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Capítulo do Distrito Marista da
África Ocidental
Novo superior, novo conselho e novas prioridades

O

quinto Capítulo do Distrito
Marista da África Ocidental
reuniu 17 Capitulares e 3
membros convidados durante cinco
dias, entre os dias 10 e 15 de agosto
de 2012, na Casa Distrital em Acra,
Gana. O Capítulo ocorreu depois de
meses de preparação que, entre várias ações, envolveu a consulta para
a eleição do novo Superior Distrital.
As contribuições dos Irmãos foram
valiosas, tanto individuais, como comunitárias, em relação à pesquisa
sugerida pela Comissão Preparatória
e à eleição dos delegados. Outro
nível de contribuição incluiu a elaboração de relatórios para todas
as esferas, abrangendo a vida dos
Irmãos e aspectos estruturais do
Distrito, que constituíram excelentes documentos de trabalho. Uma
intensiva novena, ocorrida entre os
dias 1 e 9 de agosto, marcou a fase
final de preparação para o Capítulo
Distrital.

uma atmosfera de oração e confiança em Jesus, Maria e Champagnat. Pela primeira
vez na história deste jovem Distrito houve participação num Capítulo de um delegado Marista Leigo, que foi o senhor Num Timothy, vindo de Gana. Isso representa
um marco importante para uma maior união e colaboração com os nossos parceiros
leigos.

Durante o Capítulo os Irmãos partilharam as suas preocupações e esperanças a respeito do Distrito, em

Os Capitulares, em espírito de comunhão, intensificaram o processo de discernimento, a fim de traçar um caminho a seguir pelo Distrito ao longo dos próximos três
anos. Como conclusão desse processo os Irmãos estabeleceram três prioridades, que

Casa Geral
O Ir. Emili Turú, Superior geral, voltou sábado do Escorial, Espanha, onde se encontrou com o grupo da sessão Horizontes.
Todo o Conselho geral está agora em Roma, participando de uma plenária, de 3 a 14 de setembro.
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vêm citadas abaixo, e delegaram ao
Superior Distrital e seu Conselho a responsabilidade de as realizem durante
o período de seu governo:
Formação: promover formação adequadaaos irmãos e aos leigos, abrangendo diferentes áreas de necessidades, e proporcionar fóruns de renovação espiritual para os irmãos e
colaboradores leigos.
Vida Comunitária: Autonomia Financeira das Comunidades: possibilitar que os Irmãos trabalhem na construção de Comunidades Maristas proféticas, saudáveis e autossuficientes,
que testemunhem a mensagem do
Evangelho e que promovam o bem-estar de seus membros, garantindo
que eles vivam com o que ganham.
Ministério Vocacional: incentivar os
membros do Distrito a trabalhar para
criar uma conscientização vocacional
Marista e também dedicar atenção
especial para aqueles que querem
consagrar-se ao Senhor na Vida Religiosa Marista.
Observando que as prioridades acima
já haviam sido discutidas ou abordadas em Capítulos anteriores, os
Capitulares observaram a falta de sua
aplicação prática e, por essa razão,
sugeriram uma cláusula de execução
das prioridades a serem seguidas pelo
Conselho Distrital. Assim, o Conselho
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Distrital vai fazer com que um plano
seja elaborado para facilitar a implementação dessas prioridades e assegurar que os objetivos sejam avaliados
ao final de cada ano.`
Alguns dos momentos de inspiração
do Capítulo podem ser destacados
como a instalação do novo Superior do Distrito, Ir. Francis Yufenyuy
Lukong pelo Provincial da Província
do Mediterrâneo, e a eleição dos Conselheiros Distritais. Em um espírito
de fé, confiança e transparência, os
seguintes Irmãos foram eleitos como
Conselheiros Distritais: Ir. John Kusi
Mensah (Gana), Ir. Daniel Taylor (Libéria), Ir. Vincent de Paul Kouassi (Costa
do Marfim) e o Ir. Kwame Frimpong
Isaac (Gana, atualmente trabalhando
em Camarões).
O Provincial da Província do Mediterrâneo, Ir. Antonio Giménez de Bagüés
Gaudó, teve também a oportunidade
para agradecer ao Ir. Sylvain Yao Kouassi Kan pelos seis anos que ele serviu
o Instituto como Superior Distrital.
Outra personalidade chave presente
neste Capítulo foi o Irmão Ernesto
Sánchez, Conselheiro Geral, cujo incentivo e acompanhamento, bem como análises inestimáveis e experiências enriquecedoras, foram altamente
apreciados.

Foi uma ótima coincidência que este
Capítulo tenha terminado na Solenidade da Assunção, Festa Patronal da
nossa Congregação. Neste dia os Capitulares juntaram-se para rezar e para
celebrar com Ir. David Cooney o seu
cinqüentenário de Profissão Religiosa.
O Ir. David é um dos Irmãos dos Estados Unidos que trabalhou por alguns
anos na Libéria e está atualmente no
país para celebrar este aniversário
com os irmãos liberianos.
Este Capítulo Distrital foi acompanhado e enriquecido por cerimônias de
oração e celebrações Eucarísticas que
deixaram os Capitulares muito satisfeitos ao final, confiantes de que Maria,
Nossa Boa Mãe, guiou-os com segurança e sabedoria por meio de tudo o
que aconteceu nestes dias, e esperançosos de que ela vai continuar a inspirá-los com seu espírito. Na verdade,
os Capitulares deixaram este Capítulo
inspirados, renovados e determinados
a contribuir com a sua quota, como
indivíduos e como comunidades, para
o progresso do Distrito e do Instituto
como um todo.
Aos 12 anos de existência, o Distrito
da África Ocidental conta com um
número de 75 Irmãos, entre os quais
dois não africanos e três na Missão Ad
Gentes.

Todos Irmãos
Roma: Encontro sobre a Identidade e a
Missão do Religioso Irmão

E

ntre os dias 2 e 29 de setembro de 2012, acontece em
Roma um encontro internacional, reunindo 48 irmãos,
membros de oito Institutos de religiosos Irmãos: os
"Edmund Rice Christian Brothers", os Irmãos das Escolas
Cristãs, os Irmãos de São Gabriel, os Irmãos da Instrução
Cristã, os Irmãos Maristas, os Irmãos de Nossa Senhora da

Misericórdia, os Irmãos do Sagrado Coração e os Irmãos da
Sagrada Família.
A reunião acontece na Casa geral dos Irmãos das Escolas Cristãs – Lassalistas – e abordará o tema seguinte: “A Identidade e
a missão do religioso Irmão na Igreja e no mundo, hoje”.
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Os irmãos maristas que participam são: John Hazelman (Samoa), Ador Santiago (Filipinas), Joachim
Ezetulugo (Nigéria), Juan Carlos Fuertes (Espanha),
Antonio Quintiliano (Brasil), Ismar Portilla (Colômbia), Bernard Beaudin (Canadá) e César Rojas,
diretor do Secretariado Irmãos Hoje e membro da
equipe que organiza o encontro.
Os religiosos Irmãos se dedicam a muitas atividades, mas, principalmente, à educação. A Igreja
católica, além do clero diocesano, conta com o
trabalho de cerca de um milhão de religiosas e de
religiosos que se dedicam ao serviço do Evangelho, através do mundo. Havia na Igreja, em 2010,
em torno de 721.935 religiosas, 54.665 religiosos
Irmãos e 135.227 religiosos sacerdotes.

Irmãos maristas participantes

Ir. Eduardo Navarro de la Torre
Nomeação do Provincial de México Ocidental
apoio dos Irmãos da Província.
Também felicita-se e agradece-se a
todos os Irmãos por sua ativa participação na sondagem de Provincial e sua
dedicação em favor da vida e da missão da Província do México Ocidental.

O

Ir. Emili Turú, Superior Geral,
com o Conselho Geral, depois
de estudar a sondagem realizada na Província, decidiu nomear o
Ir.Eduardo Navarro de la Torre como
Provincial da Província do México Ocidental por um segundo mandato de
três anos. O Ir. Eduardo iniciará este
segundo triênio durante a celebração
do Capítulo Provincial em dezembro.
Agradece-se ao Ir. Eduardo a abertura e
a disponibilidade para seguir servindo
ao Instituto na qualidade de Provincial.
Os resultados da sondagem provam
claramente que goza de um grande

Breve biografia: O Irmão Eduardo,
conhecido familiarmente por “Lalo”,
nasceu em Tepatitlán, Jalisco ( 1950).
Seus pais Domitilo e Francisca de la
Torre matricularam-no no Colégio Morelos de Tepatitlán (Jalisco), onde iniciou seus estudos. Este colégio tem
fama porque dele saíram em torno de
quarenta vocações para Irmão Marista.
Eduardo ingressou no juvenato a 15
de agosto de 1962, em Loma Bonita,
Guadalajara (Jalisco). Fez o postulado
(1965), a tomada de hábito (1966) e
sua primeira profissão (1967) em Morélia. Fez três anos de escolasticado
em Loma Bonita como estudante da
Normal “Anáhuac”.
A trajetória da atividade apostólica do
Irmão Eduardo como marista pode-se

3

resumir nos seguintes traços: oito anos
como professor em Aguascalientes, Tepic, Monterrey e Tepatitlán; sete anos
como formador no Juvenato de Guadalajara, primeiro como professor e logo
quatro anos como diretor; quatro anos
como estudante de psicologia religiosa
na Universidade Gregoriana de Roma;
nove anos como formador no Noviciado, dos quais vários foi mestre e dois
sub-mestre, fazendo equipe com o
Irmão Basílio Rueda; em continuação
prestou seus serviços como vice-provincial e superior da casa provincial
durante cinco anos; e seis anos como
superior e diretor general no Instituto
México de Tijuana. Também foi eleito
por sua Província, pelo menos por
quatro triênios, Conselheiro provincial.
E em meados 2009, o Conselho geral
pediu-lhe para assumir a direção do
Centro internacional de espiritualidade
de El Escorial. Porém, em seguida, o Ir.
Superior Geral e seu Conselho decidiu
nomeá-lo Provincial da Província do
México Ocidental. Aceitando, assumiu
o cargo a 23 de dezembro de 2009,
para um período de 3 anos.
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Inauguração da Universidade Marista de Valladolid
México, Morelia

O

dia 13 de agosto de 2012 foi importante para a comunidade educativa marista de Morélia porque foi inaugurada a
“Universidade Marista Valladolid”, para oferecer uma nova proposta de educação superior aos jovens do Estado de
Michoacán. A Universidade, com forte identidade marista, se propõe: “Formar acadêmica, humana e cristãmente os
jovens universitários, segundo o carisma educativo de simplicidade, ambiente de família, amor ao trabalho, cultivando a
confiança em Maria, em tarefa partilhada por Irmãos e Leigos, qualificados profissional e apostolicamente”.
Na inauguração estiveram presentes o Dr. Alejandro A. Rangel Estrada, Reitor da Universidade, o Dr. Francisco Javier Jasso
Muñoz, Diretor geral do Instituto Valladolid, o Ir. Carlos Vargas Vice-Reitor, assim como os Irmãos Eduardo Navarro, provincial
do México Ocidental e o Ir. Antonio Cavazos.

“CHANGE: faça a diferença!”
Encontro da Comissão Organizadora do
Encontro Internacional de Jovens Maristas, Rio 2013

D

urante os dias 14 e
16 de agosto, a Comissão Organizadora
do EIJM – Encontro Internacional de Jovens Maristas
| Rio 2013, composta por
integrantes das três Províncias (Província Marista Brasil
Centro-Norte, Província Marista do Rio Grande do Sul
e Grupo Marista) e Distrito
do Brasil Marista, além dos
membros da União Marista
do Brasil (UMBRASIL) e do
Ir. João Carlos do Prado,
diretor do Secretariado de Missão
(Roma), se reuniu no Colégio Marista
São José – Tijuca, no Rio de Janeiro
(RJ), para apresentação e avaliação
dos trabalhos realizados, alinhamento e validação das demandas e encaminhamento dos processos
referentes às inscrições, formação de voluntários, acolhidas,
estande da Feira Vocacional,
ação solidária nas ONGs, Semana Missionária (pré-jornadas),
Encontro 4 Ramos, Jornada
Mundial da Juventude, Festival
Internacional Marista, plano de

comunicação e marketing, logística e
captação de recursos, articulação da
Área de Representação Institucional
da UMBRASIL, entre outros.

a diferença!” e lema: “Ide e
fazei discípulos entre todas
as nações” (Mt 28,19), o
evento se realizará de 17
a 21 de julho, no Colégio
Marista São José – Tijuca,
no Rio de Janeiro (RJ), como
um espaço propício para o
fortalecimento da integração, da reflexão, da atualização do carisma marista
e da promoção de espaços
de partilha de iniciativas
que promovam os direitos
das crianças e jovens, nos
países e comunidades onde há a
presença marista.

O Encontro antecede a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que se realizará de 17 a 21 de julho, no Rio de
Janeiro (RJ). A União Marista do
Brasil – UMBRASIL, representaNotícias MARISTAS
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Distrito da Amazônia, coordena
Director técnico:
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ganização do EIJM e trabalha
Realização:
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com alegria junto à Comissão
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Site web: www.champagnat.org
Organizadora para realizar um
Edita:
excelente encontro.
Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral – Roma
O EIJM | RIO 2013 terá foco na mudança. Com o tema “CHANGE: faça
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