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Maristas de Champagnat,
irmãos e leigos
Experiência de formação partilhada na Oceania

U

m grupo de Maristas de Champagnat, irmãos e leigos, provenientes de Timor Leste, Ilhas
Salomão, Bougainville, Papua-Nova
Guiné, Vanuatu, Ilhas Fiji, Austrália
e Nova Zelândia, esteve reunido no
Hermitage Mittagong, de 22 a 27 de
novembro último, para partilhar e estudar a vida marista e a missão. Nesse encontro, apreciamos a presença
e participação de Agnes Reyes, da
comunidade ad Gentes de Bangcoc
e do padre Bob Barber SM, vice-provincial dos Padres Maristas na Austrália. Chegando de diversas culturas,
irmãos e leigos, nós ouvimos uns aos
outros, partilhamos nossas caminhadas de fé e nos enriquecemos com
a experiência de vida marista, pelo
Espírito que vive em nós.
Em contato, uns com os outros, descobrimos que o Espírito nos chamou
para um relacionamento pessoal profundo com Deus e com os outros. Is-

to também significa perseverar, sabendo que
às vezes pode ser um grande esforço. Perdoar
e aceitar são partes importantes nessa caminhada conjunta.
Achamos que temos todos um lugar nessa

mesa, em igualdade de presença, de
aceitação e de serviço.
Reconhecendo a diversidade de experiências e estimulando juntos a

A missão e seus caminhos
Os membros do Conselho geral celebraram a festa de Natal em casa. Quase todos estavam presentes. Houve missa solene, festa com presentes, cantos e música, após o jantar. Depois das festas, o Conselho geral reúne-se em Nairóbi. Foram
convocados os Conselhos provinciais da África e de Madagascar para um Conselho ampliado. Víctor, Ernesto e Antônio não
puderam estar em Roma, porque se adiantaram para os preparativos da reunião. Celebraram o Natal em Nairóbi.
Partilharam a alegria do Natal com as comunidades da Casa geral os familiares do Ir. John Klein e do Padre John Jairo Franco. Chegou o Pe. Gilberto Salazar Zuluaga, substituto do Pe. John Jairo, na capelania, sendo que este está concluindo seus
estudos em Roma. Estiveram também conosco alguns Irmãos da casa de Manziana. Um grupo de Irmãos da Administração
geral colaborou com a Comunidade de Santo Egídio, servindo a mesa, num dos 23 banquetes de Natal que essa comunidade
oferece aos pobres, em diversas igrejas de Roma, transformadas, momentaneamente, em refeitórios.
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sabedoria de todos os participantes,
enfrentamos um desafio particular. Somos chamados a zelar pelo dom uns
dos outros e a enriquecer o apelo que
cada um recebeu, pois somos chamados a confiar na influência do espírito
de Maria em nossas vidas.
Somos chamados por Deus para irmos
a Ele, através de nossos relacionamentos mútuos e com os jovens, seguindo o convite para vivermos uma vida
apostólica baseada na espiritualidade
marista de Marcelino Champagnat. Este convite nos desafia a descobrirmos
neste momento a espiritualidade marista e a aprofundarmos nossa fé em
comunhão com os outros. Somos chamados e desafiados a fazermos com
que a vida do Cristo nasça na vida dos
jovens e de todos os outros.
Esta experiência reafirmou nosso com-
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promisso de que as amizades são importantes e centrais para o passado,o
presente e o futuro, na expressão da
vida marista e da missão. Estamos
juntos nessa caminhada, construindo
nossa comunidade marista através da
importância da amizade. Isso acontece com a criação e a conservação de
espaços de partilha e de amizade com
Deus, entre nós e com todos aqueles
que crescem espiritualmente conosco,
partilhando vida e missão.
A nossa missão marista é dar uma
resposta às necessidades dos jovens
marginalizados. “Montagne” não é um
acontecimento isolado. Nós, maristas de Champagnat, devemos urgentemente buscar nossos “Montagne”,
não apenas onde supostamente eles
estejam, mas também nos lugares inesperados.

A experiência de formação partilhada
da Oceania em 2011 confirmou que a
vocação à vida marista é um dom de
Deus aberto a todos. Isto confirmou
que a nossa inspiração para a vida marista existe e continua manifestando-se
através da realidade vivida em nossos
relacionamentos comunitários.
Isto nos proporcionou um espaço para iniciativas criativas de experiências
com diversas possibilidades de vida
marista no futuro.
Respeitamos profundamente a interdependência e a complementaridade
de todos os maristas em nossa região,
olhando adiante, na esperança de nos
apoiarmos mutuamente, com confiança e energia.

Sete novos maristas no noviciado
de Matola
Uma livre resposta ao chamado do Senhor

H

á sete novos
maristas
no
noviciado de
Matola, na Província
da África Austral. A
cerimônia de entrada teve início com a
missa, concelebrada
por sete sacerdotes
e com a participação
de um grande número de consagrados,
além dos parentes e
amigos. O evento foi
na paróquia de São
Gabriel, onde o provincial relembrou aos
novos noviços que o
seu compromisso não é uma formalidade, mas uma resposta livre
ao desejo do Senhor.

sua música. O prof. Dora
apresentou uma camiseta amarela onde estava
impressa a foto dos novos noviços; agradecemos essa gentileza e o
apoio do mestre e sua
esposa.
Depois da refeição, tivemos um tempo de partilha em grupo, e em
seguida tempo livre para
todos os convidados.

Em seguida foi oferecido um brinde
para a comunidade do noviciado, enquanto Elias apresentava a
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Os novos noviços são:
Dias Gemusse, Daniel
Jariosse e Carlos Catole,
de Moçambique; Peter
Justen e Dominic Nyoni, do Maláui; Francis Ndapisha e Emmanuel Mwenya, do Zâmbia.
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Difusão do novo sistema do banco de dados para o Instituto
México - Encontro de formação dos Secretários
provinciais da América
dade e espírito de trabalho.
Quinta Soledad, Casa provincial de México Central, foi o local de acolhida do
grupo. O trabalho e a experiência marista
de simplicidade e espírito de família foram vividos desde o primeiro momento.
Foram dias dedicados à aprendizagem
do novo sistema e de compartilhar experiências entre as 10 Províncias maristas
ali presentes.

A

Secretaria geral concluiu o terceiro encontro de difusão do novo
sistema do banco de dados para
o Instituto; este encontro foi realizado
na Cidade do México, na Casa provincial
do México Central (Quinta Soledad ).

Alejandra Rodríguez (Santa María de los
Andes); Sra. Doris Reischach, Ir. Richard
Vanhouten (Estados Unidos); e da Administração general participaram os Irmãos
Pedro Sánchez de León, Secretario general e Marcelo De Brito, programador.

A reunião teve lugar durante os dias
28 de novembro a 2 de dezembro de
2011 com os Secretários provinciais da
América, com exceção do Canadá, que
participou da reunião em Lyon (França).

Nos dois artigos anteriores sobre os
encontros de secretários provinciais (Espanha e França) que escrevi para Champagnat.org, se esclareceram os objetivos
e os porquês desses cursos de formação.

Fizeram-se presentes as seguintes pessoas: Ir. Balbino Juárez (América Central);
Sr. Wilson Pereira (Brasil Centro-Norte);
Sra. Rosângela Graczkowski, Ir. Ivo Strobino (Brasil Centro-Sul); Ir. Eduardo Gatti
(Cruz del Sur); Ir. Gerardo Torres (México
Central); Ir. Javier López, Ir. Carlos Toral,
Sra. Liliana Columba Torres (México Occidental); Ir. Hernán Gómez, Ir. Hernán
Velasco (Norandina); Sra. Elaine Strapasson, Ir. Romidio Siveris (Rio Grande
do Sul); Ir. Melchor Díez, Sra. Silvia

No presente artigo desejo concentrar-me em comentar algo sobre o grupo
que participou, o lugar, a acolhida, o
contato com a cultura do país e transcrever comentários de alguns dos participantes.
Sobre o grupo presente neste encontro
diria que manifestaram uma diversidade
de culturas, capacidade de adaptação e
colaborações próprias de pessoas que
aprofundam muito o sentido de fraterni-
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Cabe destacar que a acolhida por parte
da Província México Central, na pessoa
do Ir. Gerardo Torres, foi excelente; diria,
muito de irmão para irmão. Na avaliação final, se destacou esse aspecto,
lembrando que “nos sentimos em casa,
sentimos o sabor mexicano”.
Elaine Strapasson (Rio Grande do Sul)
comenta o seguinte:
"O banco de dados é um presente para as Secretarias provinciais. Há muito
tempo se necessitava uma ferramenta
para ter uma visão real da história e
atualidade de nossas Unidades administrativas: suas pessoas, suas casas,
etc. Com esse sistema o Instituto dá um
passo muito importante na preservação
de sua memória. Minha felicitação para
a Secretaria geral por esse excelente sistema que se oferece tão completo e fácil
de aprender".
O próximo encontro deve ser em Nairóbi
(Kenya) nos dias 4 a 9 de janeiro de 2012
para todas as Províncias e o Distrito da
África Ocidental (em língua inglesa).
__________________
Ir. Pedro Sánchez de León, Secretário geral
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Ex-alunos Maristas da Província
Mediterrânea
Constituição das Associações de Ex-alunos Maristas

N

o Centro Marista de Guardamar del Segura (Alicante, Espanha), reuniu-se pela primeira vez, em 3 de
dezembro de 2011, a Diretoria da ADEMAR Mediterrânea. A Federação das Associações de Ex-Alunos Maristas
da Província Mediterrânea (após vários anos de gestação)
nasceu ‘oficialmente’ no mês de setembro, na Assembleia
constituinte realizada em Málaga, sendo aprovados seus
Estatutos e sendo eleito seu primeiro presidente, Fernando
Orellana Ramos.

Poyatos e José María Rius. Foi considerado muito positivamente e com grande afeto o processo da constituição
das Associações de antigos alunos maristas, em Giugliano
(Itália) e Champville (Líbano). O objetivo é de integrar todos
os colégios da Província.
Foram analisados aspectos organizativos, quota (da qual
serão dispensadas as Associações em processo de criação
ou com dificuldades de funcionamento), manutenção da
web:
www.ademarmediterranea.org, data da próxima reunião (sábado, 11 de fevereiro de 2012, em Madrid, coincidindo com
a Assembleia da Federação
Espanhola de Antigos Alunos Maristas) e os próximos
objetivos: revitalizar as Associações locais e animar
sua criação ou refundação,
onde não existam; oferecer-se-á apoio e acompanhamento pela ADEMAR Mediterrânea; procurar para que
cada Associação tenha seu
Irmão Assessor; pensar entre todos a organização de
um encontro de ADEMARES
de toda a Província, baseado no desporto associativo
com um jornada ou campeonato. Trazer as propostas
para a reunião de Madrid.

Começamos o encontro com uma oração, dirigida a nossa
Boa Mãe, e refletindo sobre o artigo 88 das Constituições
maristas: “Continuamos ligados a nossos antigos alunos
pelo afeto e pela oração.
Aceitamos de boa vontade
sua cooperação no andamento da escola. Aconselhamo-los, oportunamente,
e os animamos a empenhar-se no serviço da Igreja e do
mundo.”
Também serviu-nos de referência um texto do mandato
do Plano estratégico da Província: Melhorar a relação
com o meio social, cuidando de maneira especial da
vinculação com os antigos
alunos em nossos centros;
organizando encontros periódicos de antigos alunos em
cada colégio; reavivando as Associações de antigos alunos
nos centros. Seja nomeado um coordenador provincial para
acompanhar e animar as atividades com antigos alunos dos
centros e organizem-se encontros provinciais para as Diretorias das Associações de antigos alunos (OE. 12).

Finalmente, partilhamos uma série de reflexões muito interessantes: É uma boa ideia, mas nada fácil (Ir. José Alonso).
Isso é um ‘voluntariado’ (Ir. Pencho). Devemos estar conscientes de que, mesmo sem a ‘marca’ de antigos alunos,
a presença marista na sociedade, através deles, (sua influência para transformá-la num mundo melhor), nos centros
Participaram representantes ou delegações da ADEMAR de: e obras maristas, é muito importante (Alberto Payá). Cada
Algemesí, Alicante, Badajoz, Cartagena, Córdoba, Denia, grupo etário de ex-alunos tem suas ‘motivações’ e é preciso
ver ‘o que se oferece’ aos antigos
Huelva, Jaén, La Mina, Málaga,
alunos (Ir. Pencho). É fundamenMurcia e Sevilla.
Notícias MARISTAS
N.º 189 – Ano IV – 29 de dezembro de 2011
tal a ‘relação pessoal e humana’;
é preciso fomentar os encontros
Antes do encontro fomos saudaDiretor:
Redação e Administração
entre associações locais para se
dos muito afetuosamente pelos
Ir. AMEstaún
Piazzale Marcellino Champagnat, 2
C.P. 10250 – 00144 ROMA
conhecerem melhor (Ildefonso
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