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AnimAdores de ComunidAde

Sessão de El Escorial

CAsA GerAl
O Conselho geral, com a presença de todos os seus membros, retomou as reuniões da plenária, na segunda-feira, dia 20 

de fevereiro, prevendo terminar nesta sexta-feira.
Foi importante, nesta segunda-feira, dia 20 de fevereiro, a reunião realizada pelo Conselho de Administração da FMSI, 

integrado pelo Ir. Superior geral e seu Conselho, sendo presidente Michael De Waas, Conselheiro geral, a Secretária e os 
Diretores dos Escritórios da FMSI em Genebra e Roma, com o Colégio de auditores da FMSI.

O Ir. Michel De Waas, CG, estará no encontro dos Superiores da Ásia, em Bangkok, nos dias 26 e 27 de fevereiro.

Os primeiros Irmãos que che-
garam ao Escorial, para iniciar 
a experiência de Animadores 

de Comunidade (fevereiro-março) pi-
saram este chão frio, no dia 1º de 
fevereiro; os demais o fizeram no dia 
2. Ao entardecer desse mesmo dia 
começaram a experiência com uma 
oração dirigida pela equipe de ani-
mação, integrada pelos Irmãos Ángel 
Medina e Joaci Pinheiro.

No dia seguinte, tivemos a celebra-
ção eucarística de abertura, animada 
pela mesma equipe e presidida pe-
lo capelão, frei Mário, do mosteiro 
agostiniano de San Lorenzo de El 
Escorial. Nessa celebração vivemos 
um ambiente de acolhida com a co-
munidade marista da casa, animada 
pelo Ir. Juan José Arnáiz e integra-
da pelos Irmãos Alfredo Villanueva, 
Eleuterio Sánchez, Florentino Andrés 
e Silvano Miguel. Foi um encontro 
cheio de símbolos do que será essa 
caminhada, em torno do grande sinal 
da entrega fraterna de Jesus Cristo, 
no pão e no vinho da festa pascal.

Constituímos uma comunidade de dezoito Irmãos, provenientes de diferentes partes 
do mundo marista, dando vida à internacionalidade, conforme pede o Capítulo geral. 
A maior parte provém de países tropicais, muito quentes, mas as baixas temperaturas 
que aqui se registram, nestes dias, são suavizadas quando comparadas com o calor 
humano que se recebe de cada Irmão participante.

O grupo é constituído pelos seguintes Irmãos: Tomás Sawayenga, da África Austral 
(Angola); Héctor Ávalos, da América Central (Cuba); James Pinheiro, do Brasil Centro-
-Norte; Adriano Brollo e Valério Dellalibera, do Brasil Centro-Sul; Lécio J. Heckler e 
Ivonir Imperatori, do Rio Grande do Sul; Antonio Leal, de Compostela (Portugal); 
Maurice Goutagny, do Hermitage (França); José Larrea, da Ibérica; Onorino Rota, da 
Mediterrânea (Itália); Juan Montúfar, do México Central; Jesús Hernández e Roberto 
Aldrete, do México Ocidental; Ángel González, da Norandina (Venezuela), e Patrício, 
de Santa María de los Andes (Chile).
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Como irmãos, profetAs 
de Comunhão!
Guatemala - Encontro Provincial de Animadores 
de Comunidade

Os primeiro dias foram dedicados ao 
conhecimento recíproco, à integração 
e ao reconhecimento dos arredores. 
No sábado, dia 4 foi feito um passeio 
comunitário para Ávila, cidade e região 
de reconhecida história e espirituali-
dade. No domingo dia 5 visitamos a 
comunidade de Villalba e participamos 

da celebração eucarística em sufrágio 
do Ir. Antonio Rieu, ao lado de seus 
familiares e dos Irmãos idosos que ali 
residem. Ao retornarmos, pela tarde, 
fizemos uma visita rápida e úmida à 
basílica do Valle dos los Caídos.

Na semana que começa teremos a pre-

sença dos Irmãos Joseph Mac Kee, An-
tonio Ramalho e Josep María Soteras, 
do Conselho geral, e do Ir. César Rojas, 
do Secretariado “Irmãos hoje”, para 
introduzir o grupo nos temas centrais 
do último Capítulo geral: conversão e 
diálogo fraterno, com Maria.

Com tempo sumamente agradável, 
em meio a uma esplêndida vege-
tação, foi realizado, na cidade de 

Guatemala, o encontro de superiores 
locais, ou animadores de comunidade, 
durante os dias 10, 11 e 12 de fevereiro. 
Participaram todos os representantes 
das 21 comunidades, excetua-
do o de Cienfuegos (Cuba) que 
está participando de curso em 
El Escorial.

As sessões de trabalho foram 
presididas pelo Ir. Hipólito Pé-
rez, provincial da América Cen-
tral. A divisão do tempo foi ade-
quada e a metodologia muito 
boa. As atividades cotidianas 
começavam às 6h30 com a Eucaris-
tia, algumas vezes em casa, outras, na 
paróquia vizinha de Maria Auxiliadora. 
A oração nos reunia, além disso, três 
vezes durante o dia: na manhã, ao meio-
dia e à tarde. As orações foram pre-
viamente preparadas, evitando-se toda 
improvisação. O tempo depois do jantar 
era destinado à convivência fraterna, 
jogo de cartas e projeção de algum filme 
interessante.

As reuniões de trabalho nos tomavam, 
com alguma flexibilidade, em torno de 
cinco horas diárias. Iniciamos com a 

apresentação da realidade de cada co-
munidade, expressa de forma anôni-
ma, mediante quatro papéis coloridos. 
Em cada um deles vinham escritos: 
limites, fortalezas, oportunidades e as-
pectos que devem ser fortalecidos. Se-
guiu uma reflexão sobre a pessoa do 

animador, mediante um artigo de Jean 
Vanier, com leitura e reflexão pessoal, 
forças e debilidades, sentimentos pre-
dominantes na missão do animador, nos 
dias atuais. Outro artigo que mereceu 
nossa atenção foi o de Antonio Gue-
rrero - “Reestruturação com espírito” 
– sobre como situar-nos e como atuar 
no mundo em que vivemos. O texto que 
suscitou maior interesse foi um artigo 
de Enrique Martínez Lozano sobre “A 
mudança religiosa como oportunidade 
para o despertar espiritual”, tema que 
nos trouxe muitas interrogações sem 
respostas fáceis.

O penúltimo dia do encontro foi reserva-
do à reflexão sobre nossa vida comuni-
tária, insistindo na prática das pequenas 
virtudes, segundo o Padre Champagnat, 
que continuam sendo pilares da vida de 
família em comunidade. Nesse tema re-
cebemos boa colaboração do Ir. Rodrigo 

Cuesta. Trabalhamos também sobre 
um plano trienal de formação para 
animadores de comunidade, ainda 
não acabado, mas com os pontos 
considerados mais importantes. Os 
Irmãos Carlos Vélez e Daniel Martín 
apresentaram as linhas gerais do 
novo plano de pastoral e de pasto-
ral vocacional.

Um momento significativo do en-
contro foi a presença do Ir. Gilber Bari-
llas, atualmente na Tailândia. Falou-nos 
dos Irmãos que atuam na missão ‘ad 
gentes” e da organização dessa ativida-
de. Sentimo-lo  muito animado e otimis-
ta. Desejamos que continue assim, dan-
do sentido à sua vida com essa entrega 
generosa pelo Reino de Deus.

Como é tradição, o Ir. Provincial falou 
por último, dando-nos a alegria de saber 
das notícias provinciais recentes. Con-
seguiu também dar mais peso a nossas 
pastas e malas com a distribuição de 
materiais para as comunidades.
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Sessão de Manziana

"Evangelizadores entre os jovens"

O departamento de Comunicação e Marketing (ABEC/UCE) da Província Maris-
ta Brasil Centro-Sul preparou um interessante material para ajudar na divul-

gação do documento "Evangelizadores entre os jovens",documento de referência 
para a Pastoral Juvenil Marista (PJM), entregue a todo o Instituto em agosto de 
2011. Trata-se de material gráfico que pode ser usado em várias oportunidades 
pelos grupos de Pastoral Juvenil Marista ou até mesmo pelas diferentes Unidades 
Administrativa em seu trabalho com os jovens. O material pode ser baixado atra-
vés do nosso site: www.champagnat.org/400.php?a=6&n=2298

A sessão para Animadores de co-
munidade começou bem, em 
Roma, com 8 participantes de 

diferentes regiões do mundo marista. 
Tivemos que deixar Manziana por al-
guns dias, na tarde de 2 de fevereiro, 
por problemas no sistema de aque-
cimento e falta de água; acolheu-nos 
a Casa geral. Esse contratempo não 
alterou nosso moral. A acolhida calo-
rosa dos Irmãos da Casa geral tornou 
nossa permanência agradável, mesmo 
se alguns Irmãos, nessa semana, des-
cobriram o frio e a neve.

Os participantes dessa sessão de Ani-
madores de comunidade são: Jacobo 
Song (Coreia do Sul), John Curry (Aus-
trália), Fortune Chakasara (Zimbábue), 
Nicholas Banda (Maláui), Justin Ka-
naume (R.D.C), John Chong (Malásia), 
Robert Thunus (Bélgica), Jean Bruce 
Rasamimanana (Madagascar). Espera-
mos ainda o Ir.  Vitus Osuji da Nigéria 
que não conseguiu em tempo o visto 
de entrada.

A equipe coordenadora é composta 
pelos Irmãos Anthony Hunt (Austrália), 
Barry Burns (Nova Zelândia) e Antoine 
Kazindu (Ruanda). Pe. Mokesh Morar, 
nosso capelão, vem da África do Sul.

Os três primeiros dias fizeram-nos des-
cobrir nosso ritmo, partilhar nossas 
experiências, refletir sobre nossas es-
peranças e sobre nossas expectati-
vas diante desse curso. Escutando 
a história de cada um, conseguimos 
conhecer-nos melhor.

Na Casa geral, os membros do Con-
selho geral orientaram o estudo sobre 
as “Perspectivas da Vida comunitária 
segundo os apelos do Capítulo ge-
ral XXI”. Insistiram sobre o “Diálo-
go fraterno” e a “Espiritualidade”. A 
apresentação foi muito rica, intensa e 
desafiadora. Ficou claro para nós que 

é necessária a conversão pessoal para encontrar um novo modo de ser Irmãos e 
formar comunidade, hoje.

Durante nossa estada na Casa geral, a liturgia e as orações, preparadas em rodí-
zio por pequenos grupos, ajudaram-nos a rezar com o tema da semana. Tivemos 
a maravilhosa ocasião de partilhar a oração e as refeições com o Conselho geral. 
Em alguns dias, tivemos as refeições com os Irmãos da comunidade da Casa 
geral. Apreciamos muito o espírito fraterno que prevaleceu em todos os nossos 
encontros e partilhas.

Na sexta-feira, 10 de fevereiro, formamos dois pequenos grupos com o Ir. Emili 
Turù, nosso Superior geral. No domingo, 12 de fevereiro, às 11h, voltamos para 
Manziana ainda coberta de neve; esperava-nos com muita cordialidade o Ir. 
Anthony. O Ir. Seán Sammon animou a segunda semana, abordando o tema “Ma-
ravilhosos companheiros”. Tínhamos esperado por ele com impaciência!
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leiGos mAristAs

Tailândia: Encontro regional dos animadores maristas
da Ásia

O encontro regional dos líderes 
animadores dos leigos maris-
tas foi realizado com sucesso 

em Bangkok, Tailândia, entre 31 de 
janeiro e 5 de fevereiro de 2012, no 
Centro de Pastoral dos Camilianos. 
Houve 16 participantes vindos da 
Austrália, África do Sul, Camboja, 
China, Filipinas e Ásia do Sul (Sri 
Lanka). Começamos o encontro com 
o sentimento positivo de que partía-
mos para uma nova terra.

Inicialmente, fomos convidados a 
considerar nossa vocação marista, a 
partir do apelo do Capítulo geral 21 
como base de compreensão. Fomos 
convidados, cordialmente, para es-
sa nova relação – uma era nova do 
carisma marista – uma aproximação 
e um olhar aprofundados de nossa 
vocação de leigos maristas.

Os principais objetivos de nosso en-
contro eram os seguintes:
1. Partilhar sobre a realidade de nos-
sas Unidades Administrativas quanto 
à animação dos leigos maristas: es-
truturas, experiências, recursos;
2. Tomar consciência das novas re-
lações de comunhão entre Irmãos e 
Leigos; a implicação dessas relações 
na vida das Unidades Administrati-
vas;
3. Criar e sustentar processos de 
discernimento/formação em cada 
Província;
4. Reforçar os processos de discer-
nimento da vocação dos lei-
gos maristas (acompanhamento, 
etc.);
5. Promover laços sólidos entre 
os leigos maristas em cada UA;
6. Lançar e desenvolver uma 
rede de comunicação entre as 
UA da região e o Secretariado 
dos Leigos.

Esse encontro estava previsto co-
mo um exercício de animação e de 
conhecimento dos meios de cres-
cimento da liderança regional. Essa 
animação seria partilhada igualmente 
entre Irmãos e Leigos e propunha-se 
confirmar a autonomia dos leigos, 
num espírito de comunhão. No mes-
mo espírito, a metodologia deveria 
ser bem participativa.

A evolução da vocação do laicato 
marista, a realidade do novo espírito 
de comunhão que emerge no mundo 
marista, e a missão dos Maristas fo-
ram levadas em consideração.

“Em primeiro lugar, parece-me que 

para nós, Irmãos, o fato de o Capí-
tulo ter reconhecido explicitamente 
a vocação dos leigos maristas foi um 
ponto muito importante. Reconhece 
também que é um dom de Deus. Fa-
lamos de vocação e a vocação é um 
dom de Deus. Portanto, não somos 
nós, Irmãos, que damos algum as-
pecto do carisma marista aos leigos. 
Isso nos situa numa relação de igual-
dade: a vocação dos Leigos Maristas 
e a vocação dos Irmãos Maristas” 
(palavras do Ir. Emili Turú, SG).

Há também um mistério que nos une 
uns aos outros e constatamos que os 
dois encontros nos ofereciam novos 
caminhos.

 « Vós sois a voz da Igreja; deveis 
então falar sem temor. Sois con-
vidados a ser o fogo; trata-se 
então de queimar (Ir. Emili Turú). 
Tentamos assim de encontrar 
em nós esse fogo que nos torna 
um só fogo, a vocação marista.
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