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Nomeações do CoNselho Geral

Casa Geral

Casa Geral

O Ir. César Rojas, diretor do Secretariado Irmãos Hoje, está reunido, desde ontem, 9 de maio, aqui na Casa Geral, com 
os delegados da pastoral vocacional de cada uma das Províncias europeias: Compostela, Europa Centro Oeste, Hermitage e 
Mediterrânea. A Equipe Vocacional Europeia é um comissão da Conferência Europeia de Provinciais que procura promover 
a reflexão entre Irmãos e leigos sobre a pastoral vocacional marista, fazendo propostas concretas às equipes e aos jovens 
para desenvolver o caminho vocacional, sendo um elemento de animação e coordenação das equipes provinciais de pas-
toral vocacional. Procura, com isso, fortalecer a formação em vista do acompanhamento, condividindo diversos recursos, 
atividades e experiências que se realizam nas diferentes Províncias.

O Ir. Jim Jolley, foi renomeado 
como Diretor do Escritório 
da FMSI, em Genebra, por 3 

anos.

* O Ir. Marcelo de Brito, que já se 
encontra em sua Província de Cruz 
del Sur, foi nomeado por 3 anos, 
como apoio externo para o desen-
volvimento da nova base de dados 
do Instituto e para o funcionamento 
do sistema informático da Adminis-
tração geral.

* O Ir. Aloísio Kuhn, tradutor ao por-
tuguês, por um ano, residindo em 
sua Província.

* O Ir. Landelino Ortego, diretor do 
programa de formação permanen-
te “Amanhecer” (3ª idade em língua 
espanhola e portuguesa) a partir de 
agosto de 2013.

* Conselho internacional de assun-
tos econômicos: Ir. Víctor Preciado 
(Ecônomo geral, coordenador); Ir. 
Mario Meuti (FMSI); Ir. Alfonso Fer-
nández (Ibérica); Ir. Nicholas Banda 

(África Austral) Ir. Délcio Afonso Balestrin (Brasil Centro-Sul); Sr. Juan Martín Cebrián 
(Sta. María de los Andes); Sr. Rex Cambrey (Melbourne); Ir. Roy Deita (adjunto do Ecô-
nomo geral).

* Comissão Internacional do Patrimônio espiritual: Ir. André Lanfrey (L’Hermitage, co-
ordenador); Ir. Demostenes Abing Calabria (Ásia Leste); Sra. Heloísa Afonso de Almei-
da Sousa (Brasil Centro-Norte); Ir. Michael Green (Sydney); Ir. Antonio Martínez Estaún 
(L’Hermitage); Ir. Spiridion Ndanga (África Oriental); Ir. Patricio Pino (Santa María de los 
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Andes); Ir. Michel Morel (L’Hermitage, 
secretário).

* Comissão Internacional para novos 
modelos de animação, gestão e go-
verno: Ir. João Carlos do Prado (Secre-
tariado da Missão, coordenador); Sr. 
Marco Cândido (Brasil Centro-Sul); Ir. 

Michael Green (Sydney); Ir. John Klein 
(Conselho geral); Ir. Víctor Preciado 
(Economato geral); Ir. Gabriel Villa-Real 
(L’Hermitage).

* Comissão preparatória da Assem-
bleia Internacional da Missão Marista: 
Ir. João Carlos do Prado (Secretaria-

do da Missão, coordenador); Ir. Paul 
Bhatti, Ásia do Sul); Ir. Javier Espinosa 
(Secretariado dos Leigos; Sr. Manuel 
Gómez Cid (Mediterrânea); Sra. Mónica 
Linares (Cruz del Sur); Sr. Frank Malloy 
(Sydney); Sra. Alice Miesnik (USA); Ir. 
Mark Omede (Nigéria); Ir. César Rojas 
(Secretariado Irmãos hoje).

Na sexta-feira, 8 de maio de 1994, no começo da tarde, nosso Ir. Henri Vergès e a Irmã Paul-Hélène foram assassina-
dos no seu lugar de trabalho, a biblioteca da rua Ben Cheneb, quarteirão da Casbah, em Argel.

No dia 22 de maio daquele ano, Christian de Chergé, prior da trapa 'Notre-Dame de l’Atlas' em Tibhirine, amigo de 
Henri, concluiu sua homilia de Pentecostes, intitulada: “O  ‘mar-
tir’ do Espírito Santo” com os parágrafos que seguem:

“Se nós pensamos em nosso Irmão Henri e em nossa Irmã Paul-
-Hélène – e como não pensar neles ? – nós sabemos que seus 
testemunhos não se resumem ao que dizem os que por muito 
tempo se beneficiaram de suas vidas realmente doadas. Eles 
vieram, um como outro, com um coração de pobre, prontos a 
acolher, e eles confessaram ter muito recebido desta multidão 
de gente pobre que os chora conosco, testemunhando que lhes 
devem muito. O Espírito fez assim o « laço da paz », e é Ele que 
nos ajuda a viver seu sacrifício como um Pentecostes, procla-
mando sobre eles e com eles «as maravilhas de Deus».

Eu deixei a palavra a Henri, no decorrer de nosso ribât, faz um 
ano : « Nós somos todos habitados pelo Espírito… Deus cami-
nha com seu povo, com esta religião, mas eu não compreendo 
isto (eu sou como Maria). Estou buscando respostas para essa 
questão. Eu me deixo questionar e eu me questiono. Eu deses-
tabilizo o outro e ele me desestabiliza. É preciso sempre tentar 
descobrir o que existe de positivo em cada um, e encorajá-lo. Ser 
vigilante é também ser animador, é ajudar as pessoas a viver 
segundo o Espírito”.

Neste aniversário do testemunho (martírio) de nosso Irmão Hen-
ri, demos graças pour sua vida doada e, a seu exemplo, «em nos-
sas relações quotidianas, tomemos abertamente o partido do amor, do perdão, da comunhão, contra o ódio, a vingança, 
a violência». (Carta do dia 4 de fevereiro de 1994, ao Pe. Christian de Chergé).

N.B. O Padre Christian foi ele mesmo sequestrado e assassinado no dia 21 maio 1996, com  seis de seus Confrades.  Em 
2010, o filme "Homens e deuses", que conta a caminhada espiritual da comunidade dos monges, teve un grande sucesso.
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CamiNhaNdo Com maria

Guatemala - VII Encontro da Rede Interamericana 
de Espiritualidade Apostólica Marista

Votos perpétuos do Ir. Edson Rissi
A Província Marista do Rio Grande do Sul celebrou a emissão pública dos Votos 
Perpétuos do Irmão Edson Roberto Rissi. Na solenidade religiosa, ocorrida em 6 
de maio, no Santuário Nossa Senhora do Rosário, em Serafina Corrêa, o Irmão 
professou os Conselhos Evangélicos da Pobreza, Castidade e Obediência, sendo 
então acolhido em definitivo pelo Instituto Marista. A cerimônia, presidida pelo 
Arcebispo Dom Hercílio Simon, reuniu familiares, amigos, Irmãos.

De 11 a 17 de abril, reunimo-
-nos 17 Irmãos e 9 Leigos(as) 
no Centro de Formação Marista, 

antiga RUM, na cidade de Guatemala. 
Foi o 17º Encontro Anual organizado 
pela REDE, desde que foi criada, em 
Chosica, em 1996. A partir de 2006, as 
Províncias do Canadá e dos Estados 
Unidos da América se integraram nesta 
REDE, constituindo-se desse modo a 
REDE Interamericana. Assim, o presente 
Encontro é o 7º Interamericano.

Em fidelidade às orientações do XXI 
Capítulo Geral, como REDE de Espiri-
tualidade da América propusemo-nos 
“animar o apelo à conversão, caminhan-
do espiritualmente com Maria, mediante 
itinerários refletidos e acompanhados” 
(Horizonte: Irmão Marista, um coração 
novo para um mundo novo, proposta 
de ação1).

Neste Encontro, por meio de metodo-
logia experiencial, participativa e muito 
vivencial, rezamos, refletimos e celebra-
mos “a conversão a partir do olhar da 
criança pobre”. Mediante visitas reais (a 
Escola Marista, onde foi assassinado o 
Ir Moisés Cisneros; e Chichicastenango, 
povoado que nos possibilitou ter conta-
to direto com habitantes de povos au-
tóctones, conhecer as riquezas culturais 
manifestadas, entre outras coisas, pela 
imensa variedade artesanal de cores 
variegadas), apresentações da realidade 
infanto-juvenil de cada um dos países, 
e de histórias reais de crianças vulne-
ráveis, que nós mesmos reunimos num 
pequeno opúsculo, fomos profunda-
mente tocados e animados a dar passos 
na direção de uma presença maior entre 
as últimas.

Desde o primeiro dia, uma cruz com os 
lençóis brancos da Ressurreição nos 
acompanharam. Nela, contemplamos 

o Cristo crucificado em cada menino 
ou menina e jovem marcados pela po-
breza e pela vulnerabilidade; contem-
plamos também o Cristo Ressuscitado, 
presente em tantos sinais de espe-
rança e de vida, em tantos germens 
de vida que existem e que precisam 
de terra fértil que os abrigue, para dar 
frutos de ressurreição. Em contato 
com as crianças e com os Irmãos que 
trabalham nesses ambientes de po-
breza, no testemunho das Irmãzinhas 
de Champagnat e de algumas leigas, 
pudemos ver, sentir e palpar as marcas 

do Ressuscitado. Cada dia, essa cruz 
era adornada com diversos símbolos 
que recolhiam as experiências vividas 
pelos participantes. Na celebração Eu-
carística do último dia, colocamos, 
nessa cruz, nosso “carnê de fotos” pa-
ra expressar o compromisso assumido 
de, pessoalmente, dar passos de con-
versão e de despojamento. E animar, a 
partir das estruturas provinciais, uma 
espiritualidade encarnada, comprome-
tida socialmente e profética.
Agradecemos à Província da América 
Central, anfitriã de nosso Encontro.
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reliGiosos irmãos, 
ideNtidade e lideraNça

II Seminário de Irmãos da América Latina

Convocados pela Conferência Latino-
-americana e Caribenha de Religiosas/
os, viemos dos mais diversos lugares e 
realidades nacionais de toda América 
Latina e do Caribe e de distintas mis-
sões da Vida Religiosa.

Em continuidade com o I Seminário de 
Lima (março de 2009), aprofundamos a 
reflexão sobre a identidade e a missão 
específica dos Religiosos Irmãos na 
Igreja e na sociedade latino-americana 
e caribenha. Somos Irmãos por voca-
ção e missão, esta é nossa experiência 
e nossa convicção.

Primeiramente, nos acercamos à com-
preensão da REALIDADE concreta na 
qual vivemos: a Região da Amazônia 
que é um ícone concreto da realidade 
onde a vida clama e onde nossa Vida 
Religiosa vê concretizados seus ide-
ais. Assim, observamos globalmente a 
realidade dessa região, os países que 
a conformam, a diversidade de seus 
povos, suas etnias, suas visões. 
(...)
Partilhamos em grupos nossas experi-
ências como Religiosos Irmãos, onde 
a vida clama, sentindo a realidade, os 
sofrimentos e as buscas do povo 
com o qual vivemos.

Neste mesmo contexto, fizemos 
uma reflexão sobre “ser homem, 
ser mulher, análise socioantropo-
lógica”. Isto nos permitiu olhar-
-nos a nós mesmos e pensar nas 
atitudes e os aportes de nossas 

vidas, como homens, no mundo real 
no qual vivemos. A masculinidade se 
converte assim no dom mais precioso 
que Deus nos dá para servir a este 
mundo como Irmãos.
(...)

Conscientes de nossa missão própria 
de Irmãs na América Latina e no Ca-
ribe, desejamos anunciar que nossos 
compromissos estão firmemente anco-
rados em Jesus de Nazaré, essa pessoa, 
esse irmão nosso no qual queremos 
centrar nossas vidas. Para consegui-lo, 

nós nos comprometemos a:

* Em nossas comunidades de Vida 
Religiosa, exercer a liderança como 
Irmãos, especialmente no serviço, e 
favorecer comunidades muito mais 
humanizadas e fraternas.

* Em nossa missão eclesial, formar 
novas lideranças na missão da Igreja, 
favorecendo maiores níveis de parti-
cipação, e caminhar rumo a um novo 
modo de relacionar-nos com as/os ou-
tras/os, favorecendo uma Igreja mais 

fraterna.

* Em nossa missão social, buscar 
respostas de presença e apoio 
frente às realidades mais confli-
tivas, e ser testemunhos de uma 
nova forma de relação: a fraterni-
dade própria de nossa vocação.
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A A Conferência Latino-americana de Religiosos (CLAR) organizou, de 22 a 24 de março, o II Seminário de Irmãos. O 
encontro aconteceu em Manaus e contou também com a participação de vários Irmãos Maristas. O tema escolhido 
foi “Religiosos Irmãos, Identidade e Liderança”. O objetivo geral foi o de aprofundar a reflexão sobre a identidade e 

a missão específica dos Religiosos Irmãos na Igreja e na sociedade latino-americana e caribenha. 

Abaixo reproduzimos parte da mensagem final escrita pelos participantes do Seminário.


