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Secretariado de LeigoS

Reunião no Canadá

caSa geraL

Durante esta semana se realiza a reunião da Comissão Preparatória para a II Assembleia de Missão, de 2014. A Comissão 
é coordenada pelo Ir. João Carlos do Prado, diretor do Secretariado da Missão.  Além de irmãos e leigos dos 5 continentes, 
participam do encontro os irmãos Javier Espinosa, do Secretariado de Leigos e o Ir. César Rojas, do Secretariado Irmãos Hoje.

A partir desta semana a Comunidade da Casa Geral conta com um novo Irmão: Cezar Cavanus, da Província do Brasil 
Centro-Sul. Ele estudará Pastoral Vocacional na Pontifícia Universidade Salesiana.

Diego Torres canta a “color esperanza” numa linda 
canção. De minha janela da casa provincial, em Saint-
-Jean-sur-Richelieu (Québec) escutava uma parte da 

mesma: ‘Sei que as janelas podem ser abertas; mudar o ar 
depende de ti.’ A janela permitia-me contemplar o imenso rio 
Richelieu, as grandes árvores em suas margens, os extensos 
prados com verde gramado. O murmúrio da água corrente 

fazia parceria com a paisagem oxigenante oferecida pela ja-
nela. Nesse ambiente de natureza primaveril, celebramos o 
encontro anual do Secretariado ampliado dos leigos, iniciado 
no dia 28 de maio.

O programa de oito dias ajudou-nos a crescer em fraternidade 
e comunhão. Tony fez-nos sensíveis aos processos leigos do 
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ii aSSembLeia internacionaL da 
miSSão mariSta

Caminhando rumo a setembro 2014

Pacífico, bem como Agnes, aos novos 
caminhos das Províncias da Ásia. Syl-
vain recordou os desafios do Secreta-
riado na África, e Ana nos descreveu 
os acentos de cada uma das Provín-
cias europeias. Aproximamo-nos das 
regiões americanas com a mediação 
de Paty, Fabiano e Raul. Ao tomar 
consciência dos processos regionais, 
na resposta à nova relação Irmãos-
-Leigos/as, descobrimos que, entre 
dúvidas e realizações, entre medos e 
experiências, ‘é preferível perder-se a 
nunca embarcar; melhor tentar do que 
deixar de intentar, ainda que vejas que 
não é tão fácil começar’, na expressão 
do cantador argentino.

Nossa reunião favoreceu o encontro 
com a vida marista de Québec. Irmãos 
e leigos se prodigalizaram em mil aten-
ções, expressando carinho e fraterni-
dade. Sentimos o clima familiar, parti-
lhando os diálogos, a mesa, a oração, 
as visitas. Pudemos intercambiar com 
o Movimento Marista de Québec, com 
o MCFM, com a equipe de animação 
provincial, com os jovens voluntários, 
com a associação de ex-irmãos, com 

as equipes do “Camp Mariste” e da 
“Vallée Jeunesse”... Nos olhos brilhan-
tes traduzia-se o fogo do coração, a 
força da criatividade e a imaginação, 
um olhar de esperança. Seus gestos 
e sua alegria natural diziam-nos que 
a idade não conta quando há uma 
razão para viver.  Irmãos e Leigos nos 
manifestaram que o carisma marista 
continuará no Canadá. O Ir. Bernard, 
à frente do grande coro provincial, pa-
recia mudar a letra do “Allouette” pela 
de Diego Torres: “Saber que se puede, 
querer que se pueda, quitarse los mie-
dos, sacarlos afuera, pintarse la cara 
color esperanza, tentar al futuro con 
el corazón.” Seus rostos assim como 
seus projetos têm a cor da esperança. 
E são rostos e projetos de Irmãos e 
Leigos.

Rodeados pelo verde primaveril e pe-
lo verde esperança do caminhar pro-
vincial de Québec, terminamos nossa 
reunião, identificando melhor nossos 
desafios, solidificando nosso caminho 
de comunhão e afinando as estratégias 
do Plano de ação. Partimos mais con-
vencidos da necessidade de continuar 

o diálogo harmonioso em todos os 
níveis, de unir forças e complemen-
tar-nos com os outros Secretariados. 
Animou-nos o projeto das subcomis-
sões continentais como expressão in-
culturada da nova relação. Provamos a 
conveniência de experimentar, buscar 
e intentar. Continuamos a assinalar a 
necessidade de processos formativos 
que promovam lideranças carismáti-
cas, entre os leigos e as leigas. Calou 
em nós o desejo de promover, juntos, 
nova época para o carisma marista.

Na capela da casa provincial há um 
lindo vitral que traduz um pouco o que 
vivemos no encontro do Secretariado. 
Aparecem o rio, as árvores, o prado 
verde e alguns pássaros voando. O Ir. 
Bernard dizia-nos que esses pássaros 
voavam rumo à terra nova. Junto a esse 
significativo vitral, cabem as palavras 
da canção de Torres que traduz a sín-
tese do que vivenciamos: “Sé que lo 
imposible se puede lograr, sentirás que 
el alma vuela por cantar una vez más.”
_____________
Ir. Javier Espinosa - Secretariado dos 
Leigos

O Conselho geral, na Sessão de 22 de maio de 2012, 
nomeou a Comissão Preparatória da II Assembleia 
Internacional da Missão Marista, a ser realizada em 

setembro de 2014. Os membros da Comissão são: Ir João 
Carlos do Prado (Secretariado da Missão, coordenador); Ir. 
Javier Espinosa (Secretariado dos Leigos); Ir. César Rojas 
(Secretariado Irmãos hoje); Ir. Paul Bhatti (Ásia do Sul - Sou-
th Asia); Sr. Manuel Gómez Cid (Mediterrânea); Sra. Mônica 
Linares (Cruz del Sur); Sr. Frank Malloy (Sidnei); Sra. Alice 
Miesnik (USA); Ir. Mark Omede (Nigéria).

Constitui tarefa da Comissão preparar e realizar a II Assem-

bleia Internacional da missão marista: propor a semana e o 
lugar para a realização; planejar e colocar em andamento 
o processo preparatório (fase local, provincial e regional); 
realizar a Assembleia; avaliação e encaminhamentos da 
Assembleia. A primeira reunião acontecerá de 25 a 29 de 
junho de 2012, em Roma.

A primeira Assembleia Internacional da Missão Marista foi 
realizada em Mendes, Brasil, de 3 a 12 de setembro de 2007 
e teve por tema “um coração, uma missão”. A Assembleia 
foi um grande marco para a vida e a história do Instituto. 
No término, os participantes assim se pronunciaram: “Co-



O Conselho Geral comunicou a nomeação do Irmão Inacio Etges para a 
missão de Superior Provincial da Província Marista do Rio Grande do 
Sulpor um segundo período de três anos. A posse ocorrerá no dia 12 de 

dezembro de 2012, durante o 4° Capítulo Provincial, em Veranópolis.

A escolha do Superior Provincial é fruto da consulta realizada a todos os Irmãos 
da Província. Eles indicam nomes e perfil desejado para exercer a missão. O re-
sultado da sondagem é encaminhado ao Conselho Geral, em Roma, que, a partir 
das indicações, decide o Irmão que estará à frente da Província.

Ir. Inácio Nestor Etges nasceu em Santa Cruz do Sul em 27 de março de 1948 e 
ingressou na Congregação em 1960, em Bom Princípio. Sua tomada de hábito 
foi em 1969, ano em que entrou no Noviciado, em Viamão. Fez sua profissão 
perpétua em 1979.

É formado em Teologia e Matemática pela PUCRS e cursou Psicologia, com 
enfoque na Vida Religiosa, na Universidade Gregoriana, em Roma. Foi professor 

nos Colégios Maristas Rosário e São João Batista de Montenegro. Também atuou muitos anos na pastoral e na formação 
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Província do rio grande do SuL
Nomeação do Provincial: Ir. Inacio Etges

mo representantes de to-
das as Províncias e Distritos 
do mundo marista, Irmãos, 
leigos e leigas, reunimo-
-nos em Mendes, Brasil, 
para participar na primeira 
Assembleia Internacional 
da Missão marista. Escuta-
mos o Senhor, as vozes das 
crianças e escutamo-nos 
mutuamente. Partilhamos, 
cordialmente, nosso dese-
jo de trabalhar juntos para 
realizar nossos sonhos. No 
centro desses sonhos, Je-
sus se manifesta como o 
filho de Maria e o Senhor 
Ressuscitado.”

No fim da Assembleia fo-
ram lançados cinco chamados ao Instituto:

1. UMA REVOLUÇÃO DO CORAÇÃO: ABRIR-NOS AO SO-
PRO DO ESPÍRITO;

2. Maristas de Champagnat NA MISSÃO PARTILHADA;
3. PRESENÇA MARISTA NA EVANGELIZAÇÃO;

4. EDUCAÇÃO MARISTA: 
NOVOS DESAFIOS;
5. DEFESA E PROMOÇÃO 
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO JOVEM: DAR A PALAVRA A 
QUEM NÃO TEM VOZ.

A II Assembleia Internacio-
nal da Missão Marista é um 
mandato do XXI Capítulo Ge-
ral que pede “organizar outra 
Assembleia internacional da 
missão marista, segundo o es-
pírito de Mendes”. Ela contri-
buirá muito para as propostas 
que Deus fez ao Instituto, du-
rante o último Capítulo Geral. 
Convidamos todo o Instituto 
a preparar-se para esse gran-
de acontecimento em que 

crianças, jovens, leigos, leigas e Irmãos - sujeitos da missão 
marista – são convidados por Deus a construir “a missão 
marista num mundo novo”, uma nova terra. Que Maria, 
Marcelino e nossos predecessores nos iluminem nessa jor-
nada de audácia e de esperança, em busca de nova aurora 
para o Instituto Marista.
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ProceSSo de atuaLização do 
mchFm no inStituto

O Movimento Champagnat rumo a uma nova terra

As fraternidades do Movimento 
Champagnat da Família Marista 
querem responder ao desafio 

do último Capítulo geral que nos con-
vida a ir para uma nova terra.

Com uma rica e longa história de 25 
anos, o Movimento Champagnat cres-
ceu, e podemos afirmar que estamos 
num momento bem interessante e de 
grandes possibilidades, considerando 
que estamos mais conscientes de 
quanto temos vivido e impulsionado, 
e do que ainda é preciso realizar... 
Acreditamos estar no momento que 
o próprio Ir. Charles Howard tinha 
predito, na apresentação do Projeto 
de Vida desse Movimento: “Estamos 
conscientes de que o documento fi-
nal deverá surgir de vossos próprios 
corações, de vossa própria fé, de 
vossa própria experiência e vivência 
da espiritualidade de Champagnat. 
Consideramos esse documento como 
primeiro passo de um processo 
que vós completareis nos anos 
futuros. Vivendo esse projeto, 
ireis aprofundando e desenvol-
vendo uma visão mais ampla de 
sua intuição originária; e nós, Ir-
mãos, sairemos enriquecidos em 
nosso conhecimento do carisma 
do fundador.”

Por isso, um grupo de representantes 
do Movimento Champagnat, forma-
do por Agnes Reyes (Ásia), Patricia 
Ríos (México), Édison Carlos de Oli-
veira (Brasil), Réal Sauvageau (Cana-
dá), Javier Espinosa (Secretariado dos 
Leigos) e Ana Sarrate (Espanha), se 

reuniu em Montreal (Canadá) nos dias 
26 a 28 de maio com o objetivo de 
iniciar um processo de discernimento. 
Com esse processo deseja-se fazer 
uma releitura do que foi vivido nesses 
anos, aprofundando nossa história 
pessoal e coletiva; descobrir a riqueza 
do carisma vivido em nossa condição 
de vida laical, e fortalecer o dom da 
comunidade que nos ajuda a crescer 
enquanto pessoas e crentes. Fizemo-
-nos a pergunta de fundo: O que 
acrescentamos de novo ao dom rece-
bido por Marcelino?

Posteriormente, com o processo pro-
posto, queremos descobrir os chama-
dos que Deus nos faz, hoje, a cada 
um dos membros das fraternidades 
para responder a essa conversão que 
o Espírito nos propõe, juntamente 
com todo o Instituto. O Ir. Emili, em 
sua última Circular nos diz com muita 
clareza: O que precisa morrer em mim 

para que a novidade do Espírito 
possa florescer?

Nas próximas semanas o Secre-
tariado enviará algum material de 
motivação e outro de ajuda para 
essa primeira reflexão.
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dos futuros Irmãos nas etapas do 
Juvenato, Noviciado e Escolasticado. 
Faz parte do corpo docente da Escola 
para Formadores, com sede em São 
Paulo e participou de diversos cursos 
de aperfeiçoamento na Europa e Amé-
rica Latina.

Com sua ampla experiência no acom-

panhamento vocacional, Ir. Inácio foi 
o primeiro coordenador da então Co-
missão de Vida Consagrada e Lai-
cato, hoje denominada Coordenação 
de VCL, área que congrega as áreas 
da Animação Vocacional, Formação 
Inicial e Permanente, Espiritualidade 
Apostólica Marista, Patrimônio Espi-
ritual e Movimento Champagnat da 

Família Marista.

Na gestão da Província Marista do Rio 
Grande do Sul, atuou como Conse-
lheiro, Vice-Provincial, e está à frente 
do Governo da PMRS desde 2010 e 
atualmente integra a Diretoria da Con-
ferência Religiosa do Brasil (CRB).


