
Notícias Maristas
Irmãos Maristas - Casa Geral - Roma

29 de março de 2012Ano IV - Número 203

203

Calendário do Conselho Geral

Abril – junho 2012

Casa Geral

O Ir. Emili Turú, Superior geral, vários Conselheiros, alguns Diretores de Secretariados, os Provinciais e os delegados de 
cada Província participaram do encontro sobre a Proteção dos Direitos da Criança: “Da negação ao reconhecimento... da 
política à prática” que terminou ontem, quarta-feira, dia 28 de março.

Simultaneamente, desde a semana passada, os Conselheiros gerais Ernesto Sánchez e Antonio Ramalho iniciaram uma 
visita de dois meses à Província da África Austral: África do Sul, Maláui, Angola, Moçambique, Zâmbia e Zimbábue.

18 março – 13 maio: Visita à Pro-
víncia África Austral – Antonio Rama-
lho, Ernesto Sánchez
1-29 abril: visita à Província de Mel-
bourne – John Klein, Michael De Waas
3-5 abril: Comissão dos Novos Mo-
delos de Animação, Gestão e Gover-
no das obras maristas – John Klein, 
Víctor Preciado e João Carlos do 
Prado
4-25 abril: Visita à Província do 
Canadá – Eugène Kabankuga e Josep 
Maria Soteras
9 abril: Reunião ordinária do Con-
selho
15-22 abril: Retiro na Coreia – Joe 
Mc Kee
24-25 abril: Equipe da Missão Eu-
ropeia, Lyon - João Carlos do Prado
25-26 abril: Conferência da Europa 
Marista - CEM, Barcelona
26 abril – 23 junho: 2ª Sessão de 
Animadores de comunidade, língua 
espanhola e portuguesa, El Escorial - 
Secretariado Irmãos hoje
26 abril – 23 junho: 2ª Sessão de 
Animadores de comunidade, língua 
inglesa, Manziana, Secretariado Ir-
mãos hoje

30 abril – 04 maio: O Conselho encontra os Animadores de comunidade em Man-
ziana e em El Escorial

6-8 maio: Conferência da PJM, Austrália – João Carlos do Prado
9 maio: Encontro Regional da Oceania sobre o Doc. Internacional de PJM, Austrália 
– João Carlos do Prado
9-10 maio: Reunião da Equipe Vocacional da Europa. Roma, Casa geral - César Rojas
17-21 maio: Encontro com novos provinciais, Campinas – Brasil – Emili Turú, Joe Mc 
Kee, Eugène Kabanguka, José María Soteras
21 maio – 2 junho: Encontro sobre Direitos da Criança para “Pessoas de contato” 
- FMSI
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animadores Comunitários

El Escorial - 05 a 16 de março 2012

22 maio: Reunião ordinária do Con-
selho
23-26 maio: Conselho geral ampliado, 
Cone Sul e Brasil, Campinas - Brasil
29 maio – 6 junho: Secretariado 
ampliado dos Leigos, Canadá - Javier 
Espinosa
31maio – 7 junho: Sessão de Anima-
dores de comunidade (os 2 grupos), 
L'Hermitage - Secretariado Irmãos hoje
31 maio – 1 junho: Comissão da 
Conferência geral: Joe Mc Kee, Ernesto 

Sánchez, Michael De Waas, Emili Turú, 
Óscar Martín Vicario

1-30 junho: Sessão Plenária, Roma
7-9 junho: Visita à comunidade da Ca-
sa geral – José María Soteras, Eugène 
Kabanguka, Michael De Waas e Emili 
Turú
7-9 junho: ‘Leadership programme’ 
– Programa de Liderança: Antonio Ra-
malho, Ernesto Sánchez, Joe Mc Kee, 
John Klein

16-19 junho: Encontro dos secreta-
riados
18-22 junho: Comissão Internacional 
do Patrimônio – Eugène Kabanguka, 
César Rojas
21-24 junho: Capítulo Provincial dos 
Estados Unidos da América
25-29 junho: Comissão da Assem-
bleia Internacional da Missão Marista 
- João Carlos do Prado, Javier Espinosa, 
César Rojas Carvajal.

Os dias recentes, passados no El Escorial, foram 
para nós tempo de Patrimônio Espiritual Ma-
rista. Primeiro, houve uma experiência de dois 

dias de estudos em grupo, animados pelo Ir. Patrício, e 
depois a peregrinação aos lugares maristas, em torno de 
l’Hermitage, com o grupo de Animadores de Comunidade 
de Manziana, perto de Roma.

O estudo com o Ir. Patrício tinha como objetivo a possibi-
lidade de descobrir, ou redescobrir algumas dimensões do 
Carisma marista. Para isso nos servimos fundamentalmen-
te das 70 cartas que nosso Fundador escreveu aos Irmãos, 
da legislação marista do período inicial, das resoluções e 
alguns outros escritos do tempo do Fundador.

Tinha também o objetivo de fazer-nos conhecer os luga-
res em que viveu Marcelino Champagnat e um método 
simples que nos permitisse de continuar a interiorizar e a 
discernir a partir das fontes do carisma.

Foi um período intenso de trabalho em torno de oito per-
guntas relativas a um conceito de carisma, baseado em 
três aspectos complementares: missão, espiritualidade 
e comunidade. Na síntese final projetamos um rosto de 
Champagnat vivo, ativo, cheio de ternura, paciência e 
firmeza. Um Champagnat, pai e mãe, rosto de Maria, em 
quem confiava plenamente, e a quem recorria continua-
mente. Preparamos assim nosso coração para a peregri-
nação que empreendemos, no dia 7, quarta-feira, rumo a 
Lyon.

Já a caminho, um primeiro momento importante foi a 
espera pelo grupo de Manziana e o encontro com esses 
Irmãos de língua inglesa. O encontro, a viagem e a che-

gada conjunta a l’Hermitage foi uma experiência interes-
sante: podíamos ser Babel ou Cenáculo. O testemunho 
final dado pelo Ir. Justin, no último dia, nos tranquilizou; 
prevaleceu a experiência de Cenáculo, ao redor de Maria, 
e com a força do Espírito. O Ir. Justin lembrou o esforço 
que fizemos para falar e compreender a língua do outro, 
em todo sentido.

Pouco a pouco se configurou nossa comunidade interna-
cional: os 30 que vinham de Manziana e de El Escorial, 
mais os 8 Irmãos e Colette, da comunidade de acolhida 
“Notre Dame de l’Hermitage”; Renée, leiga do México que 
coordenou um estudo, na semana anterior, o capelão 
marista e os dois Irmãos da Administração geral: Eugène 
Kabanguka e César Rojas. Muitas línguas, muitas naciona-
lidades, muitas maneiras de encarnar um carisma, muitos 
dons e limites. A maioria do grupo já conhecia l’Hermitage.

A primeira peregrinação foi pelo interior da casa e de suas 
dependências, orientada pela comunidade local. Nessa 
etapa fomos convidados a encontrar o tesouro de nossas 
raízes nesta casa, tesouro que partilhamos, em seguida, 
na Eucaristia, na mesa e na recreação.

Marlhes e Rosey marcaram a segunda etapa de nosso 
itinerário. A caminhada da paróquia até Rosey, com uma 
paisagem nevada, fez com que descobríssemos o cami-
nho que Marcelino e sua família fizeram tantas vezes e 
com climas variados. Ele vivera ali 16 anos de sua vida: 
aí forjara sua personalidade. Depois da Eucaristia e da re-
feição, um vídeo sobre sua família ajudou-nos a compre-
ender esse processo de sua vida. O grupo de Manziana, 
que animava essa etapa, convidou-nos a partilhar nossas 
próprias raízes familiares. O retorno foi feito por Saint 
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Sauveur-en-Rue, onde Marcelino vivera sua preparação 
para ingressar no seminário; ainda por Bourg-Argental, 
para onde veio Marcelino com o Ir. Estanislau para visitar 
o jovem Ir. João Batista, enfermo. Dali, subimos para a 
Maison Donnet, agora desmoronada, mas que, naquela 
noite de nevasca, fora luminosa e acolhedora. Ali canta-
mos o “Lembrai-vos”. Terminamos essa experiência visi-
tando o lugar do encontro com o jovem Montagne: Les 
Palais de Bessat. Aí recordamos os ‘Montagnes’ de hoje.

O dia seguinte foi marcado pelo estudo em casa. Ajuda-
dos pelo Ir. Alain Delorme fomos descobrindo a realidade 
da vida de alguns dos primeiros Irmãos. Percebemos o 
carisma em construção, com pedras vivas, numa empresa 
coletiva, liderada por nosso Fundador, mas provocada pe-
lo Espírito de Deus e sustentada pela mão de Maria. Além 
da exposição 
do Ir. Alain, um 
trabalho por lín-
guas sobre feitos 
de Champagnat, 
segundo o teste-
munho do Irmão 
Lourenço, en-
riqueceu nossa 
compreensão e 
interiorização.

C o n t i n u a m o s 
com a subida pa-
ra Maisonnettes e 
La Valla. Na casa 
de Francisco tam-
bém refletimos 
em grupos e depois caminhamos até La Valla, refazendo 
um caminho que muitas vezes percorreram Marcelino e 
os primeiros Irmãos, para dar a conhecer Jesus Cristo e 
torná-lo mais amado entre os habitantes dispersos no 
campo. Em La Valla tivemos um encontro caloroso com 
o lugar fundacional e com a comunidade local de Irmãos. 
Tivemos uma celebração em torno da mesma mesa, feita 
por Marcelino e os primeiros Irmãos. Depois almoçamos 
e caminhamos até a Pietà. Invocamos com fervor a Maria 
pelas vocações maristas de hoje, Irmãos e Leigos. Lem-
bramos com carinho os jovens que estão em nossas casas 
de formação ou em processo de discernimento. Baixa-
mos, depois, para a ‘Croix Rousse’, contemplando nossas 
missões atuais e rezando por elas.

Na segunda-feira fomos convidados a olhar a encarnação 
de nosso carisma com outra perspectiva: fizemos uma 
viagem a Genebra, Suíça, para conhecer nova atuação 
da missão marista, a FMSI e seu escritório, perto da 
ONU, para estar presente, em nível mundial, na tarefa 
da promoção e da proteção dos direitos da criança e do 
adolescente. A comunidade local nos acolheu; comemos 
com eles, explicaram suas atividades e fomos visitar a 
ONU. Descobrimos um mundo complexo de foros inter-

nacionais, cuidando da promoção e defesa dos direitos 
humanos, além de outros temas de desenvolvimento 
e progresso. Fomos acompanhados por Mercedes que 
nos fez observar as duas faces da moeda. Saindo, vimos 
rapidamente o escritório da FMSI, partilhado com outras 
fundações. Percorremos uma parte do centro histórico da 
cidade e vimos seu lago.

No dia seguinte, o Ir. André Lanfrey introduziu-nos no am-
plo mundo da Sociedade de Maria. Fez-nos compreender a 
lenta caminhada de nossa Congregação – dentro da Socie-
dade de Maria – para amadurecer, seja a intuição fundacio-
nal, seja a resposta concreta que deveria dar em sua época. 
Assim iluminou um pouco nosso horizonte de hoje, na 
caminhada de renovação do Carisma do Instituto. De tarde 
peregrinamos até La Neylière, casa-mãe, em seu tempo, 

dos Padres maris-
tas e lugar em que 
o P. Colin compôs 
a Regra e passou 
os últimos anos 
de vida. Conhe-
cemos o museu 
dos Padres e o 
da Oceania. Ce-
lebramos a Eu-
caristia junto ao 
túmulo do Padre 
Colin. Regressan-
do, passamos por 
Valfleury, lugar de 
peregrinação do 
Ir. Francisco e de 
Marcelino...

A coroação de nossa peregrinação foi Fourvière, santuário 
mariano da Igreja de Lyon e da França, lugar da promessa 
da Sociedade de Maria. Celebramos ali a Eucaristia e co-
nhecemos lugares de interesse marista, como a catedral 
onde Marcelino foi ordenado, e o palácio episcopal que 
ele visitava com certa frequência. Tomamos conhecimen-
to da “Providência de Saint Nizier”, onde Marcelino e os 
primeiros Irmãos assumiram um centro para órfãos.

Concluímos a experiência com um retiro pela manhã, 
oração mariana ao redor do túmulo de nossos primeiros 
Irmãos, e uma partilha de grande grupo para avaliar o que 
vivemos nesses dias e projetar essa vivência aos lugares 
de nossa vida e missão. Cada um teve oportunidade de 
expressar o que lhe ia pelo coração. A celebração litúrgi-
ca ajudou-nos a agradecer. Foi-nos dada a bênção final, 
junto ao relicário de nossos predecessores.

Tudo isso foi o exterior. Cada um viveu também uma pe-
regrinação interior..., processos, laços tecidos como uma 
rede do Espírito que apanha toda espécie de peixes, e 
como o caminhar de Maria que nos convoca a ir depressa.
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reunião das editoras maristas

Casa Geral, 17 março

No dia 17 de março, a 
Casa Geral acolheu a pri-
meira reunião do Comitê 

Executivo da Editoras Maristas. 
Participaram do Encontro: Gru-
po Editorial Luis Vives – Espa-
nha: Ir. Julian Sanz Faices, Diretor 
General e Presidente o Comitê 
Executivo; Alberto Pazos Arranz, 
Diretor de Organização e Desen-
volvimento Editorial; Javier Cen-
doya Irezábal, Diretor de Gestão 
e Operações. Pela Editora Pro-
greso – México: Ir. José Joaquín 
Flores Segura, Diretor Geral; e o 
Sr. Francisco Flores, Consultor 
Externo; Pela Gram Editora – 
Argentina, Ir. Agustín Martinez, 
Administrador Provincial y en-
cargado de Gram Editora; pe-
la Editora FTD S.A. – Brasil: Ir. 
Délcio Afonso Balestrin, Diretor 
Presidente; Antonio Luis Rios da 
Silva, Diretor Superintendente. 
Participaram também os Irmãos 
John Klein, Conselho Geral; e 
João Carlos do Prado, Diretor do 
Secretariado de Missão.

A reunião foi resposta ao En-
contro Internacional de Edito-
ras Maristas, realizada em São 
Paulo, Brasil, em 2011, onde foi 
construída uma agenda de inte-
resses comuns e constituiu-se 
o Comitê Executivo para levar 
adiante os projetos.

No início da reunião, o Ir. Emili 
Turu fez uma saudação ao 
membros do Comitê e ex-
tensiva a todos os colabora-
dores das Editoras Maristas. 
O destaque do Ir. Emili foi 
sobre o testemunho bonito 
das Editoras ao Instituto co-
mo resposta ao 21º Capítulo 
Geral buscando um trabalho 

cada vez mais integrada e com 
a consciência de um Instituto 
internacional. As Editoras são 
meios importantes para a mis-
são marista e também estão de-
safiadas a estar junto às crianças 
e jovens pobres.

Na sequência foram aprofun-
dados os temas acordados no 
Encontro de São Paulo e defini-
das as estratégias para leva-los 
adiante. Destacam-se: intercam-
bio de experiencias; possíveis 
campos de colaboração; apro-
veitamento de sinergias; novas 
tecnologias; novos negócios 

em conjunto; criação de uma 
Entidade Internacional ou selo 
conjunto. Além desses temas 
tratou-se também de construir 
um ideário e a documentação 
necessária que definirá a identi-
dade, princípios e missão desta 
nova rede marista. O final do 
dia foi dedicado visita a alguns 
pontos turísticos de Roma e um 
jantar de confraternização.

Nos dias 18, 19, 20 e 21 os 
membros do Comitê foram a Bo-
logna (Itália) participar da Feira 
Internacional do livro e nos dias 
posteriores visita às instalações 

da Editora Edelvives, na Es-
panha.

A reunião foi avaliada co-
mo muito proveitosa e com 
decisões concretas que aju-
darão a levar em frente os 
temas do Comitê.
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