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Assembleia Provincial da
África Austral
Lusaka, 8-15 de agosto de 2012

S

essenta e nove Irmãos do Zimbábue, Zâmbia, África do Sul,
Moçambique, Maláui e Angola
se encontraram no Seminário de São
Domingos em Lusaka, para uma Assembleia que se estendeu de 8 a 15
de agosto. Foi grande a satisfação da
Província por saber que o Superior
geral e o Vigário geral aceitaram o
convite para participar e animar o

encontro. A presença dos dois Irmãos foi para todos fonte de encorajamento, pela qual a
Província ficou muito grata.
No primeiro e no último dos seis dias de
trabalho, tratamos de assuntos Provinciais.
Para começar, os delegados foram ajudados
a compreender a situação atual por meio
de colagens coloridas de casas e obras, que
foram dispostas na sala de reuniões. Este

exercício permitiu a todos de ter uma
idéia da diversidade de situações e
frentes de missão em nossos países. Outras sessões permitiram refletir sobre as nossas comunidades,
a Pastoral Vocacional e a situação
financeira.
Os outros quatro dias foram conduzidos pelos Irs. Emili Turú e Joe McKee.

Casa Geral
O Irmão Ernesto Sánchez, Conselheiro Geral, participou da Assembleia da Província Mediterrânea, realizada nos dias 24
a 26, em Guardamar, Espanha.
O Ir. João Carlos do Prado, diretor do Secretariado da Missão, nesta semana, preside a reunião “Evangelizadores entre os
jovens”, para todas as Unidades Administrativas da África, no MIC, na cidade de Nairóbi, Quênia.

Notícias Maristas
No primeiro dia eles nos convidaram
a “retornar às bases” e refletir sobre o
significado de nossa fé em Deus e de
nossa vida de consagrados. Em seguida, os dois Irmãos nos levaram a refletir
sobre os apelos do 21 º Capítulo Geral.
Cada dia refletimos sobre um apelo diferente: (a) Novas formas de ser Irmão;
(b) Uma nova relação entre Irmãos e
Leigos Maristas e (c) A presença significativa entre crianças e jovens pobres. As apresentações e os trabalhos
coordenados pelos dois Irmãos nos
desafiaram – nas palavras do lema do
Capítulo Geral – a criar corações novos
para um mundo novo. Para encerrar, no
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último dia o Ir. Joe Walton, Provincial
levou os Irmãos a refletir sobre alguns pontos, sobretudo sobre o futuro.
Irmãos também foram convidados a
comparar o que eles experimentaram
com os objetivos da Assembleia.
A metodologia utilizada durante a Assembleia envolveu o uso considerável
da "Mesa Redonda", ou seja, discussões em pequenos grupos, geralmente
com cerca de seis membros cada. Duas
sessões foram muito esclarecedoras
quando os irmãos de Roma responderam às perguntas escritas sobre aspectos do Instituto, que trataram desde a
realidade dos nossos Irmãos na Síria e

na missão "ad gentes", até perguntas
sobre os leigos e a pastoral vocacional.
A Assembleia concluiu com a santa
Missa da Assunção de Maria, durante a
qual 12 jovens Irmãos renovaram seus
votos, na presença do Ir. Emili. O Ir.
João Torcato celebrou o 60º aniversário de sua primeira profissão.
Os frutos dessa assembleia certamente serão conhecidos com o passar do
tempo. Como diria o Irmão Emili:
Irmãos, o futuro está em nossas
mãos.

Experiência de internacionalidade
Canadá: Reunião dos jovens Irmãos do Arco Norte

O

s Irmãos Provinciais do Arco
Norte quiseram revestir de
“carne” os horizontes futuros
do espírito do XXI Capítulo geral, com
a audácia de uma experiência inusitada. Com efeito, de 24 de junho a 4 de
julho, a Província do Canadá, repentinamente, rejuvenesceu com a presença de uma vintena de jovens Irmãos,
provenientes de cinco Províncias, abaixo do paralelo 45º. Contamos com 9
Irmãos da Norandina, 2 da América
Central, 7 do México e um dos Estados
Unidos da América. A Província do
Canadá foi representada por um jovem
leigo marista.
Assim, Carlos, Robinson, Andrés, José,
Héctor, Sixto, Jorge Rodrigo, Miguel,
Hugo, Frantzley, César, Brian, Antonio, Luís Fernando, Jaime, Bernardino,
Omar, Luís Manuel, puderam viver uma
experiência excepcional de fraternidade; a maioria não se conhecia. Que
idade teria o mais jovem? 26 anos! Um
bom número deles se prepara à profissão perpétua; outros já professaram,
definitivamente, há um ou dois anos.

O Projeto inicial era Haiti. Foi no “Camp Mariste” de Rawdon e na “Obra Vida
Nueva” de Desbiens, que se viveu essa experiência, privilegiando em cada lugar
o espírito de família e o amor ao trabalho, que Marcelino Champagnat desejava
na formação inicial de seus Irmãos. Seus acompanhantes, Hugo Félix, Charles,
Marius, Bernard e todos os jovens Irmãos, participantes desse projeto, unanimemente reconhecem a qualidade excepcional da acolhida e hospitalidade recebidas nesses lugares, assim como nas Comunidades de Saint-Jean-sur-Richelieu,
Château Richer e Valcartier.
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Recordamos que essa experiência, ao
longo de dez dias, foi apoiada pela
partilha da experiência de vida, e pela oração espontânea. A Eucaristia,
celebrada em cada um dos quatro
lugares importantes de peregrinação
da Província de Québec: o Oratório de
São José, a Basílica de Nossa Senhora
do Cap, a Ermida de Santo Antônio e a
Basílica de Sant’ Ana de Beaupré.
Demos a oportunidade de concluir esta notícia a alguns participantes:
“Aproveito para agradecer a todos
os Irmãos da Província do Canadá
que possibilitaram esta magnífica

experiência, apreciada por todos”.
“Aprendi muito com cada um de vocês, Irmãos e Leigos de Saint-Jean-sur-Richelieu, Rawdon, Desbiens,
Chateau Richer e Valcartier”.
“Se em sua bela Província, as paisagens são maravilhosas, mais ainda o
são seu estilo de vida, sua mensagem e seu exemplo. É um convite à
vida, pouco importando as circunstâncias e a idade. O que nos transmitem é uma mensagem de vida”.
“Nosso reconhecimento a Deus e
nossa admiração por vocês que nos
receberam tão fraternalmente”.

Um grande agradecimento aos Irmãos
Provinciais do Arco Norte, por nos
terem “presenteado”, por dez dias, os
seus jovens Irmãos. Essa abertura sem
precedentes é um sinal profético e
uma resposta inequívoca ao chamado
fundamental do último Capítulo geral
e uma audaz colocação em prática
do coração sem fronteiras de nosso
Fundador e da intuição histórica e capitular da internacionalidade de nosso
Instituto.
Bernard Beaudin, fms
Provincial da Província do Canadá

Nomeações e Notícias
Do Ir. Superior geral e de seu Conselho

A

Ir. Roy Deita (Ásia-Leste), como adjunto do Ecônomo geral,
por dois meses, até final de outubro de 2012.

o longo dos meses de maio, junho e julho, o Conselho geral renovou o mandato de considerável
número de provinciais: Ir. Libardo Garzón (Norandina); Ir. Ricardo Reynoso (México Central); Ir. Wellington
Mousinho de Medeiros (Brasil Centro-Norte); Ir. Inácio
Nestor Etges (Rio Grande do
Sul); Ir. Valentin Djawu (África Centro-Leste); Ir. Antonio
Giménez (Mediterrânea). Foi
também nomeado o Ir. Jeffrey Crowe como primeiro
provincial da “Austrália”, a
nova Província que surgirá
das atuais de Melbourne e
Sydney.

Há alguns dias, reuniram-se, em
Roma, as Equipes de Manziana e
de El Escorial com os membros
do Secretariado “Irmãos hoje”
para avaliar o programa para animadores de comunidade (duas
sessões em cada uma das casas,
para um total de 67 Irmãos). Tanto nossa avaliação como a dos
participantes tem sido muito positiva. Acreditamos que muitos
dos sonhos que emergiram durante o XXI Capítulo geral puderam concretizar-se durante esses
meses: a internacionalidade; a
fraternidade na diversidade; a
prática do diálogo fraterno; a
vivência de uma espiritualidade
integradora; corações novos para um mundo novo; a Igreja com
rosto mariano; a experiência
Hermitage a partir da vivência
do Padre Champagnat e dos primeiros Irmãos; o desafio de nova comunhão entre Irmãos
e leigos, construindo comunidade, etc.

O Conselho geral renovou o
mandato de alguns membros
da Administração geral:
Ir. Pietro Bettin, como superior da comunidade da Casa
geral, por três anos;
Ir. José M. Ferre, como secretário pessoal do Superior
geral, por três anos;
Ir. Juan Moral, como arquivista geral do Instituto, por um
ano.
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Percepção evolutiva da figura de Champagnat
Em julho passado, realizou-se, em Loma Bonita, no México, o curso do CEPAM sobre
a Percepção evolutiva da figura de Marcelino Champagnat. Participaram do período
de estudos Ir. Jean-Mance Louis-Jeune, Ir. Deivis Fischer, Ir. Aureliano Brambila, Ir.
Javier Echeverry, Ir. Vinicius Tenedini, Sr. Eduardo Armenta, Sr. Carlos Barreto e Sr.
Sérgio Schons.

A juventude, rosto jovem de Deus
Brasil: Encontro de Evangelizadores entre os Jovens

I

rmãos, leigos e jovens Maristas,
provenientes de dez Províncias
e dois Distritos, reuniram-se em
Campinas, Brasil, para realizar o encontro interamericano “Evangelizadores entre os Jovens”, com o principal objetivo de “Celebrar a caminhada da PJM na América” e observar a
realidade da juventude, analisando
seu contexto atual e a missão de
evangelizar crianças, adolescentes e
jovens na América.
Prestigiaram o início desse encontro
o Ir. Josep María Soteras, do Conselho geral, o Ir. Wellington Medeiros,
Provincial da Província Marista do
Brasil Centro-Norte e membro da
Comissão Permanente da Conferência Interamericana de Provinciais; o
Ir. Valdícer Fachi, secretário executivo
da União Marista do Brasil – UMBRASIL – e o Ir. João Carlos do Prado,
diretor do Secretariado da Missão do
Instituto.

espaços e estruturas de animação,
a ver os distintos rostos que João
Batista Montagne apresenta, hoje, a
pintar-nos o rosto com a cor da esperança e a não temer de partir com
eles para uma nova terra.

Desde a abertura, os jovens participantes, representantes da juventude de suas Províncias e Distritos,
marcaram com alegria e protagonismo esse espaço que, concomitantemente, se converteu em
oportunidade de colocar-nos em
atitude de escuta daqueles que,
através de uma canção, de uma
representação e mesa redonda dirigida por eles mesmos,
nos convidaram a dar atenção
à juventude, a disponibilizar-lhe
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Durante os dias do encontro, os
participantes tiveram a oportunidade de partilhar realidades juvenis,
forças, desafios e sonhos, próprios
da Pastoral Juvenil de cada uma
das Províncias, havendo, ao mesmo
tempo, a possibilidade de observar

Director técnico:
Ir. Alberto Ricica
Realização:
Sr. Luiz da Rosa

os horizontes e as perspectivas da
evangelização da juventude marista,
na América.
Os momentos de oração foram espaços para reconhecer os sinais de
Deus, na vida e na história, e, pela
partilha da vida e da espiritualidade,
podemos dizer que o coração ardia
em cada um dos presentes, e que
seu entusiasmo motiva a pôr-nos
em caminho e a partilhar a missão,
humanizando-nos e humanizando a
realidade.
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Durante o encontro se pôde conhecer as respostas da Missão
Marista, através da Missão 'ad
gentes', o Voluntariado Marista
Internacional e o documento
interamericano de solidariedade
“Caminos de Solidaridad Marista en las Américas”.

