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Novidades

Encontro do secretariado ampliado dos leigos

O   murmúrio das águas do Gier 
acompanhou o primeiro encon-
tro do novo Secretariado Am-

pliado dos Leigos, realizado de 30 de 
maio a 5 de junho de 2011. Falando de 
l’Hermitage, escreveu o Ir. João Batista 
que, “terminada a pesquisa, a Marcelino 
nenhum local pareceu mais conveniente 
para uma casa religiosa”. A proximidade 
dos lugares maristas, tendo como guia 
o Irmão Benito Arbués, e convertida em 
peregrinação interior, foi inspiração para 
nosso encontro. Ao construir a casa de 
l’Hermitage, Champagnat construiu uma 
família. Para Tony, Agnes, Sylvain, Ana, 
Linda, Fabiano, Raúl e Javier, provenien-
tes dos cinco continentes, a experiência 
do encontro significou conhecer nossas 
famílias, escutar nossos processos voca-
cionais, apreciar nossos acentos cultu-
rais e manifestar nosso coração marista. 
Foram dias que construíram fraternidade 
e criaram comunhão.

Pudemos conferir em nosso encontro a 
afirmação de Em torno da mesma mesa: 
“Não apenas há lugar na mesa para todos, 
como também precisamos estar um ao 
lado do outro”. Em momentos intensos 
de reflexão surgiram com força ecos do 
processo desses anos, no Instituto: nosso 
futuro marista é um futuro de comunhão; 
Irmãos e Leigos podemos contribuir para 
o nascimento de uma nova época para o 
carisma marista; dessa nova relação pode 
surgir com mais força a identidade laical e 
a identidade de Irmão; o carisma marista 
é um dom que partilhamos com toda a 
Igreja; a atenção preferencial às crianças 
e aos jovens pobres projeta nossa paixão 
missionária...

Nossa agenda foi muito marcada pela 
revisão do Plano de ação para o triênio. 
Reelaboramos esse Plano, assinalamos as 
urgências, precisamos as linhas de ação, 
refletimos sobre as implicações para cada 



Ano IV - Número 163Notícias Maristas

2

Doze apóstolos da juventude
Gana: primeira profissão em Kumasi

membro do Secretariado, revisamos o 
calendário. Dois dos encontros pro-
gramados no Plano nos pediram maior 
atenção. O primeiro é o encontro, por 
Regiões, das equipes ou comissões de 
animação laical, ou melhor, da nova 
relação Irmãos – Leigos. Realizar-se-ão 
em Curitiba, Guatemala, El Escorial, 
neste ano de 2011, e na Ásia e Austrá-
lia em princípios de 2012. O segundo 
quer ser um momento de reflexão séria 
sobre a vocação marista dos leigos, 
em nível de todo o Instituto. Este úl-
timo está programado para outubro 
de 2012.

O fato de ser o primeiro encontro dos 
novos membros do Secretariado fez 
com que a agenda fosse intensa. Re-
cordamos o horizonte de nosso Secre-
tariado que provém de nosso Capítulo 
geral, falamos da atualização do Movi-
mento Champagnat, dos processos de 
formação conjunta, de melhor articu-

lação do laicato, de itinerários de con-
versão tanto para Irmãos quanto para 
Leigos. Visualizamos as regiões mais 
necessitadas do Instituto. Percebemos 
os diversos ritmos do movimento laical 
tanto nas Províncias quanto nas Regi-
ões. Sonhamos em apoiar todo sinal 
de vida marista e de novidade carismá-
tica que surja em nossa regiões.

Dedicamos uma tarde inteira ao diá-
logo sobre as comunidades mistas. A 
presença do Irmão André, da comuni-
dade de Mulhouse; de Arturo, com sua 
experiência de Bolívia e de La Oliva; de 
Gianluca e Rosa, da comunidade de 
Giugliano, e de Annie e do Irmão Dio-
gène, da comunidade de l’Hermitage, 
tornaram nosso intercâmbio rico e 
inspirador.

O murmúrio do rio, o verdor do vale, 
tiveram sabor de fecundidade, de vida 
oferecida. Presenciar as belas expe-

riências de vitalidade esparzidas na 
geografia do Instituto; partilhar com os 
grupos de Manziana e de El Escorial, 
representando uma grande diversidade 
de Províncias e de culturas; apreciar os 
detalhes de acolhida da comunidade 
de l’Hermitage; celebrar o dia de São 
Marcelino, tudo isso foi harmonia coral 
que se uniu ao rumor do Gier e nos fez 
recordar o que expressava o Ir. João 
Batista: “O vale de l’Hermitage cons-
titui, de fato, um recanto encantador 
e dos mais agradáveis, mormente na 
primavera”. Os dias em l’Hermitage, 
apesar da chuva, tiveram um tom pri-
maveril. Para os membros do Secreta-
riado Ampliado dos Leigos foram dias 
de comunhão, de esperança, de futuro, 
de novidade.

______________________
Raúl e Javier
Secretariado dos Leigos
7 de junho de 2011

Tudo aconteceu no dia 11 de ju-
nho de 2011 na paróquia católica 
de Trede, Kumasi, em Gana. O hi-

no de entrada para a ocasião foi cuida-
dosamente escolhido, e ele dizia: “Este 
é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos 
e exultemos. Amem”.

Nosso povo diz que um bom dia co-
meça com um bom pôr do sol. O dia 
começou, de fato, com um bom pôr do 
sol, apesar de estarmos na estação das 
chuvas, e assim sucederam-se todas 
as coisas. Se me perguntam por que 
o dia 11 de junho de 2011 foi bom, eu 
direi que é por causa do nascimento 
de doze apóstolos da juventude para 
o Instituto dos Irmãos Maristas das 
Escolas. Dentre eles, seis são prove-
nientes do Camarões, um de Gana e 
cinco da Nigéria. Dom Gabriel Justice 
Anokye, bispo da diocese de Obuasi, 

presidiu a celebração. Em sua homilia, 
ele encorajou os novos professos a 
manterem os votos que tinham feito, 
não como alguns padres e religiosos 
que não conseguem conservar por 
muito tempo a seriedade dos votos 
que fizeram ao Senhor. A cerimônia 
foi testemunhada por muitos padres 
e religiosos, inclusive formadores de 
diferentes congregações, além de pais 
e parentes de alguns dos novos profes-
sos, especialmente de Michael Telewa, 
que é filho da terra. Contou também 
com a participação da nova rainha-
-mãe de Trede.

O Ir. Sylvain Yao, Superior do Distrito 
África Oeste e delegado do Superior- 
geral, recebeu os votos dos professos, 
enquanto o Ir. Joachim Ezetulugo, re-
centemente indicado como provincial 
da Nigéria, os ajudava na colocação do 

cordão ao redor da cintura, para sig-
nificar o compromisso que assumiam 
com os votos. O cordão tem três nós, 
que simbolizam os conselhos evan-
gélicos da castidade, da pobreza e da 
obediência.

Ao mesmo tempo em que agradece-
mos a Deus pelo dom desses jovens, 
continuemos a rezar para que suscite 
mais vocações para a Igreja, espe-
cialmente para a consagração na vida 
marista.
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Cronologia marista
Uma compilação da história marista que vai de 1786 a 2009

O Irmão Jean Ronzon, durante 
seu serviço ao Instituto como 
Secretário-geral, coordenou os 

trabalhos de uma equipe de pessoas 
qualificadas que cooperou na elabora-
ção dessa obra que agora veio à luz. 
Para fazer essa nova compilação de 
dados tomou-se como ponto de partida 
o trabalho da primeira “Chronologie”, 
publicada por ocasião do primeiro cen-
tenário do Instituto, em 1917, além da 
edição de 1976. A presente edição terá 
como referência para citações o ano de 
sua publicação. A “edição de 2010” é 
um volume de 535 páginas, impresso 
em quatro cores, com uma apresen-
tação de qualidade e com cuidado de 
detalhes gráficos.

Os dados da obra se dividem em seis 
capítulos, cujos títulos fazem referência 
aos períodos mais significativos da his-
tória marista:

l. Antes da fundação do Instituto até 
1816: Revolução e Império, tempos de 
destruição e de reconstrução (1789-
1815). 2. Marcelino Champagnat e os 
Irmãos no projeto da Sociedade de 
Maria (1816-1840). 3. A obra assumi-
da por seus discípulos (1840-1903). 
4. O Instituto colocado à prova, ante 
as  mudanças mundiais (1903-1958). 5. 
Do Espírito do Instituto à Espiritualida-

de marista (1958-1976). 6. Resistência, 
redistribuição, aprofundamento (1976-
2009). A informação se completa com 
12 valiosos Anexos.

Graficamente, o texto é dividido em 
três colunas encabeçadas pelo ano ao 
qual corresponde a informação, sendo 
esse destacado com uma faixa em côr. 
Cada ano constitui uma secção própria, 
de modo que a informação correspon-
dente a um novo ano inicia com nova 
página. Quando a informação ocupa 
mais de uma página, em cada página 

sucessiva vem indicada, por uma fai-
xa de côr mais tênue, a continuidade 
da informação. A primeira coluna da 
esquerda faz referência à data do fato 
apresentado. Pode tratar-se de uma da-
ta exata ou de uma referência com indi-
cações aproximativas (durante as férias, 
no fim do mês de..., durante o ano, 
etc). A coluna central, mais extensa, 
descreve os acontecimentos coleciona-
dos na obra. Esse texto pode provir de 
diferentes fontes; por essa razão, em 
alguns dos dados históricos, o texto foi 
fragmentado de modo a permitir, visual-
mente, apreciar as várias procedências. 
E finalmente, a terceira coluna registra 
as referências e a anotação das fontes 
de procedência do dado recolhido. O 
resto da obra vem ilustrado com algu-
mas fotografias ou com gráficos que 
complementam as informações.

A edição foi feita em língua francesa 
e não está prevista alguma tradução 
aos outros idiomas, obedecendo aos 
critérios estabelecidos pelo Conselho 
geral para toda a coleção FMS Studia, 
que publicará as obras na língua em que 
foram redigidas pelo autor.

Desta edição foram produzidas 600 có-
pias. O texto pode ser lido no site www.
champagnat.org, baixando o PDF .

Missão Mariana em tarauacá, amazônia

No desejo de intensificar a missão evangelizadora 
e marcar o Ano Mariano no Brasil, a Comuni-
dade de Tarauacá, Acre, na Amazônia brasileira 

organizou uma Semana Missionária Mariana. Depois de 
intensa reflexão e organização, a Paróquia de Tarauacá 
realizou entre os dias 20 e 30 de maio uma extensa 
programação para reativar a dimensão missionária da 
Igreja Católica na região. Estiveram envolvidos nessa 
missão os Padres Espiritanos, as Irmãs de Nossa Se-

nhora, os Maristas (Irmãos e Leigos, uma Irmã e um Padre) 
e numerosos líderes das quatro comunidades paroquiais 
que foram atingidas. A comunidade Marista na pessoa 
dos Irmãos Carlos Scottà e Braz Lanius não mediu esforços 
nesse projeto e graças às intensas articulações organizou a 
infra-estrutura e a programação. As comunidades das Irmãs, 
dos Padres, dos Irmãos e Famílias acolheram os Missionários 
durante a missão.
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Coração solidário marista
IV Encontro Interamericano de Solidariedade Marista

Este caminho segue desde 2004, 
quando o primeiro encontro de 
Solidariedade Marista foi reali-

zado em Santa Cruz de la Sierra, na 
Bolívia, em 2006, depois em Belo Ho-
rizonte, e a seguir no Brasil, em 2009, 
em Belém, Brasil.

De diferentes Províncias e Países vie-
ram à Cidade do México na esperança 
de aprovar o Documento Internacio-
nal de Solidariedade, dialogar e com-
partilhar experiências das Províncias 
e Distritos que promovem a reflexão 
e a dinamização da Rede do Coração 
Solidário Marista nas Américas e com 
isso, preparar-se para a evangelização 
de crianças e jovens e para a defesa 
de seus Direitos.

O Ir. Ricardo Uriel Reynoso Ramíres, 
Provincial do México Central, deu 
aos participantes as boas-vindas ao 
México e o convite a continuar a 
busca para tornar vivo, hoje, o so-
nho de Marcelino através da solida-
riedade.

O Irmão Emili Turú em sua mensagem 
para o encontro animava a participa-
ção e compartilhava; “necessitamos 
do teu compromisso, que nos ajude e 
nos motive a sonhar… necessitamos 
ser pessoas de profunda espirituali-
dade…”; e expressou sua gratidão em 
nome do Instituto porque cada um 
contribui através de sua missão coti-
diana a fazer mais credível o Instituto 
Marista e a Igreja.

De maneira simultânea realizou-se o 
Encontro de Jovens Maristas, compro-
metidos na ação solidária sob o lema 
“atores e testemunhas da esperança”. 
De diferentes regiões e missões da 
Província 17 jovens compartilharam 
alegria, mensagem e vida, participa-
ram de um dialogo fraterno mani-
festando um “obrigado, porque nos 

sentimos escutados, por seu testemu-
nho e compromisso, porque animam 
nossa esperança e nos convidam a 
ser protagonistas, ao mesmo tempo 
nos dizem para não ter medo, que 
vamos juntos, unidos, outro mundo é 
possível”.

Durante vários dias se revisou o pro-
cesso de construção do documento, 
foram feitos comentários e sugestões, 
pouco a pouco nos apropriamos de 
seus conteúdos para fazê-lo conheci-
do e colocá-lo em prática.

O Ir. João do Prado comunicou os 
projetos, planos e linhas de ação do 
Secretariado da Missão do Instituto.

Sara Pancioli, e os Irmãos Vicente Fal-
queto, Manel Mendoza e James Edwar 
Jolley em nome da Fundação Marista 
de Solidariedade Internacional expli-
caram que a FMSI está a serviço das 
Províncias Maristas e Distritos para 
ajudá-los a implementar a chamada 
do XXI Capítulo-geral: “ promover em 
todos os níveis do Instituto, os Direi-
tos das Crianças e Jovens e promover 
esses Direitos diante dos governos e 
outras instituições públicas não go-
vernamentais”. A importância de for-

talecer a estrutura e a dinâmica da 
Rede Marista de Solidariedade, assim 
como vincular nossos trabalhos com 
outras organizações que promovam 
a Defesa dos Direitos da Criança e do 
Jovem.

Quase no final do Encontro refletiu-se 
sobre a tarefa e as sugestões para os 
próximos três anos. Além do mais, 
foram eleitos os novos integrantes da 
Subcomissão de Solidariedade Maris-
ta das Américas, ficando da seguinte 
maneira: pelo Arco Norte - Maria del 
Socorro Noriega da Província de Méxi-
co Central; pelo Cone Sul - Juan Carlos 
Pellón da Província de Santa Maria 
de los Andes; representando a região 
do Brasil o Ir. Miguel Antonio Orlandi 
da Província Rio grande do Sul; serão 
acompanhados por Angélica Alegria, 
da Província de México Ocidental, 
integrante da equipe Continental da 
Missão.

A América respira e hoje como Maris-
tas de Champagnat, Irmãos e leigos 
reconhecemos que nossas mãos vão 
tecendo a esperança, que somos co-
ração que se une e transforma; outro 
mundo é possível para todos.


