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Buscando novas formas 
de viver a comunidade

II Curso de animadores de comunidade - El Escorial

casa Geral

Os Irmãos do Conselho Geral regressaram à Casa Geral, depois do Conselho Ampliado com as regiões do Brasil e Cone 
Sul, em Campinas.

Os Irmãos e leigos que estão participando do Seminário promovido pela FMSI sobre os direitos das crianças estiveram 3 
dias em Genebra e voltaram para a Casa Geral, onde continuam o encontro, que termina sábado, 2 de junho.

O Ir. Javier Espinosa está reunido com o Secretariado Ampliado de Leigos, no Canadá. O encontro começou dia 29 e 
terminará no dia da festa de Champagnat.

Ontem e hoje se reúne a Comissão responsável pela próxima Conferência Geral. O membros da Comissão são os Irmãos 
Emili Turú, Joe Mc Kee, Ernesto Sánchez, Michael De Wass e Óscar Martín Vicario.

Respondendo ao chamado do 
Conselho geral, 20 Irmãos de 
12 Províncias e Distritos de lín-

gua portuguesa ou espanhola, inicia-
mos no dia 26 de abril deste ano de 
2012, o segundo curso de animado-
res de comunidade, promovido pelo 
Conselho geral, na casa marista de 
San Lorenzo de El Escorial, Espanha.

O objetivo, como recordava o Ir. Emili 
Turú, ao apresentar o curso aos par-
ticipantes, é: “Com o Conselho geral, 
buscar novas formas de viver a co-
munidade hoje, em nosso Instituto”. 
A animação e o acompanhamento do 
grupo são realizados pela equipe de 
formadores do Centro marista de El 
Escorial, os Irmãos Ángel Medina, do 
Distrito do Paraguai, e Joaci Pinheiro, 
da Província do Brasil Centro-Norte 
que, juntamente com o Conselho 
geral e a equipe formadora do Cen-
tro marista de Manziana, elaboraram 

o programa dessa proposta de formação, que se estenderá até o dia 23 de junho. 
Inclui uma experiência de comunidade internacional conformada pelos integrantes de 
ambos os centros – El Escorial e Manziana - a ter lugar em l’Hermitage, bem como o 
conhecimento do Escritório da FMSI, em Genebra.

Os primeiros dias do encontro foram dedicados a criar comunidade a partir do co-
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seGundo curso de animadores de 
comunidade em manziana

Curso para os Irmãos em língua inglesa

nhecimento mútuo. Com dinâmicas 
que favorecem o conhecimento, com 
tempos mais longos de convivência e 
um pouco de turismo pelos arredores, 
logramos o objetivo. Uma visita à cida-
de de Ávila, onde viveu Santa Teresa, 
e a convivência com os Irmãos idosos 
da comunidade de Nossa Senhora da 
Rocha, de Villalba, constituíram dois 
momentos muito proveitosos no início 

dessa sessão.

A primeira semana do curso, propria-
mente dita, foi animada pelo Ir. Emili 
Turú, Superior geral, pelo Ir. Josep Ma-
ría Soteras, Conselheiro geral, e pelo 
Ir. César Rojas, Diretor do Secretariado 
Irmãos hoje, trabalhando com eles os 
eixos da espiritualidade e o diálogo 
fraterno.

Nós, Irmãos, que participamos do cur-
so, nos sentimos “convocados desde 
realidades diferentes do mundo ma-
rista e nos colocamos em marcha para 
viver uma experiência de formação e 
de fraternidade, com vistas a promover 
nova forma de ser Irmão e fazer com 
que floresçam, no Instituto, novos es-
tilos de comunidade.”

Teve início em 25 de abril, quarta-feira, o segundo 
curso para animadores comunitários, que neste ano 
se realiza em Manziana e tem a participação de 22 

Irmãos. Um grupo extra e concomitante, de 19 Irmãos, par-
ticipa de curso semelhante em El Escorial, Espanha.

Para todos os efeitos, 
esse curso renova pa-
ra cada um de nós 
a experiência de Pen-
tecostes. Somos pro-
venientes de vários 
países, sendo que em 
Manziana há pelo me-
nos um representante 
de cada continente: 
África (Camarões, Re-
pública Democrática 
do Congo, Quênia, 
Nigéria, Ruanda), Ásia 
(Camboja, Índia, Fili-
pinas, Coréia do Sul, 
Sri Lanka, Vietnã), 
Europa (Alemanha), 
Oceania (Austrália, 
Bougainville, Nova 
Zelândia, Papua Nova 
Guiné), América (Estados Unidos).

Diferentemente do primeiro Pentecostes relatado nos Atos 
dos Apóstolos, falávamos pelo menos uma língua em co-
mum, embora o inglês não fosse o idioma natal de todos 
os participantes.

A renovação dos discípulos e daqueles que formavam a pri-
meira Igreja aconteceu a partir do Espírito que os vivificava. 
Essa é a nossa tarefa, depois de dois meses, animados pelo 
mesmo Espírito a partilharmos tudo o que recebemos com 
os nossos Irmãos, quando estivermos de retorno às nossas 
respectivas Províncias.

O curso para anima-
dores nos proporcio-
na uma convivência 
que é parte impor-
tante de nossa ex-
periência, ajudando-
-nos a tecer ligações 
e a aprender sobre 
o modo de vida dos 
Irmãos.

Os Irmãos Barry 
Burns (Nova Zelân-
dia) e Antoine Kazin-
du (Ruanda) dirigem 
o curso, auxiliados 
pelo Conselho geral, 
incluindo o Ir. Emili, 
e vários apresenta-
dores e animadores. 

A equipe se completa com o Ir. Anthony Hunt (Austrália), 
ecônomo, e Mokesh Morar (África do Sul), capelão.

Desde os primeiros dias começaram os ensinamentos e a 
comunidade tem bom ambiente.
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experiência “HermitaGe”
Administração geral: 8 leigos e 4 Irmãos

No dia 16 de maio, um grupo 
de leigos e Irmãos da Ad-
ministração geral se dirigiu a 

L’Hermitage, na França, com o obje-
tivo de aprofundar o conhecimento 
de São Marcelino e de compreender 
melhor sua figura e o espírito marista. 
O grupo, depois da experiência, con-
cluiu que caminhar, tocar, cheirar e 
ver esses lugares é um pouco como a 
experiência narrada em Mc 9,2: “num 
alto monte, num lugar afastado, eles 
sozinhos". Também é preciso  men-
cionar que nesses lugares se respira 
a presença de Maria, nas imagens e 
recordações. O grupo reconhece que 
agora lhes toca viver a atitude maria-
na de “conservar todas essas coisas 
em seu coração”. (Lc 2, 51)

Os cinco dias de estada em 
l’Hermitage foram momentos cheios 
de encontros, visitas, caminhadas, 
orações e, sobretudo, uma descober-
ta da espiritualidade que impregna 
os lugares maristas. Foi uma opor-
tunidade única para tocar o carisma 
marista em suas raízes, conhecer on-
de nasceu o ideal e o sonho de São 
Marcelino, verificar como ele deu 
um passo significativo em favor da 
humanização sonhada por Jesus de 
Nazaré (o Reino de Deus). Por outra 
parte, o grupo estava consciente, 
desde o princípio, que cada qual en-
contraria o que previamente levava 
no coração.

Preciso registrar que, na avaliação, 
foi dito que não houve momentos 
de fortes emoções, mas que todos 
sentiram a alegria de estar juntos, de 
saborear cada visita, cada aconte-
cimento, cada encontro e sorriso... 
e tudo marcado pela naturalidade. 
“Quão bom e suave é os Irmãos 
viverem juntos” (Sl 133). Em toda 
relação vem em primeiro lugar a par-
tilha do normal da vida e, depois, a 

experiência mais profunda do que se 
é. As coisas não são forçadas. Sím-
bolo disso é a “mesa” da casa de La 
Valla, essa mesa que nos fez provar 
a simplicidade e o estar juntos, na-
tural como o comer com um amigo, 
e experimentar que algo inunda teu 
coração e que te faz sentir diferente, 
especial, em comunhão.

Menção especial cabe à maravilhosa 
acolhida que recebemos das comu-
nidades de L’Hermitage, de La Valla 
e Le Rosey.

Algum leitor talvez pergunte qual foi 
a experiência mais significativa para o 
grupo; pessoalmente, diria – escutan-
do a maioria – que foi “o caminhar”. 
Sim, o caminhar, como a própria vida. 
Nesses dias, fizemos muitos km a pé, 
marcha pura e dura: Marlhes >Le  
Rosey > La Valla > L’Hermitage > 
Les Maisonnettes > L’Hermitage > 
Le Rosey > L’Hermitage. O contato 
com a natureza, com o companheiro 
de caminhada, os momentos de an-

dar sozinho, tudo ajudou a encontrar-
-se consigo mesmo, com os outros e 
com o “Fundamento mais profundo 
da realidade” (Deus).

Quero destacar o dia do caminho 
(route) Champagnat. Exigiu o esforço 
de todos para percorrer os 32 qui-
lômetros, entre as montanhas. Não 
esteve ausente o entusiasmo e o 
ânimo em todo o percurso. Os ritmos 
pessoais diferentes se unificavam no 
ritmo grupal. Um dia para refazer a 
experiência “Champagnat” (ele cami-
nhou tanto por esses lugares, respon-
dendo a seu compromisso sacerdo-
tal...); “nove horas de caminho” não 
deveriam significar algo extraordiná-
rio para quem ardia em paixão apos-
tólica. Nem o esforço nem o tempo 
supõem dificuldade para um grupo 
humano que olha para o mesmo 
horizonte e se nutre na comum espe-
rança de chegar. Essa experiência de 
caminho, entre pedras e água, com 
subidas e descidas, foi ocasião para 
sentir o prazer de uma meta alcança-
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europa marista

 Encontro da Conferência Marista Europeia

Os membros da C.E.M. reu-
niram-se em Barcelona, de 
24 a 26 de abril, e discu-

tiram os planos para o encontro 
das novas comunidades da Europa 
(agosto de 2012) e o encontro dos 
Irmãos de menos de 45 anos (agos-
to de 2013).

O Ir. Maurice Berquet (L’Her- 
mitage) cumpriu seu mandato 
como presidente e o Ir. Bren-
dan Geary (Europa Centro-Oes-
te) foi eleito presidente para 
um período de dois anos. A 
próxima reunião terá lugar em 

Valladolid, de 6 a 8 de novembro 
de 2012.

Durante o encontro, os Irmãos re-
alizaram uma visita à basílica da 
Sagrada Família, orientados pelo 
arquiteto-chefe do projeto. Assim, 

tiveram oportunidade de escu-
tar sobre o projeto e a cons-
trução, e de ver detalhes desse 
extraordinário edifício que nor-
malmente estão fechados aos 
turistas.
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da, multiplicando-se o 
prazer na satisfação 
de tê-lo conseguido 
junto com outros.

Outra experiência 
significativa, fora dos 
lugares maristas, foi 
a de encerrar nossa 
peregrinação com a 
liturgia dominical, em 
Taizé, lugar onde mui-
tas línguas diferentes 
se escutam e as mais 
diversas culturas se 
mesclam, na acolhida 
semanal de milhares 
de jovens. Ali os cre-
dos se unificam e se cumpre o texto de Lucas, nos Atos 
dos Apóstolos 2,17:

“…Derramarei meu Espírito sobre toda carne,
e vossos filhos e vossas filhas profetizarão;
e vossos jovens terão visões. ...”

Na simplicidade desta peregrinação marista, quero acres-

centar que foi uma 
experiência bonita de 
leigos/as e Irmãos, 
muito em consonân-
cia com o espírito da 
nova relação destes 
tempos. Em poucos 
dias, pode-se parti-
lhar a alegria de estar 
juntos, a fé pessoal, a 
realidade familiar, os 
projetos de futuro, as 
preocupações do pró-
prio trabalho, o prato 
preferido ou o uso do 
tempo livre. A expe-
riência introduz nos 
caminhos novos que 

aparecem em nosso Instituto, em que é possível falar em 
partilhar o carisma marista, de caminhar juntos na comple-
mentaridade vocacional, de constatar que nos realizamos 
com os outros, de que é possível uma Igreja-comunhão.

_______________

Ir. Pedro Sánchez de León - Secretário geral


