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2ª Assembleia internacional
da missão marista - 2014
Primeira reunião da comissão preparatória

C

om os apelos desafiadores do
21º Capítulo geral para irmos às
novas terras, como Maria, hoje
seguimos o caminho que nos conduz
à 2ª Assembleia da missão marista,
que se realizará em setembro de 2014.
Como comissão formada de leigos,
leigas e irmãos dos cinco continentes
onde o instituto marista estende seus
horizontes, recebemos como presente a oportunidade de acompanhar a
preparação desta assembleia. Desta
comissão participaram os leigos Manuel (Mediterrânea), Frank (Austrália),
Mônica (Cruzeiro do Sul), Alice (Estados Unidos), os irmãos Paul (Ásia Sul),
Mark (Nigéria), César (secretariado dos
irmãos), Javier (secretariado dos leigos), Teófilo (Missão Ad Gentes) e
João Carlos (secretariado da missão),
coordenador da comissão.
Estivemos reunidos de 25 a 29 de
junho, acolhidos pela generosa comunidade da Casa geral, em Roma,
onde compartilhamos a fraternidade
e a alegria de formarmos uma família
seguindo os passos de Marcelino.
Durante todos estes dias fomos animados pelo diálogo e abertura de
espírito, e pelos sinais dos tempos.
Estivemos atentos ao olhar e à escuta
da história das crianças e jovens, que
estremecem as fibras mais profundas
do coração marista em nossas comunidades, províncias e regiões.

Também nos encontramos com o Conselho geral e o superior geral, colocando em
comum os ensinamentos de Mendes, do último Capítulo e das expectativas para esta
nova assembleia em todas as suas dimensões, pois a missão marista procura ser sinal
do Reino de Deus, estendendo-se e multiplicando-se em presenças engajadas em todo
o mundo.
Mobilizados pela reflexão pessoal e comunitária, foram propostos temas que ressoaram
em nós como itinerários para serem meditados, rezados, trabalhados, transformados,
convertidos todos os dias.
O convite é para que cheguemos à assembleia com um grande número de participantes
maristas, conscientes de sermos protagonistas em todo o processo como herdeiros e
responsáveis pela missão que carregamos como um tesouro em vasos de argila, que se
nutre da água que brota da rocha e que se celebra em torno da mesma mesa.
Acolhemos a primeira assembleia com agradecimento pelo fecundo caminho aberto e
começamos a viver esta segunda assembleia com o entusiasmo pelo novo, caminhando
até o futuro, até novas terras, com mais esperança e vitalidade.
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Festa de São Marcelino
Champagnat em Butare
Ruanda - Comemoração no Colégio Marista

A

comemoração da escola de
Save aconteceu no dia 2 de
junho de 2012. Fizemos memória de todos os Irmãos, professores, estudantes e vizinhos que
morreram durante o genocídio de
1994. Essa comemoração necessitou de uma cuidadosa organização
para evitar que muitos estudantes
fossem traumatizados. Conseguimos
controlar o estado emocional dos
estudantes. Os Irmãos que morreram no genocídio de 1994 são: Chris
Mannion, Etienne Rwesa, Joseph
Rushigajiki, Gaspard Gatali, Fabien
Bisengimana, Canisius Nyirinkindi e
Henri Vergès (na Argélia). Depois da
missa, todos trouxeram flores para
depositar no túmulo de muitos professores da TTC. Lembramos seu
compromisso com a educação dos
jovens para que se tornassem bons
cidadãos. No entanto, o adversário
não queria o serviço deles. Logo
depois da comemoração, entramos
na semana conhecida como “Semana Champagnat”. Nessa semana

especial, os estudantes jogaram as
partidas finais do campeonato interclasse, nas modalidades de futebol, voleibol, basquete, handebol
para meninos e meninas. Os grupos
de dança tradicional se prepararam
muito bem para esse dia. O orfeão

da escola teve tempo para ensaiar
as canções próprias para esses dias.
No dia 9 de junho, celebramos a
festa de São Marcelino Champagnat
com marcante Eucaristia, iniciada às
10h30 com uma procissão. Durante a Missa foram batizados

Assembleia Geral da CLAR
Confederação Latinoamericana e Caribenha de Religiosos

O

Irmão Antonio Peralta, provincial de ‘Santa María
de los Andes’, representou o Ir. Emili Turú, Superior
geral, na XVIII Assembleia Geral da CLAR – 2012 que
reuniu religiosos oriundos dos diversos países da América
Latina e do Caribe, na ‘Casa Bethania’, da Conferência Episcopal Equatoriana, perto da cidade de Quito, entre os dias
18 a 22 de junho. O Ir. Antonio falou do excelente nível do
encontro: pelas pessoas, ambiente reinante, atmosfera de

esperança na vitalidade e na vigência da Vida Religiosa, na
América Latina e no Caribe.
A Eucaristia de abertura da Assembleia foi presidida por
Dom Ricardo A. Tobón, arcebispo de Medellin e delegado
do CELAM. Sua homilia lembrou a missão profética da Vida
Religiosa, na América Latina, para vencer o mal pela força
do bem, com a fidelidade em servir e pela preocupação
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realizado nos dias anteriores, em vista
do próximo triênio 2012 – 2015:

com os que mais sofrem. Os representantes da Assembleia tiveram a
alegria de contar com a presença do
Cardeal João Braz de Aviz, Prefeito
da Congregação para os Institutos
de Vida Consagrada e Sociedades de
Vida Apostólica. Ao chegar, expressou sua proximidade e seu desejo de
criar caminhos de comunhão com
a Vida Religiosa, dizendo que os
distintos carismas são a Palavra de
Deus na história, e que, se as diversas Congregações forem fiéis a eles,
a Vida Religiosa não desaparecerá da
Igreja. Transmitiu também o desejo
do Santo Padre de aproximar ainda mais o Dicastério e a
Vida Religiosa.

1. Intercongregacionalidade e laicato;
2. Humanização da vida religiosa;
3. Redes sociais e cultura juvenil;
4. Proximidade, em novas fronteiras,
com as novas pobrezas do continente;
5. Defesa do meio ambiente.
Nesta Assembleia, no dia 22 de junho,
aconteceu também a eleição da nova diretoria da CLAR para o período
2012 – 2015. Entre os eleitos está
o representante da Conferência dos
Religiosos do Brasil, o Ir. Inácio Nestor Etges, atual provincial do Rio Grande do Sul (Brasil), para o cargo de primeiro
Vice-presidente.

Cinco linhas de ação foram propostas, fruto do trabalho

Província Europa Centro-Oeste
Primeiros votos do irmão Philip McGee

O

irmão Philip McGee fez seus
primeiros votos no dia 30 de
junho, na igreja paroquial
de St. Simon, em Glasgow, na
Escócia, e aproximadamente uma
centena de membros de sua família, amigos e irmãos esteve
presente. O provincial, Ir. Brendan Geary, recebeu em nome do
superior geral os votos do Ir.
Philip, em uma celebração que foi
ao mesmo tempo solene e muito
alegre. Os participantes testemunharam que ficaram particularmente impressionados por três
momentos marcantes: na declaração dos primeiros votos pelo
Ir. Philip, quando todos os irmãos
presentes renovaram juntos em
pé seus votos e no canto final do
Salve Rainha.
O Ir. Stephen Smyth fez uma breve

meditação para a assembleia, caracterizando a decisão do Ir. Philip e da

comunidade de “muito audaciosa” nos
tempos atuais.
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O Ir. Brendan falou em seguida algumas palavras de agradecimento aos
presentes, pelo precioso apoio
que ofereceram ao Ir. Philip e
aos irmãos. Ele agradeceu particularmente ao Ir. Rob Clark,
mestre de noviços, e aos irmãos
dos Estados Unidos, por tudo o
que fizeram pelo Ir. Philip durante os dois últimos anos de sua
formação. Ao final ele entregou
ao Ir. Philip um ícone representando “Maria Theotokos”, Maria,
Mãe de Deus.
Grande parte dos convidados
permaneceu ainda depois da
cerimônia, participando de um
almoço na sala paroquial. Os irmãos se reuniram mais tarde no
“Marist House” para um encontro fraterno, encerrando um dia
bastante alegre e muito significativo.

Notícias Maristas

Ano V - Número 219

Educação: hoje e amanhã...
Novos olhares para a educação católica no mundo

N

os dias 22 e 23 de junho
de 2012, em Roma, aconteceu um Encontro sobre
Educação organizado pela Congregação para a Educação Católica,
da Santa Sé. Participaram 34 pessoas representando Universidades,
Congregações Religiosas, UNESCO
e diversos outros
organismos internacionais de Educação. O Ir. João
Carlos do Prado,
Diretor do Secretariado da Missão, participou
como delegado
da União dos Superiores Gerais
(USG).
O Encontro foi
realizado em vista da celebração
dos 50 anos do
Concilio Vaticano
II e do centenário de fundação
da Congregação
para a Educação Católica (2015),
organismo da Santa Sé para as
escolas e universidades católicas e
seminários para o sacerdócio. Além
dessas datas, se celebra também o
cinquentenário da declaração sobre a educação cristã (Gravissimum
educationis), do decreto sobre a
formação sacerdotal (Optatam totius) do Vaticano II e dos vinte cinco
anos da constituição apostólica sobre a universidade católica (Ex
corde Ecclesiae).
No desejo aprofundar o tema
da educação contemporânea e
seus desafios e perspectivas
para o futuro, a Sagrada Congregação está preparando um
documento sobre a educação

na perspectiva católica. Nesse sentido, o encontro teve por objetivo
dar a conhecer o Instrumentum laboris e ouvir críticas, contribuições
e sugestões para o documento final.
O documento intitulado “Educação:

hoje e amanhã...” está dividido em
três partes: a) Desafios da atual
“emergência educativa”; b) educação na perspectiva da Igreja; c)
perspectivas de futuro. A metodologia da escuta, usada no encontro,
permitiu que novos enfoques enriquecessem o documento e contribuam para a vitalidade da educação
católica no mundo.
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A Congregação de Educação Católica apresentou alguns dados interessantes sobre a educação católica no
mundo. Os números dão a noção da
grande ação da educação católica.
Ao todo são 3.700 seminários de
filosofia e teologia que atendem
a formação de
110 mil seminaristas ao sacerdócio. Não
estão incluídas
as casas de formação de religiosos e religiosas. A educação superior
católica conta
com 1860 universidades e
faculdades
com mais de
3,5
milhões
de estudantes.
A
educação
básica católica conta com
250 mil escolas atendendo
mais de 58 milhões de estudantes.
É no contexto da educação católica
que situamos a educação marista.
Os números apresentados também
mostram nossa missão nos mais
diversos contextos do mundo. A
releitura da educação católica no
mundo de hoje, iniciada pela Santa
Sé, fortalece nossa caminhada e
reflexão sobre a educação marista no contexto de uma “nova
terra” ou da “missão marista
num mundo novo” conforme o
nosso 21º Capítulo Geral.
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