Irmão Emili Turú, fms. O tema cen-
tral de reflexão foi “O rosto mariano da 
Igreja”, motivado por uma apresentação 
do Ir. Emili. O grupo teve oportunidade 
de revisitar dois importantes textos de 

referência, que marcaram o ano de 2001, 
quando os quatro capítulos gerais ma-
ristas se realizaram em Roma de forma 
simultânea: o discurso de João Paulo II na 
audiência aos Institutos da Família Ma-
rista e a conferência feita pelo Pe. Craig 
Larkin, sm na jornada que congregou os 
capitulares dos quatro ramos, sobre o te-
ma “Como pode a intuição dos primeiros 
Maristas ser hoje uma fonte de vitalidade 
para todos nós?”

A riqueza da reflexão levou os participan-
tes a conversar sobre nossa contribuição 
específica no serviço da Igreja e também 
sobre formas de colaboração entre os 
quatro Institutos. Depois de uma noite 
descontraída de recreação, houve no 
último dia um momento amplo para in-
formações sobre a caminhada de cada 
uma das Congregações e sobre alguns 
pontos específicos: a sessão intermarista 
de espiritualidade realizada em 2010, o 
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uso de nossas páginas web e o tema 
do Patrimônio Espiritual Marista, a 
Jornada Mundial da Juventude de 
2011 e a programação marista para 
esse evento.

O planejamento e dinâmicas do en-
contro foram assegurados por uma 
equipe de quatro membros: Irmãs 
Pauline Gresham, smsm e Rita Rai-
kuna, sm, Padre Lote Raiwalui, sm e 

Irmão Antonio Ramalho, fms. Outra 
equipe começará em breve a pensar 
no próximo encontro, marcado para 
janeiro de 2012.

Tornar-se próximo
Os Irmãos na estação de trem Tuscolana de Roma

Pedro estava sentado sobre a mala, colocada no 
chão, tendo a seu lado mais outras três grandes 
bolsas, com alhos e bugalhos. Trazia a barba cin-

zenta, um pouco à moda dos andarilhos. Chegamo-nos 
a ele, três moças e eu. Estávamos no interior da estação 
‘Tuscolana’, em Roma. Eram 21h da terça-feira que pre-
cedeu o Natal de 2010.

Perguntamos a ele:
- Onde vai passar a noite?
- Aqui, na estação.
- Sobre o assoalho? Faz frio e as portas da estação 
estão abertas.
- Tenho uma boa coberta e neste canto está um pou-
co menos frio. Estou acostumado.
- Mas você não tem família?
- Sim, tenho irmãs; mas faz uns trinta anos que cortei 
todo contato.

Pedro era espontâneo e mostrou surpresa pelo fato de 
pessoas desconhecidas se interessarem por ele. Seus 
olhos continuavam como os de uma criança.

Então, uma das moças, a mais nova, apenas adolescen-
te, acocorou-se perto dele, pegou-lhe uma das mãos 
e apertou-a fortemente entre suas duas mãos. Depois, 
inclinando-se mais, deu-lhe um beijo demorado na face 
direita. O andarilho sorriu e recebeu o beijo com natura-
lidade. Pessoalmente, admirava esse gênio feminino que 
sabe inventar gestos profundamente humanos e pensei 
na mulher que cobriu de beijos os pés de Jesus. Essa 
adolescente manifestou-se próxima, o quanto pôde, 
desse homem solitário cujo coração dizia ter sede de 
afeto.

Nas terças-feiras à noite, a comunidade da Casa geral 
prepara uma janta para os migrantes que esperam fora 
da estação ‘Tuscolana’. Um grupo de Irmãos leva comida 
para uma centena de pessoas, muitos jovens, provenien-
tes dos países do leste europeu, à procura de trabalho e 
de dinheiro, vivendo situações difíceis, antes de encon-
trar uma ocupação. Há também alguns italianos idosos 

aos quais a vida não sorriu.

Nessa terça-feira, tínhamos encontrado um grupo de 
moças que se juntara àqueles da Comunidade de San-
to Egídio. Vinham da cidade de Pavia, a uns 400 km de 
Roma. Sua visita à Cidade eterna previa uma experiência 
de encontro com pobres; por isso, tinham-se unido aos 
membros da Comunidade de Santo Egídio e vieram até a 
‘Tuscolana’. Foi ali que as encontramos.

Nessa terça-feira, um senhor nos havia precedido, tra-
zendo abundantes marmitas de arroz. Por isso, quando 
chegamos com as porções de massa quente e café, de-
moramos um pouco para distribuí-las. Sobravam umas 
trinta rações, em pequenos contentores de alumínio. 
Quando as jovens se deram conta disso, agarraram a 
caixa que os continha e fizeram publicidade, entre os 
refugiados. Foi o que bastou para que tudo fosse dis-
tribuído com rapidez. Pedro não foi esquecido e houve 
nova oportunidade para falar com ele.

Admirei esse grupo de jovens que viera a Roma não 
apenas para ver monumentos históricos e tesouros ar-

Continua da primeira página...
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Província da América Central
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XIII Capítulo provincial

A Província de América Central 
realizou seu XIII Capítulo pro-
vincial na Guatemala, entre os 

dias 16 e 21 de dezembro de 2010. Os 
trabalhos, numa primeira etapa, cen-
traram-se na revisão e no estudo do 
relatório das atividades da Província. O 
primeiro a apresentar seu relatório foi 
o Ir. Hipólito Pérez, Provincial. Em sua 
exposição fez referência à situação da 
vida dos Irmãos, aos vários elementos 
que configuram o ser (comunidade, 
espiritualidade, consagração e missão), 
à animação do Conselho provincial, 
da Equipe provincial de pastoral, das 
outras Comissões, às prioridades pro-
vinciais (pastoral vocacional, espiritu-
alidade e missão partilhada), ao pro-
cesso de reorganização provincial, so-
lidariedade e FUNDAMAR. Em cada um 
desses pontos destacou os avanços e 
os desafios ainda pendentes. Concluiu 
com um convite a viver o futuro com 
audácia, criatividade e esperança.

O Irmão Fernando Rodríguez, Adminis-
trador provincial, por sua vez, apresen-
tou a tarefa administrativa somada ao 
planejamento estratégico da Província, 
durante o triênio. Deu aos capitulares 
a informação financeira relativa aos 

diversos cenários contábeis: Província, 
Associações, Corporações e Centros. 
Os Irmãos tiveram oportunidade para 
reagir, através de grupos de trabalho 
para recolher o eco provocado pelo 
relatório econômico da Província.

O Ir. Balbino Juárez, responsável pela 
Pastoral catequética, ao apresentar seu 
relatório, convidou a continuar inves-
tindo no espaço da aula de religião, 
na contratação e formação de pessoas 
preparadas, bem como no desenvolvi-
mento do currículo provincial da reli-

gião e na abertura de novos processos 
de iniciação à vida cristã, entre outros 
desafios.

O Ir. José Antonio Alonso, animador 
da Solidariedade e da FUNDAMAR, 
expôs a situação dessa área provincial 
e ressaltou a coordenação obtida com 
os outros setores de pastoral; a gestão 
implantada e a avaliação dos projetos 
aplicados durante o triênio (em torno 
de 140 projetos ou microprojetos); 
o plano provincial do voluntariado; 
o funcionamento das Comissões de 

tísticos, mas outrossim, para encontrar os pobres e viver 
sua vocação de discípulas do Senhor.

Emoção semelhante nós tínhamos vivenciado, no dia de 
Natal, na basílica de Santa Maria ‘in Trastévere’. Nessa 
basílica, a Comunidade de Santo Egídio tem o costume 
de, no dia de Natal, convidar à mesa em torno de 400 
pessoas que vivem na miséria. No próximo Natal, esse 
almoço na basílica será repetido pela trigésima vez (30 
anos!). Muitos voluntários se tinham oferecido para os 
diversos serviços e, entre esses, três Irmãos da Casa 
geral. Ajudamos a retirar os bancos da igreja, dispor as 
mesas e cadeiras, pôr as mesas para todas as pessoas e, 
depois, ao longo do almoço trazer e servir o menu.

O clima era alegre na basílica muito iluminada, e ami-

zades inesperadas foram nascendo entre os comensais 
e os serventes. Impressão de grande família e de muita 
humanidade: Cristo servido e Cristo servidor; a Igreja 
sofredora e a Igreja servidora; todos irmãos e irmãs no 
Senhor, no dia de Natal.

Duas coisas caracterizam o serviço dos pobres: o pão, 
o alimento, às vezes roupas e cobertas; no entanto, 
muito mais a partilha da amizade, a palavra trocada que 
permite uma abordagem mais humana, mais profunda; 
mãos que se apertam e o sorriso do encontro. Serve-se 
o café e uma boa palavra; distribui-se a massa entabu-
lando rápidos diálogos. O pão e a palavra juntos: serviço 
completo, uma ajuda concreta para nossos irmãos em 
dificuldade. Para dar o Pão e a Palavra é preciso tornar-
se próximo.
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Província de Nigéria
VII Capítulo provincial

O VII Capítulo da Província da 
Nigéria foi realizado nos dias 
5 a 8 de janeiro de 2011, no 

Centro de Formação Marista, em 
Orlu. O bispo da cidade, Dom Augus-
tine Okwuoma, presidiu a Eucaristia 
de abertura.

O novo provincial, Irmão Joachim 
Ezetulugo, assumiu sua função, du-
rante a celebração da Eucaristia, em 
cerimônia simples, mas simbólica. 
Em sua homilia, o bispo elogiou os 
Irmãos. Observou que os Irmãos re-
presentam algo que os sacerdotes 
não podem significar. Instou também 
os Irmãos a serem fiéis a seu carisma 
e a não cederem às tendências da 
cultura contemporânea predominan-
te.

O Ir. Joachim, em seu pronunciamen-
to inaugural aos Irmãos e aos Leigos 
maristas, agradeceu a Deus o dom da 

Fundos sociais, e as relações interinsti-
tucionais que permitem ver horizontes 
mais amplos de solidariedade para o 
futuro.

O Ir. Roberto Linares apresentou o re-
latório sobre a Pastoral vocacional. Fez 
referência à reflexão da Comissão de 
pastoral juvenil e vocacional, relativa 
à viabilização do projeto ‘Contágiate 
de Vida’, a preparação para o acom-
panhamento, o esforço por manter os 
juvenatos na Guatemala e em El Salva-
dor, a introdução, em alguns centros, 
do itinerário pedagógico proposto no 
projeto provincial de Pastoral voca-
cional.

No relatório sobre a Pastoral Juve-
nil, o Ir. Nicéforo Garrán enfatizou os 
processos de formação dos agentes 

de pastoral, o trabalho realizado pa-
ra prosseguir com um novo modelo 
de pastoral integral e o esforço para 
consolidar as estruturas de animação 
pastoral, sobretudo, em nível local.

O Ir. Luis Carlos Gutiérrez, que coor-
dena com mão de mestre a Pastoral 
educativa, sublinhou o desenvolvimen-
to das áreas de planejamento estra-
tégico, os projetos que, atualmente, 
se aplicam (Encontros de educadores 
maristas, FORMAR, diplomados e li-
cenciados em inovações educativas, 
etc.), o acompanhamento e a avaliação 
do pessoal educativo, e a implantação 
e a renovação do PEC.

Os relatórios das Comissões provin-
ciais de espiritualidade, vida dos Ir-
mãos, laicato e formação inicial, foram 

apresentados aos capitulares através 
da modalidade de grupos de interesse. 
Um membro de cada comissão apre-
sentou uma síntese aos capitulares 
interessados em determinada área.

Antes de concluir a assembleia capi-
tular foi realizada a eleição dos Irmãos 
conselheiros provinciais. O Conselho 
provincial que vai acompanhar o Ir. 
Hipólito, nos próximos três anos, será 
integrado pelos Irmãos Luis Carlos 
Gutiérrez, Balbino Juárez, Gregorio Li-
nacero, Fernando Rodríguez, Juan An-
tonio Sandoval e Carlos Vélez.

A Eucaristia, agradecendo a ação de 
Deus nesses dias, a celebração da vida 
e o processo partilhado, marcou o en-
cerramento das atividades.

vocação. Agradeceu aos Irmãos e solicitou sua colaboração, enquanto lhes 
prometia aplicar todas as suas energias no cumprimento de sua missão.

Após a Eucaristia, foi feita a fotografia oficial do grupo com a presença do 
Bispo.

O novo governo da Província é assim constituído: 

Provincial: Joachim Ezetulugo Conselheiros provinciais: Celestine Okoye, Paul 
Angulu, Mark Omede, Mathew Ogudu, Chima Onwujuru


