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Novidades

Conselho geral ampliado, em Bangkok

O atual governo geral prevê no seu 
plano de animação a realização 
dos Conselhos gerais ampliados, 

nas diversas Regiões do Instituto. É uma 
forma de implementar as decisões do XXI 
Capítulo geral sobre Animação e Gover-
no.  Podemos ler no documento capitu-
lar: A missão principal do Governo geral 
(2009-2017) é a animação e o governo 
do Instituto. Para lograr este objetivo, a 
tarefa principal do Governo geral deve 
ser o acompanhamento e a animação da 
liderança das Províncias e Distritos, espe-
cialmente dos Provinciais e superiores de 
Distrito.

Entre os meios indicados, aparece o 
Conselho geral ampliado, assim definido: 
É um meio pelo qual o Conselho geral 
pleno se reúne com os Conselhos de uma 
Região, para acompanhar os Conselhos 
provinciais e de Distrito, conhecer a re-

alidade da Região e exercer a correspon-
sabilidade na animação e no governo do 
Instituto.

Depois do Conselho geral ampliado da 
Europa, realizado em l’Hermitage de 13 
a 16 de março do corrente ano, acontece 
agora o CGA para a região da Ásia. O local 
escolhido foi o Camillian Pastoral Care 
Center, na cidade de Bangkok, Tailândia, 
no período de 10 a 13 de julho de 2011.

A reunião começou na manhã do dia 10 
com um momento de espiritualidade, na 
presença de Deus e invocando as bên-
çãos de Maria com o canto da Salve Regi-
na. O Ir. Emili Turu, Superior geral, dirigiu 
umas palavras de boas-vindas e apresen-
tou os grandes objetivos do encontro:

•	Conhecer-se uns aos outros e partilhar 
as realidades das duas Províncias (Ásia 
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Província África Centro-Leste
Seis novos irmãos professos

do Leste e Ásia do Sul) e do Setor 
AMAG (Missão Ad Gentes na Ásia).

•	 Partilhar como os apelos do XXI Ca-
pítulo geral estão sendo implemen-
tados nas unidades administrativas 
e explorar compromissos que levam 
a uma Nova Terra.

•	 Buscar possibilidades de trabalho 
conjunto para a Ásia Marista hoje.

E convidou a todos a olhar além das 
próprias fronteiras, a pensar como 
Região, a descobrir que os seus re-
cursos estão dentro do próprio grupo 
e que a união de forças poderá gerar 
nova vitalidade para a missão marista 
na Ásia. Finalmente, recordou a im-
portância de estar atentos ao que o 
Continente e a Igreja na Ásia esperam 
hoje dos Irmãos Maristas.

Os Conselheiros de ligação para a 
Ásia, Irs. Michael De Waas e John 
Klein, encarregaram-se de toda a parte 
organizativa do programa. Seguiu-se 
uma apresentação da realidade das 
três Unidades administrativas. Após 
um tempo de interiorização, houve 
conversa por mesas, procurando os 

elementos comuns e mais significati-
vos das três apresentações, tanto os 
sinais de vida como os desafios.

Na parte da tarde, o Ir. Joe McKee, 
Vigário geral, provocou uma reflexão 
partindo do Capítulo geral e da re-
alidade da Região, questionando os 
participantes sobre o que já vem sen-
do feito em nível local e sobre o que 
poderia ser feito como Região. Insistiu 
em “to think outside the box”, olhar 
além do seu quintal...  E concluiu di-
zendo que podemos fazer muito mais, 
quando trabalhamos JUNTOS.

A jornada terminou com a eucaristia, 
repleta de símbolos e coincidindo 
com a memória litúrgica dos mártires 
da China dos séculos XVII a XIX.

Os participantes do CGAsão 26 Ir-
mãos, de quatro grupos de proveni-
ência:

•	Ásia do Leste – Manny De Leon, 
John Tan, Robert Teoh, John Oh, Ja-
cobo Song, John Chin e Pat Corpus.

•	Ásia do Sul – Shanti Liyanage, Mer-
vyn Perera, Godfrey Perera, Chinna-

ppan Devadoss e Paul Bhatti.

•	Setor AMAG – Luis Sobrado, Juan 
Castro, Michael Potter, Alex Aro-
ckiamasamy e Canísio Willrich.

•	Conselho geral – Emili Turu, Joe 
McKee, John Klein, Michael De Wa-
as, Victor Preciado, Eugène Kaban-
guka, Josep Maria Soteras, Ernesto 
Sánchez e Antonio Ramalho.

As três Unidades representadas com-
preendem os seguintes países:

•	Ásia do Leste (117 Irmãos) – China, 
Cingapura, Coreia do Sul, Filipinas 
e Malásia.

•	Ásia do Sul (65 Irmãos) – Índia, Pa-
quistão e Sri Lanka.

•	AMAG – Bengladeche, Camboja, 
China, Índia (Bengala ocidental), 
Tailândia e Vietnam.

NB – Líbano e Síria integram a Re-
gião Europa (Mediterrânea), e o Timor 
Leste integra a Região Oceania (Aus-
trália).

No domingo, 26 de junho de 
2011, Solenidade de Corpus 
Christi, seis de nossos noviços 

que tinham completado sua forma-
ção em o noviciado de Save/Ruanda, 
fizeram sua primeira profissão, em ce-
lebração Eucarística que teve lugar na 
capela da Escola ENP/TTC- Save. Um 
grande número de Irmãos, religiosas, 
sacerdotes e outros convidados es-
tavam presentes nesse momento de 
festa.

Foi monsenhor Jean Marie Vianney G., 
Vigário-geral da diocese de Butare e 
reitor da Universidade católica de Save, 
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Formação permanente
Os formadores planejam novas realizações

O Secretariado Irmãos 
hoje, responsável 
pela formação dos 

Irmãos, reuniu, em Roma 
nos dias 28 a 30 de junho 
de 2011, as equipes res-
ponsáveis pelas casas de 
formação permanente do 
Instituto. Num primeiro mo-
mento dedicou um tempo à 
reflexão e à troca de parece-
res sobre como têm sido os 
cursos “Senderos” (Escorial) 
e “Midlife Renewal” (Man-
ziana). As duas equipes ma-
nifestaram sua alegria pela 
experiência vivida e pelos 
processos e itinerários de-
senvolvidos com os 13 Ir-
mãos, em Manziana, e 9, em 
El Escorial.

No entanto, o objetivo principal desse 
encontro era o de organizar o pro-
grama de formação para animadores 
comunitários, a ser promovido no pró-
ximo ano, nas duas casas citadas. 
Trata-se de um programa especial, com 
dois meses de duração; o primeiro 

deles, 2 de fevereiro a 31 de março, e 
o segundo, 26 de abril a 23 de junho 
de 2012. Uma das novidades desse 
programa é a experiência do Hermitage 
com os dois grupos juntos. Há o desa-
fio da língua, da universalidade marista 
e da multiculturalidade do grupo; no 
entanto, tudo isso é parte de um valor 
e de um desafio a ser vivido durante os 

nove dias.

Esse encontro dos formado-
res, em Roma, foi também 
uma oportunidade para par-
tilhar pontos de vista com 
os conselheiros de ligação 
do Secretariado Irmãos hoje, 
Irmãos Eugène, Josep María 
e Ernesto. Foi um momento 
muito especial, confirmando 
o apoio do Conselho-geral 
a esse programa e sua vin-
culação direta com o desen-
volvimento de alguns grupos 
de trabalho a terem lugar na 
programação.

Ambos as equipes de for-
madores, tanto a de língua 

inglesa como a de língua espanhola 
e portuguesa, voltaram contentes a 
suas casas, na expectativa dos novos 
grupos de  Irmãos que participarão 
dos programas especiais: “Horizontes” 
no mês de agosto, em El Escorial, e 
“Terceira Idade” no mês de outubro, 
em Manziana.

quem presidiu a celebração. Os con-
celebrantes eram o Pe. Kalisa Gérard, 
sj, pregador do retiro dos noviços, e 
adjunto do mestre de noviços jesuítas, 
em Cyangugu, e o Padre Joseph, sale-
siano, mestre de noviços em Butare.

O Ir. Sixte NDAHAYO foi o mestre de 
cerimônias. O coral da escola, dirigido 
pelo Ir. Valens MUSHINZIMANA, ani-
mou a missa. Os noviços foram condu-
zidos em procissão até a capela. De-
pois das leituras e da homilia, chegou o 
rito da profissão. O Ir. Valentin DJAWU, 
provincial da PACE, chamou cada um 
dos noviços:HAKUZWIMANA Clément 
(Ruanda); INGABIRE Jean-Marie Vian-

ney (Ruanda); KABALISA Théogène (Ru-
anda); MANIRAKIZA Paulin (Ruanda); 
NGUIYA PALHY Patrick Newton (R.C.A.); 
NTUMBA Kabeya Serge (R.D.C.) pro-
nunciaram seus primeiros votos. O Ir. 
Provincial aceitou-os em nome do Ir. 
Superior-geral.

O Ir. Provincial e o Ir. Mestre de novi-
ços entregaram, em seguida, o cordão 
aos neoprofessos. Na mesma ocasião, 
os Irmãos Erneste AKIMANA, Valens 
MUSHINZIMANA, François Mayira, 
Crescent KARERANGABO e Thomas 
OMARI, renovaram seus votos tem-
porários por mais um ano. Depois da 
santa missa, os novos professos foram 

calorosamente saudados e felicitados 
por todos os presentes. Depois das 
fotografias, todos participaram de uma 
refeição festiva, agradecendo e lou-
vando a Deus pelo dom desses jovens 
à congregação marista. Que a inter-
cessão da Santíssima Virgem e de São 
Marcelino Champagnat nos ajude a 
todos a perseverar em nossa vocação!

Os seis Irmãos neoprofessos, acompa-
nhados pelo Ir. Valentin, provincial da 
PACE, o Ir. Kalisa Théoneste, mestre de 
noviços, e o mons. Jean-Marie Vianney 
G., Vigário-geral da diocese de Butare 
e reitor da Universidade católica de 
Save.



4

Ano IV - Número 165Notícias Maristas

FMSI - Visita a “Misean Cara”
Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale ONLUS

Em junho, o Ir. Mário Meuti e 
Ângela Petenzi, respectivamente 
diretor e coordenadora de pro-

jetos do Secretariado da FMSI em Ro-
ma, foram a Dublin para participar da 
reunião anual da “Misean Cara” (www.
miseancara.ie), organização irlandesa 
que, em colaboração com o órgão 
governamental para a cooperação ao 
desenvolvimento “Irish Aid”, financia 
projetos de cooperação elaborados por 
organizações missionárias.

O Ir. Mário e Ângela participaram da 
assembleia como convidados do Ir. Jo-
hn Hyland, que é o ponto de referência 
do Instituto dos Irmãos Maristas no 
relacionamento com a “Misean Cara” 
e para a apresentação de projetos. A 
reunião foi bastante frutífera, pois ela 
lhes possibilitou de conhecer melhor 
o modo para se trabalhar com essa or-
ganização e as prioridades de “Misean 
Cara”, além de se reunirem pessoal-
mente com a sua equipe diretiva.

Essa organização financiou diversos 
projetos na África do Sul e no Maláui 
em colaboração com a FMSI e o Institu-
to dos Irmãos Maristas. Recentemente 
aprovou dois novos projetos, nos quais 
a FMSI tem também participação. O 
primeiro é para a construção de um 
centro para os professores da escola 
primária em Timor Leste, enquanto o 
segundo é relacionado com a formação 
de educadores e agentes sociais com-
prometidos com a defesa dos direitos 
da criança em Papua-Nova Guiné, em 
Vanuatu e nas Ilhas Salomão.

“Misean Cara” é formada por 87 organi-
zações, as quais trabalham nos países 
em desenvolvimento. Além de financiar 
projetos, “Misean Cara” apóia progra-
mas para reforçar as capacidades das 
organizações nos países em desenvol-
vimento e na Irlanda, através da organi-
zação de cursos de formação, apoio ao 
pessoal local e com iniciativas na 
área de comunicação.

www.news.va
Serviço integrado de notícias do Vaticano

Na terça-feira, dia 28 de junho de 
2011, véspera da festa de São 
Pedro e São Paulo, Bento XVI 

enviou a primeira mensagem através 
da web do microbloging Twitter para 
anunciar a publicação do novo portal 
informativo da Santa Sé, News.va. No 
encontro promovido no palácio apostó-
lico, o Papa escolheu a opção “Publish” 
num iPad para publicar oficialmente 
esse novo portal vaticano, que reúne 
a informação emitida pelos meios de 
comunicação da Santa Sé.

Esse primeiro e histórico “tweet” lan-
çado por um Papa na web, através do 
portal de informação vaticano, pode 
considerar-se como um acontecimento 
notável na história das comunicações 
do Vaticano. A publicação pode ser lida, 
desde o primeiro dia do lançamento, em 
duas línguas: inglês e italiano. As notí-
cias podem ser acompanhadas através 
do “twitter”.

Mediante esse portal pode-se aceder, 
atualmente, a seis fontes informati-

vas que, até agora, funcionavam com 
certa independência: Agência Fides, 
L’Osservatore Romano, a Sala de Im-
prensa Vaticana, o VIS (Vatican Infor-
mation Service), Rádio Vaticana e o 
Centro Televisivo Vaticano. A necessi-
dade de coordenar melhor as fontes de 
informação do Vaticano foi evidenciada 
por algumas disfunções observadas nas 
variantes de interpretação de alguns es-
critos do Papa, nascidas nos escritórios 
da Cúria.


