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Calendário julho - setembro 2011

Jul 3-7: Retiro Mediterrânea, Guardamar: 
A. Ramalho e E. Sánchez
Jul 4-7: Capítulo de Melanésia: E. Turú e 
M. De Waas
Jul 4-8: Comissão Internacional da Casa 
Geral : J. Mc Kee, V. Preciado
Jul 10-14: Conselho Geral Ampliado - Ásia
Jul 13: Conselho Regular
Jul 16-23: Retiro Norandina, Quito: E. Tu-
rú, E. Kabanguka e J. M. Soteras
Jul 20-27: Retiro Mediterrânea, Lavarone: 
A. Ramalho e E. Sánchez
Jul 25-31: Retiro Norandina, Bogotá: E. 
Turú, E. Kabanguka e J. M. Soteras

ago 2-6: Retiro Mediterrânea, Fuenteheri-
dos: A. Ramalho e E. Sánchez
ago 4 - oct 2: Sessão Senderos, El Es-
corial
ago 8: Conselho Regular
ago 10-15: Encontro Jovens Maristas, 
Madri: E. Turú, C. Rojas. J. M. Soteras, E. 
Kabanguka, A. Ramalho e J. C. do Prado
ago 10 - out 9: Sessão Terceira Idade, 
espanhol e português, Manziana
ago 11-18: Retiro em Camarões, E. Sán-

chez
ago 14 - set 23: Visita a Nova Zelândia: J. 
Klein, M. De Waas
ago 18 -31: Retiro na R. Dem. Congo. E. 
Turú, J. Mc Kee
ago 23-30: Retiro Mediterrânea - Líbano 
Siria: A. Ramalho e E. Sánchez

set 1-2: MIC: Reunião dos Superiores, J. 
Mc Kee
set 1 - out 31: Retiro Sydney e visita a 
Nova Zelândia, J. Klein e M. De Waas
set 3-6: CSAC Nairóbi, A. Ramalho, J. Mc 
Kee
set 5-9: CIAP, Lujan, E. Turú, J. M. Soteras 
e E. Kabanguka
set 10: Encontro dos Provinciais do Arco 
Norte, E. Turú, J. M. Soteras, E. Kabanguka
set 11-20: Visita Cruz del Sur, E. Kaban-
guka, J. M. Soteras
set 20: Conselho Regular
set 22 - out 27: Visita Estados Unidos: E. 
Kabanguka, J. M. Soteras
set 25 - out 2: Retiro Província Sydney: J. 
Klein, MDeWaas
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Consciência de pertencer a uma 
mesma rede

Na França os Irmãos Maristas asseguram a tutela 
de dez estabelecimentos

A Tutela se encarre-
ga das casas que 
não têm mais 

Irmãos Diretores nem 
Irmãos professores. Ca-
be-lhe manter o clima 
que fez o valor dessas 
instituições, um espírito 
particular herdado de 
Marcelino Champagnat, 
o fundador dos Irmãos, 
e de seus primeiros dis-
cípulos.

Os estabelecimentos 
sob tutela são muitas 
vezes escolas fundadas 
por congregações reli-
giosas. Essas instituições perpetu-
am uma longa tradição. Não se po-
de esquecer que o ensino na França 
foi, por muito tempo, assegurado 
pela Igreja, e isso de maneira quase 
exclusiva antes que o Estado se en-
carregasse disso.

No começo do século XX as congre-
gações religiosas muito empenha-
das nesse serviço foram excluídas 
do ensino oficial. Grande número 
de religiosos e religiosas, após 1903 
optaram por expatriar-se e continu-
ar sua missão no estrangeiro. De-
pois da Segunda Guerra Mundial as 
tensões se apaziguaram. Em 1959 
uma espécie de lei de tolerância 
permitiu associar ao “serviço públi-
co de ensino” as escolas católicas. 
A maior parte  aceitou fazer contra-
tos com o Estado, e assim contri-
buir no serviço público de ensino.

O pessoal religioso do magistério 
era então muito numeroso. Depois 
veio a crise das vocações, e os lei-

gos substituíram progressivamente 
os Irmãos. Ao contato dos religio-
sos, muitos se impregnaram de seu 
espírito e mantiveram do melhor 
modo possível o espírito que cons-
tituiu a força desses estabelecimen-
tos católicos.  Além disso, a lei de 
1959 reconheceu e aceitou que as 
escolas sob contrato conservassem 
o que foi chamado “o caráter pró-
prio”.

É a tutela que cuida de promover a 
formação do pessoal para conservar 
o espírito marista nessas escolas 
onde os que conheceram os Irmãos 
são sempre menos numerosos. O 
serviço de formação é um meio im-
portante para manter o espírito ma-
rista. É presidido pelo Irmão Henri 
Vignau, cercado por uma equipe de 
formadores provenientes de vários 
horizontes. Entre os participantes 
encontramos também pessoas pro-
cedentes dos próprios estabeleci-
mentos. Alguns, depois de muito 
tempo nessas escolas maristas, 

tentam transmitir o que 
receberam dos Irmãos.

Faz algum tempo os es-
tabelecimentos sob tu-
tela do setor norte de 
França se reuniram em 
Lagny (Seine-et-Marne) 
em “Saint-Laurent-La-
-Paix”. Graças a esses 
encontros organizados 
regularmente, se desen-
volve a consciência de 
pertença a uma mesma 
rede. A gente aprende 
a se conhecer partici-
pando de momentos de 
convívio e de celebra-

ções.

Os diretores e seus adjuntos de 
pastoral dos estabelecimentos do 
setor sul, por sua vez, reuniram-se 
em Bourg-de-Péage para estudar 
em conjunto a maneira de assumir a 
missão pastoral que lhes é confiada.

É a tutela que nomeia os chefes de 
estabelecimentos sobre os quais 
repousa o pesado encargo de fa-
zer reinar um clima evangélico nas 
casas que dirigem. São assistidos 
nesse ponto por “adjuntos em pas-
toral”. Devem poder contar também 
com as “equipes maristas locais”, 
leigos de seus estabelecimentos, 
impregnados do espírito marista e 
que se esforçam de irradiar as con-
vicções que os animam.

_______________
Ir. Bernard Méha, conforme con-
versa com M. Christophe Schietse, 
delegado à tutela pelos estabeleci-
mentos maristas de França.
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Programação de novos projetos
Comissão do Patrimônio Espiritual Marista

Na França os Irmãos Maristas asseguram a tutela 
de dez estabelecimentos Os membros da Comissão do 

Patrimônio Espiritual Marista 
reuniram-se, em Roma, de 10 

a 24 de junho de 2011, com um 
interessante programa de trabalho. 
Condividiram informações sobre as 
atividades realizadas nas várias regiões 
do Instituto, relativas ao Patrimônio, e 
programaram as próximas atividades.

A programação centrou-se, funda-
mentalmente, na preparação de uma 
edição da História do Instituto, que 
poderia ser publicada em torno do 
bicentenário da fundação do Instituto, 
em 2017.

O Ir. Juan Moral, para ajudar os histo-
riadores, forneceu uma bibliografia de 
referência, buscada entre os documen-
tos do Arquivo de Roma. Por sua vez o 
Ir. Aureliano Brambila elaborou uma 
pauta metodológica para compor a 
história marista do México. Essa pauta 
pode favorecer trabalhos similares em 
outras Províncias. A proposta será pu-
blicada nos Cadernos Maristas nº 30. Por 
sua vez, o Ir. André Lanfrey apresentou 
o esquema de uma história da França 
marista, das origens até 1907.

Entre as programações, foi traçado o 
conteúdo dos próximos números 30 
e 31 dos Cadernos Maristas. A pu-
blicação de Origines des Frères Maristes, 
que acaba de aparecer em três volu-
mes, onde se reproduzem todos os 
documentos relativos a Champagnat, 
lembra a importância de começar a 
publicar os cadernos de apontamen-
tos do Irmão Francisco e do Ir. João 
Batista. O lançamento da Chronologie 
Mariste, inaugurando a coleção FMS 
Studia, recordou também a necessida-
de de definir a prioridade e o ritmo de 
publicação dos números sucessivos da 
coleção.

O dia 22 de junho foi dedicado a um 
encontro dos quatro ramos maristas, 

na Casa-geral dos Irmãos. Nesse en-
contro participaram, além dos mem-
bros da Comissão do Patrimônio e de 
alguns Irmãos do Conselho geral, o Pe. 
Bernard Bourtot, sm, e as Irmãs Jane 
Frances o'Corrol, sm - Superiora geral, 
Bridget Brady, sm, Pauline Gresham, 
smsm e Margaret Ryan, smsm. O dia 
de estudos foi dedicado à personali-
dade de Pompallier, ator importante e 
contestado das origens maristas e, ao 
mesmo tempo, fundador da Igreja na 
Nova Zelândia. Num primeiro momen-
to foi evocada a partida dos primeiros 
membros da Sociedade de Maria para 
a Oceania e a bênção, por Pompallier, 
da capela de l’Hermitage, dois fatos 
ocorridos em 1936. A segunda parte 
foi dedicada a uma reflexão sobre a 
história dos diversos ramos, entre o 
fim do Concílio Vaticano II e nossos 
dias. O dia foi concluído com a proje-
ção do vídeo sobre Monsenhor Pom-
pallier (55’), realizado pela televisão 
francesa, por ocasião da transferência 
de seus restos mortais para Nova Ze-
lândia.

Nesse encontro, a Comissão pensou 
também sobre seu próprio futuro. Es-
sa sessão foi a última da Comissão 
constituída pelo Conselho-geral ante-
rior; os contratos de seus membros 
terminam em 2011-2012. O trabalho 

sobre o Patrimônio do Instituto rece-
beu um grande impulso com a nome-
ação de um Comitê integrado por três 
Conselheiros-gerais e de uma Comis-
são de 6 membros, apoiados por um 
secretário, reunindo-se anualmente, 
em Roma. Atualmente, a Comissão do 
Patrimônio é composta pelos Irmãos 
André Lanfrey, Michael Green, Aure-
liano Brambila, Ivo Strobino, Jaume 
Parés, Robert Théo, Henri Réocreux 
(Secretário). Por outra parte teremos 
que harmonizar as novas orientações 
emanadas do Conselho geral, fazendo 
depender a Comissão do Patrimônio 
Espiritual do Secretariado Irmãos hoje, 
cujo diretor é o Irmão César Rojas.

Em outro nível, ponderou-se sobre 
a necessidade de uma coordenação 
entre a formação, a pesquisa e o novo 
projeto de formação universitária “on 
line’, com sede na Universidade Maris-
ta de Curitiba, no Brasil.

Na missa de despedida, o Irmão Emili 
Turú, SG, entregou a cada um dos 
integrantes da Comissão uma imagem 
da Boa Mãe, agradecendo o “trabalho 
realizado em profundidade”, com es-
forço voltado a “cultivar as raízes da 
árvore do Instituto”. Esse resultado 
será apreciado apenas “quando forem 
recolhidos os frutos”.
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Barcelona: Centenário da 
"ADEMAR La Inmaculada"

Lembrar a história, agradecer às pessoas e assegurar 
a continuidade da Associação

Em 29 de Abril de 2011, 
abriram-se as celebra-
ções do centenário da 

Associação dos Antigos Alu-
nos da escola " Maristas La 
Inmaculada " no grande salão 
do Colégio.

Os primeiros estatutos da As-
sociação dos Antigos Alunos 
da Escola "La Inmaculada Ma-
ristas" foram aprovados em 
Abril de 1912 (sob a designa-
ção de "Asociación de Anti-
guos Alumnos Maristas de Barcelona"). 
Esta associação foi criada quando a 
escola estava na rua Lauria, 38. A his-
tória da instituição continuou em 370 
Valencia Street, a sede da escola atual. 
Os Membros do Comité Executivo da 
nossa Associação eram muito nume-
rosos, bem como os ex-alunos que, ao 
longo dos anos, entraram para a Asso-
ciação (os que nunca foram membros 
são muito mais numerosos). Muitos 
dos Irmãos Maristas foram assessores 
da Associação, e a maioria das Equipas 
de Direção da Escola sempre nos apoia-
ram. A todos, um grande obrigado!

A celebração do Centenário da nossa 
Associação está apenas a começar, e as 
celebrações continuarão durante todo 
o ano (Abril 2011 - Abril 2012). Para este 
fim, foi delineado um programa de ativi-
dades, que, esperamos, irá recordar es-
te evento como merece. Mas estamos 
convencidos de que o que é mais im-

portante por ocasião deste centenário 
é lembrar e agradecer a todos aqueles 
que tornaram possível essa história e 
que ela possa continuar.

Convidamos-vos a atingir um triplo ob-
jetivo: relembrar a nossa história, agra-
decer àqueles que a tornaram possível 
e garantir a sua continuidade.

A cerimônia de abertura, a 29 de Abril 
foi um sucesso retumbante. Foi pre-
sidida pelo Irmão Andreu P. Sánchez, 
Director da Escola, o Sr. Francesc Tor-
ralba, Sra. Judit Gratacós, Presidente da 
Associação de Pais da Escola, o Sr. Jordi 
Cunillera, presidente de ADEMAR La 
Inmaculada, e o Sr. Albert Estany, Vice-
-Presidente ADEMAR la Inmaculada. A 
cerimónia começou com palavras de 
saudação do Diretor da Escola dirigi-
das a todos os participantes. O Irmão 
Andreu P. Sanchez também agradeceu 
a Associação dos Antigos Alunos pelo 

trabalho realizado ao longo 
de sua história e formulou 
os votos de que o centenário 
seja mais um passo no futuro 
da Associação.

Em seguida, o Presidente 
de ADEMAR La Inmacula-
da dirigiu-se aos presentes, 
agradecendo a todos aque-
les que contribuíram para o 
centenário da organização. 
Ele insistiu sobre a forma 
de atingir os três objetivos 

acima referidos. Tivemos a seguir, o 
Dr. Torralba, filósofo e teólogo, que 
pronunciou uma conferência extraor-
dinária sobre o tema: "Educar com 
entusiasmo", centrado na necessidade 
de trabalhar com entusiasmo, tanto 
para o educador e para o educando. 
Foi uma apresentação brilhante, toda a 
gente ficou convencida de que se nos 
aplicarmos com entusiasmo à educação 
em geral, bem como na atividade social, 
o futuro será muito melhor. Concluiu-se 
o programa da inauguração do Cente-
nário com alguns cantos assegurados 
pelo "Orfeo Badalona" (coro Badalona), 
que tinha escolhido para a ocasião um 
repertório internacional – antologia de 
vários países – no sentido de apresen-
tar uma visão geral da presença dos 
Irmãos Maristas no mundo. O último 
trecho interpretado, o hino do "Colegio 
La Inmaculada"  de Sancho Marraco, foi 
retomado e cantado com entusiasmo 
por todos os presentes.

"Convidamos a todos vocês, que trabalham em nossos centros educativos e centros sociais, para que animem os seus alunos 
a transformar seus corações, suas vidas e atividades, a fim de crescerem como pessoas comprometidas na construção de uma 
sociedade justa e solidária, no respeito à vida, conscientes da ecologia, em vista de conseguir um mundo melhor e sustentável. Ir 
para uma nova terra tem implicações: partilhar a responsabilidade pela missão, dar prioridade à evangelização, viver a opção pelos 
pobres e transmitir o carisma a uma nova geração de educadores."

Documento do XXI Capítulo Geral


