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Ir. Charles Howard (1924 - 2012)
Ser Champagnat hoje

P

rezados Irmãos e Leigos maristas: O Irmão Charles Howard,
nosso Superior geral de 1985 a
1993, faleceu no sábado, 14 de janeiro de 2012, aos 87 anos de idade, em
Campbelltown (Austrália).
A lâmpada de sua vida terrena se
apagou, pouco a pouco, na comunidade dos Irmãos idosos onde vivia.
Agora já brilha para sempre, na comunidade marista do céu.
O Ir. Charles nasceu perto de Melbourne (Austrália) no dia 29 de outubro de 1924. Sendo adolescente, sua
família se transferiu para Sydney; aluno do Colégio marista de Randwick,
ele descobriu sua vocação ao entrar
em contato com os Irmãos. Aos 18
anos recebeu o hábito religioso.
Depois de uns anos de estudos e
formação, o Irmão Charles trabalhou
em diversos colégios e no juvenato
de Mittagong, onde se destacou por
sua inteligência e intuição prática.
Em 1961 foi enviado à França para
completar sua formação religiosa. Ao

Casa Geral
Nesta semana, a atividade do Ir. Superior geral e de seu Conselho foi centrada sobre dois aspectos:
• A plenária, com a participação de várias instâncias da Administração geral, Secretariados, Irmãos encarregados da
formação...
• O falecimento do Ir. Charles Howard. Ao vivo pesar por essa grande perda vai o agradecimento a Deus pelo imenso
dom que concedeu ao Instituto através de sua pessoa. Um pequeno altar, erguido ao lado do escritório em que passou 8 anos de sua vida, convidava as pessoas da Casa geral à oração. No dia 18 de janeiro, ao meio-dia, celebração
eucarística pelo repouso da alma do Ir. Charles Howard.
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voltar foi nomeado diretor do Colégio
São José, de Sydney, com mil internos,
onde revelou sua liderança, aberta à
participação, com grande serenidade
e espírito compassivo. Em 1968 o
encontramos em Lovaina, na Bélgica,
para estudos catequéticos; mais tarde
completou estudos de psicologia em
Dublin, na Irlanda.
Em 1972, aos 48 anos, o Ir. Charles foi
nomeado Provincial. Eram os anos difíceis do pós-concílio. A ação pastoral
foi sua grande prioridade.
Em 1968, participou como delegado
no Capítulo geral; em 1976, participou
como Provincial. Nesse Capítulo, o Ir.
Basílio Rueda foi reeleito como Superior geral e o Ir. Charles como Conselheiro geral. Durante os 9 anos seguintes, o Ir. Charles conheceu
de perto o mundo marista e
destacou-se por sua sensibilidade ante os temas relativos
à justiça social.

Ano IV - Número 192

discernimento”, 1988).
4. A figura de Champagnat. O Ir. Charles sentiu-se atraído desde jovem pela
personalidade do Fundador, e esse
impacto cresceu nele: descobriu-o como líder, amigo, companheiro, pai…
Partindo de sua própria experiência,
animou os Irmãos a aproximarem-se
da figura de Marcelino, no 200º aniversário de seu nascimento e convidou
todos a “serem Champagnat”, hoje.
(Circular “O Fundador interpela seus
Irmãos, 1989).
5. A esperança. No fim do Ano Champagnat, vivido em todo o Instituto, o
Ir. Charles lançou uma mensagem de
esperança a todos os Irmãos. Ante as
grandes mudanças que ocorrem na sociedade, desmascarou falsas esperanças e encorajou a vivência da autêntica

Outras realizações mais relevantes,
no mandato do Ir. Charles, foram: a
criação da Comissão internacional de
finanças; as presenças maristas em
países da Europa Oriental e a constituição de Escolasticados internacionais,
tanto para a África (MIC) como para a
Ásia (MAC). Visitou os Irmãos da China
e participou do Sínodo “Pastores dabo vobis”.
Quando terminou seu período de Superior geral, com 69
anos, o Ir. Charles conservava
um grande dinamismo: colaborou durante vários anos
nos Noviciados de Kutama
(África) e Lomeri (Pacífico).
Foi, além disso, durante algum tempo, Visitador do Setor da Índia.

Durante o Capítulo geral de
1985, o Ir. Charles foi eleito
Superior geral. Com a ajuda
do Ir. Benito Arbués, Vigário
geral e do Conselho, estabeleceu as grandes prioridades
de seu mandato à frente do
Instituto, que, em seguida, foram retomadas nas preciosas
Circulares que escreveu:
1. As novas Constituições, adaptadas às exigências do Concílio, foram
aprovadas. O Ir. Charles esforçou-se
para que os Irmãos as assimilassem e
vivessem (cf. Circular “Constituições e
Estatutos, nossa regra de vida”, 1986).
2. As vocações. Baseando-se em bons
fundamentos teológicos, empenhou-se em animar os Irmãos e as comunidades em torno da pastoral
vocacional, pela qual somos todos
responsáveis (Circular “A Pastoral das
Vocações”, 1987).
3. O discernimento foi, para o Ir. Charles, uma atitude-chave para a tomada
de decisões, para uma relação autêntica com o Senhor e para o crescimento
pessoal. Convidou todo o Instituto ao
discernimento pessoal e comunitário e
promoveu a revisão do dia (Circular “O

Champagnat da Família Marista (Circular “Movimento Champagnat da Família
Marista”, 1991).
8. A Espiritualidade Apostólica Marista.
Sempre houve no Ir. Charles um desejo
de unificar, de harmonizar sua vida e a
de seus Irmãos. A resposta lhe vinha
do aprofundamento da Espiritualidade
Apostólica Marista, uma força que engloba consagração e missão, oração e
comunidade. (Circular “Espiritualidade
Apostólica Marista”, 1992 e 1993).

esperança, serena, paciente, audaz,
criativa e corajosa (Circular “Semeadores de esperança”, 1990).
6. O amor aos pobres. Os temas da
justiça social sempre estiveram muito
presentes no coração do Ir. Charles.
Esforçou-se por transmitir essa paixão a todo o Instituto, por fidelidade
a Champagnat e ao nosso carisma.
Durante seu mandato, criou uma comissão internacional para ocupar-se
desses temas (Circular “Um chamado urgente: Sollicitudo Rei Socialis”,
1990).
7. O laicato. O Ir. Charles falava de
nosso tempo como sendo a era do
laicato. Por isso promoveu a abertura
do carisma e da missão maristas ao
mundo dos leigos. Foi ele quem promoveu o lançamento do Movimento
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Quando suas forças cederam, voltou a Sydney, onde
esteve em várias comunidades e, mais tarde, foi transferido para a
residência de Campbelltown, onde foi
recebendo a assistência médica necessária até sua morte.
Convido todos os Maristas de Champagnat a unirem-se à minha ação de
graças pelo maravilhoso dom da vida
e da vocação do Irmão Charles. Foi
ele quem cunhou a expressão “ser
Champagnat hoje”, e ele o foi, verdadeiramente, para todos nós. Marista
de coração, autêntico filho de Champagnat.
Descanse na paz do Senhor este bom
e fiel Irmãozinho de Maria!
_________________
Emili Turú - Superior geral
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Somos Champagnat hoje
"Nosso Instituto, dom do Espírito Santo à Igreja,
é para o mundo uma graça sempre atual"
O texto abaixo foi escrito pelo Ir Charles Howard em 1989, como texto de apresentação da edição da Revista FMS Mensagem. Era tempo de duplo aniversário de Champagnat: o bicentenário de seu nascimento e o sesquicentenário de sua
morte. Reproduzimos aqui o texto porque acreditamos testemunhar, de maneira plástica, o pensamento que caracterizou
a missão do Ir. Charles Howard como Superior Geral do Instituto.

S

abemos, no entanto, que há um
sentido que é mais importante e
significativo do que as celebrações, e terá lugar dentro do coração
de cada um de nós, os Irmãos de
Champagnat.
É por esse motivo que a reflexão e a
oração, tanto pessoal quanto comunitária, assumirão a máxima importância
para todos nós. Como ponto de partida para essa reflexão, poderíamos
tomar o artigo 164 de nossas Constituições:
"Nosso Instituto, dom do Espírito San-

to à Igreja, é para o mundo uma graça
sempre atual." Sabemos que, guiado
pelo Espirito, Marcelino foi cativado
pelo amor de Jesus e Maria para com
ele e para com os outros. Esta foi a
fonte de sua espiritualidade e de seu
zelo apostólico e disso decorre o caráter distintivo do Instituto.
O que herdamos não é alguma coisa
apenas exclusiva para nós. É dom do
Espirito à Igreja, para a construção do
Povo de Deus. E esse dom do Espírito
é uma realidade confiada a nós Irmãos
Maristas de hoje. Não me estou referindo aqui a nenhum talento especial

Missa de Requiem
pelo Ir. Charles
Austrália, 24 de janeiro de 2012

A

missa de Requiem pelo Irmão Charles será celebrada no Colégio St Joseph, Hunters Hill, na terça-feira 24 de janeiro. O celebrante principal será
o Presidente da Conferência Australiana de Bispos católicos, Dom Wilson
Philip. O Arcebispo Wilson é também um ex-aluno do Irmão Charles. A saudação
fúnebre estará a cargo do ex-Superior geral, Ir. Seán Sammon, de New York. O
atual Superior geral, Ir. Emili Turú, também viajará de Roma para participar das
cerimônias.
A missa do funeral do Ir. Charles Howard será trasmitida ao vivo, no dia 24 de
janeiro, a partir das 10h45 da Austrália/Hunters Hill (no Brasil, dia 23, às 22h45
– Em Portugal, dia 24 às 0h45). O vídeo da missa ficará disponível, no mesmo
endereço, por 3 meses (http://player.streamcast.com.au/node/422/view).
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ou à perícia em conduzir escolas, o que
é óbvio para nós, devido aos muitos
anos de experiência acumulada que
temos. Não, estou falando de uma
realidade mais rica e profunda. O que
estou a dizer é uma graça, um dom do
Espírito a Marcelino e, depois, aos Irmãos até os dias de hoje; um dom que
envolve uma espiritualidade particular;
um espírito distintivo e uma orientação apostólica para a educação cristã
da juventude, especialmente dos mais
necessitados. Esse dom é algo tão real
para cada um de nós como o foi para
Champagnat, e nossa resposta há de
ser no sentido de vivê-lo, desenvolvê-lo e compartilhá-lo.
Um dos cantos que mais aprecio é a
"Família Marista", composto por um
grupo de Irmãos da Espanha e recentemente traduzido ao francês. Há Irmãos
que sabem que gosto dele e às vezes o
cantam para me dar prazer. Nas celebrações do Centenário, em Madrid, em
1986, houve um jantar para os Irmãos,
pais, ex-alunos, amigos e professores.
Calculo que havia umas 1400 pessoas
presentes. No final da refeição, pediram-me para dizer algumas palavras.
Concluí dizendo que tinha um favor especial a pedir-lhes. Houve um silêncio
e então lhes disse que gostaria de levar
comigo a lembrança especial de todos
os 1.400 cantando a "Família Marista".
Eles o fizeram e seu eco permanece
gravado em minha memória:
“Não podemos renunciar ao que outros nos deixaram; Marcelino vive hoje
através de nossos braços:
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Nós devemos continuar o que outros
começaram.”
É verdade: Somos os Champagnat de
hoje.
• Somos Champagnat para os jovens
em necessidade, para os que buscam novos valores, para os que
procuram testemunhas cristãs autênticas.
• Somos Champagnat para os jovens que precisam dos Irmãos, para
aqueles que necessitam de alguém
que os escute, anime e ame.
• Somos Champagnat para os pobres,
os mais desassistidos, os marginalizados; somos Irmãos para os que
mais precisam.
• Somos Champagnat para nossos
próprios Irmãos, com nossa entrega,
encorajamento, amparo, oração e
amor.
• Somos Champagnat para a Igreja
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que se esforça para servir a humanidade. Seguimos Champagnat em
seu grande amor à Igreja, povo peregrino e corpo de Cristo.
• Somos Champagnat para os que
desconhecem Maria, não compreendem o amor que ela lhes tem, nem
reconhecem sua presença.
Somos Champagnat para renovar, para
"refundar" o Instituto, hoje. Não há
nenhum gênio que venha dizer-nos
exatamente o que fazer para renovar o Instituto. O instrumento mais
importante do Espírito Santo para a
renovação do Instituto é a conversão
do coracão de cada Irmão Marista, que
nos faça capazes de dar nossa contribuição de amor ao mundo, de "refundar" nossa comunidade, Distrito, Província, nosso Instituto como resposta
ao apelo do Espirito Santo. Acredito
que cada um de nós é chamado, durante este tempo, a examinar como

podemos ser mais fiéis ao carisma de
Champagnat.
Recordo ter lido um artigo, faz anos,
em que o escritor dizia que houve
muitos Superiores gerais carmelitas
que escreveram artigos importantes,
visitaram seus mosteiros, e foram muito ativos para conseguir a renovação
de sua ordem. E acrescentou que,
somente aconteceu verdadeira renovação, quando os Superiores gerais
eram santos: João da Cruz e Teresa de
Jesus. Não estou de acordo com essa
teoria e o motivo, sem dúvida, está
na consciência que tenho de minha
própria fraqueza. Se os Irmãos Maristas precisavam de um santo, então o
último Capítulo geral votou mal!

Você conheceu o Irmão
Charles Howard?

18 de janeiro de 2012

Partilhe no nosso site o
seu testemunho!

Celebração Eucarística pelo Ir. Charles Howard

O

Pe. Craig Larkin, marista, celebrou, na Casa Geral, a santa
missa pelo eterno repouso da
alma do Ir. Charles Howard. Entre os
presentes estavam o Ir. Emili Turú, Superior geral e seu Conselho, os Irmãos
da Comunidade e os leigos da Casa
geral, bem como Irmãos de outras comunidades.
O Pe. Craig Larking, que bem havia conhecido o Ir. Charles Howard, testemunhou em favor de seu trato atencioso e
afetuoso com os Irmãos – “Esse bom Irmão, esses bons Irmãos” dizia, quando
a eles se referia... O Pe. Craig referiu-se
também à simplicidade do Ir. Charles e de sua recusa a homenagens
que lhe podiam ser prestadas em
consideração de seu cargo.
O Ir. Emili por sua vez sublinhou
que, quando o encontrou em 2010,
o Ir. Charles mantinha seu modo de ser, manifestando sua forte

personalidade e a capacidade de coordenar. Lembrou que ele manifestava
sua afeição para com os coirmãos por
pequenos gestos. O Ir. Emili provou,
pessoalmente, a sensibilidade notória
do Ir. Charles quando era jovem Irmão,
em Barcelona, por ocasião da visita do
Ir. Charles à sua Província. O Ir. Emili
aludiu também à sensibilidade especial
do Ir. Charles para os aspectos sociais,
e de seus esforços em favor de um
mundo mais justo e fraterno, sinalizando assim novas fronteiras para nossa
missão. O Ir. Superior geral sublinhou,
igualmente, o convite feito pelo Ir. Char-

les a um grupo significativo de leigos
para participarem no Capítulo geral XIX,
abrindo por essa iniciativa as portas do
Instituto à essa realidade leiga de
nosso carisma e de nossa missão.
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O Ir. Emili referiu-se também ao
modo como o Ir. Charles viveu a
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