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Novidades

Primeira reunião da Comissão encarregada do 
estudo do futuro da Casa geral

Em Roma (Itália), de 4 a 8 de julho 
de 2011, reuniu-se a Comissão re-
comendada pelo XXI Capítulo geral 

para estudar o futuro da Casa geral. Par-
ticiparam os Irmãos Joe Mc Kee (Admi-
nistração geral), coordenador, Tom CHIN 
(Ásia Leste), Lauro Hochscheidt (Rio 
Grande do Sul), Edgardo López (América 
Central), Primitivo Mendoza (Compos-
tela), Zeno Piazza (Mediterrânea), Víctor 
Preciado (Administração geral), Anthony 
Robinson (Sídnei) e Antoni Salat (Admi-
nistração geral). Não pôde estar, por um 
problema de visto, o Ir. Straton Malisaba 
(África Centro-Leste). Nessa reunião, o 
Ir. Juan M. Anaya (Administração geral) 
exerceu a função de secretário da Co-
missão. Foram tradutoras Carla Bertana 
e Chiara Cappai.

O trabalho realizado durante esses dias 

seguiu os seguintes passos:
1.- A primeira parte da manhã de se-
gunda-feira deu lugar às boas-vindas, à 
apresentação pessoal e à explicação da 
tarefa a ser enfrentada pela Comissão, 
segundo a recomendação do XXI Capítu-
lo geral (cf. Doc. do Capítulo, pp. 55-57). 
Trata-se de continuar o trabalho iniciado 
durante o Capítulo para que o Ir. Supe-
rior geral e seu Conselho possam tomar 
a decisão mais oportuna, cumpridas as 
condições determinadas pelo mesmo 
Capítulo.

Para isso, um primeiro passo foi conhe-
cer a situação atual do imóvel e a distri-
buição dos espaços na propriedade, por 
meio de uma apresentação audiovisual e 
uma visita guiada às instalações.

2.- O resto da segunda-feira, terça e a 
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manhã da quarta-feira foram dedica-
dos à apresentação dos estudos so-
bre a situação e a avaliação do imó-
vel por três empresas, e a expressar 
nossa percepção e nossas impres-
sões sobre esses relatórios. A cada 
empresa fora entregue uma lista de 
perguntas-chave sobre a propriedade 
atual. Com cada empresa seguiu-se 
o mesmo esquema de apresentação 
e estudo: entre uma hora e hora e 
meia, cada empresa apresentou seu 
relatório; meia hora de perguntas de 
esclarecimento do que fora dito e 
de outras questões suscitadas pelo 
interesse dos presentes; um tempo 
de diálogo mútuo entre os membros 
da Comissão, sem a presença dos 
representantes das empresas.

3.- Na tarde de quarta-feira traba-
lhou-se por grupos linguísticos para 
responder a três perguntas: 1. De 
que informação adicional precisamos 
agora? 2.- A partir do que ouvimos, 
que passos deveríamos dar? 3.- Se 
definimos passos, é necessário que 
alguém nos acompanhe?

No fim da tarde e começo da noite, 
fizemos uma visita a Frascati e janta-
mos nessa bela localidade, propor-
cionando bom tempo de convivência 
e de conhecimento mútuo.

4.- Na quinta-feira e parte da manhã 
de sexta-feira, estudamos os critérios 
para determinar as características de 

uma possível nova sede da Admi-
nistração geral do Instituto. Para es-
se trabalho seguimos os seguintes 
passos: trabalho pessoal; trabalho 
em grupos linguísticos; colocação 
em comum do trabalho dos grupos; 
intercâmbio de opiniões sobre os 
pontos comuns expostos no passo 
anterior; e acordos consensuados.

Os grupos linguísticos responderam 
às perguntas: 1. Como concebemos 
uma Casa geral? 2. Quais são os cri-
térios que deveríamos ter em conta? 
3. Que serviços precisamos? 4. Onde 
situá-la? Em Roma? Na Itália? Fora 
da Itália?

5.- Prosseguindo, na manhã de sex-
ta-feira, foram apresentadas diversas 
informações econômicas sobre os 
resultados obtidos com a criação da 
“Casa per Ferie” e o aluguel de outros 
espaços da Casa geral, não utilizados 
pela Administração geral, a diversas 
empresas.

6.- Ainda na manhã da sexta-fei-
ra procurou-se definir, de comum 
acordo, quem realizaria as tarefas 
pendentes para a próxima reunião. 
De modo geral, essas tarefas foram 
confiadas aos Irmãos Víctor Preciado 
e Antoni Salat, porque, fundamen-
talmente, são tarefas relacionadas à 
obtenção de informações e ao início 

de procedimentos burocráticos, a 
serem realizados em Roma. Algumas 
outras tarefas previstas serão consig-
nadas, depois da próxima reunião da 
Comissão.

O Ir. Juan M. Anaya vai elaborar a Ata 
da reunião. Os Irmãos Joe Mc Kee, 
Víctor Preciado e Antoni Salat vão 
preparar um relatório para o Conse-
lho geral, sobre o trabalho realizado, 
as tarefas pendentes e a orientação 
que a Comissão está tomando. Este 
relatório será apresentado na Plená-
ria do Conselho geral, em janeiro de 
2012.

A próxima reunião da Comissão terá 
lugar em Roma, nos dias 7 a 10 de 
março de 2012.

7.- O Ir. Joe Mc Kee encerrou a reunião, 
agradecendo aos presentes o excelen-
te clima de diálogo e de escuta frater-
na que marcara a reunião bem como 
o trabalho realizado. O encontro foi 
fraterno, franco e frutífero. Transmitiu 
também o agradecimento do Ir. Emili 
a todos os presentes, considerado 
que havia falado com ele, na mesma 
manhã.

_________________

Juan Miguel Anaya Torres, fms
Secretário da Comissão
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Equipe da missão na América
Vitalidade, articulação, inculturação e profetismo da missão 

Nos dias 27, 28 e 29 de julho de 2011, a Província Ma-
rista de Santa Maria de los Andes sediou a reunião da 
Equipe da Missão, em Santiago, Chile. Participaram: Ir. 

Luis Carlos Gutiérrez e Angélica Alegría (Arco Norte), Ir. Valdí-
cer C. Fachi e Mércia Procópio (Brasil), Ir. Juan Ignacio Fuentes 
e Ernesto Reyes (Cone Sul) e o Ir. João Carlos do Prado (Se-
cretariado da Missão).

O objetivo principal da reunião foi a construção do Plano 
Estratégico da Equipe. Foram três dias de trabalho intenso, 
resultando finalmente numa excelente proposta de trabalho 
para a missão marista na América.

 Pela avaliação a reunião resultou muito positiva e todos 
partiram muito satisfeitos com o resultado da mesma. 
Agradeceu-se muito a acolhida e a estrutura oferecida pela 
Província de Santa Maria de los Andes, destacando a sauda-
ção do Ir. Antonio Peralta, Provincial e do Ir. Mariano Varona, 
vice-provincial.

Em seguida, podem-se conferir a missão, a visão e os ob-
jetivos da Equipe da Missão na América, para o período 
2011a 2017.

Missão
A EquipeContinental da Missão promove a reflexão sobre a 
Missão marista na América e a articulação dos projetos que 
lhe dão vitalidade, em apoio aos responsáveis e animadores 
das Unidades Administrativas, atendendo aos chamados do 
Capítulo geral e às necessidades comuns detectadas.

Visão
O anseio de, em 2017, ter contribuído significativamente 
para uma maior vitalidade, articulação, inculturação e pro-
fetismo da Missão marista nas Américas.

objetivos
•	Promover processos e espaços que favoreçam a avaliação 

e o impulso da missão e das obras maristas na América, a 
partir das chaves da vitalidade, articulação, inculturação 
e profetismo.

•	Impulsionar a visão de futuro nas equipes de governo das 
UA, a atenção e a resposta aos chamados de Deus em 
favor das crianças e dos jovens.

•	Contribuir com a reflexão e a proposta de estruturas para 
a animação e a vitalidade da missão marista nas Améri-
cas.

•	Impulsionar os processos de formação e a atualização 
das equipes de animação e de governo da missão das 
UU. AA. das Américas, para responder aos desafios da 
vitalidade e sustentabilidade.

Brasil - afiliação ao instituto Marista

No dia 13 de agosto de 2011, 
na capela do Colégio Ma-
rista de Ribeirão Preto, Es-

tado de São Paulo, Brasil, durante 
a missa em comemoração ao dia 
dos pais, o Superior Provincial, Ir. 
Davide Pedri, entregou o título de 
afiliado ao Instituto Marista ao Sr. 

João Batista de Figueiredo Faria. A 
capela estava lotada de educadores, 
pais de alunos e amigos do homenage-
ado. Presentes também os familiares 
do novo afiliado que, nas palavras de 
agradecimento, afirmou que a sua vida 
marista, iniciou aos 11 anos, como 
aluno, e que continuaria marista até 

o fim. Ele foi professor do Colégio, 
depois assessor e administrador do 
mesmo. Durante 40 anos destacou-
-se pelas suas qualidades e adesão 
à missão marista, tanto no Colégio 
como na Obra Social que a Provín-
cia mantém na cidade de Ribeirão 
Preto.
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Uma vida consagrada nova
Retiros da Província Norandina

De 16 a 23 de Julho de 2011, realizou-se o primeiro 
retiro provincial com 47 Irmãos de 46 a 70 anos, 
na casa de retiros BETÂNIA, Valle de Los Chillos, 

no Equador. O retiro foi orientado pelos Irmãos Emili 
Turú, Superior geral; Eugene Kabanguka e Joseph María 
Soteras, Conselheiros gerais. O tema foi o primeiro cha-
mado do Capítulo geral: “Uma vida consagrada nova, 
arraigada firmemente no Evangelho e que promova um 
novo modo de ser Irmão”.

O segundo retiro provincial, de 25 a 31 de julho de 2011, 
em Fusagasugá, Colômbia, foi feito por 37 Irmãos mais 
idosos, procedentes de três continentes e de 5 nacio-
nalidades. O Irmão de mais idade tinha 91 anos e o de 
menos idade 38 (Conselheiro provincial). Como o primei-
ro retiro, contou com a presença do Ir. Emili Turú, nosso 
Superior geral, e dos Irmãos conselheiros José María 
Soteras e Eugène

Kabanguka; sentimo-nos também bem acompanhados 
por nosso Irmão Provincial e seu Conselho. O lugar esco-
lhido, a Casa de encontros de La Salle, em Fusagasugá, 
Colômbia, a uma hora e meia de distância da capital 
colombiana.

Sempre começávamos o dia pela oração matinal, dirigida 
por um animador e seguida pela Lectio Divina, iluminada 
pelo Irmão José María Soteras. Às 20h30 concluíamos 
a jornada com a releitura do dia, a oração e, em alguns 
dias, com a adoração ao Santíssimo.

Primeiro dia. Revisão do ano à luz do Plano provincial. É 
preciso despertar e estar atentos a nós mesmos; livrar-
-nos de preconceitos e aceitar-nos com realismo. Nas 
horas da tarde, nos dividimos em seis grupos para estu-

dar a realidade da Província e destacar as conquistas e 
os desafios, apresentados depois na Eucaristia.

Segundo dia. Foi um dia de profundo silêncio, dedicado 
ao “caminho espiritual” e ao descobrimento do FALSO 
EU, o EGO e seu papel.

Existe, hoje, fome de espiritualidade. Espiritualidade é 
passar da inconsciência à realidade. É passar do EGO ao 
EU autêntico.

Terceiro dia. Foi um dia dedicado à conversão e por isso, 
foi vivido em clima de deserto pessoal. Foram propostas 
três dinâmicas: 1) O passeio consciente. 2) Consolidar 
(anotando o que se sente e como cada um se sente). 3) 
Descobrir o EGO à luz da experiência divina, pois o EGO 
foge da luz.

Quarto dia. Nesse dia recordamos nossos defuntos, es-
pecialmente os últimos.

Quinto dia.  Nesse dia foi feita uma homenagem aos 
Irmãos jubilares que estavam presentes. O tema do 
dia estava na linha da centralidade de nossas vidas em 
Cristo e em seu evangelho. O mundo em que estamos é 
cambiante e desafiador. Na tarde, houve um longo diá-
logo com o Ir. Superior geral e seus dois Conselheiros. 
Todos escrevemos uma carta ao Irmão Superior geral e 
foi entregue no fim da Eucaristia.

Sexto dia.  Foi dedicado à realidade de nossa Província, 
em diálogo com o Ir. Provincial e seus Conselheiros. Com 
a solene Eucaristia e o último jantar fraternal, concluí-
mos essa bela experiência de seis dias de retiro.

Valle de Los Chillos, Equador

Fusagasuga, Colômbia


