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Processo de reflexão Para 
leigos e irmãos

Promover juntos mais vitalidade para o carisma

casa geral
O Conselho geral continua a sessão plenária até ao dia 14 de setembro. Manteve reuniões com os diversos Secretariados.
Esta semana os Irmãos João Carlos do Prado, Javier Espinosa e Chris Wills, diretores dos respectivos Secretariados da 

Missão, dos Leigos e da Cooperação Missionária Internacional, foram à Nigéria para um encontro da Comissão de Missão 
da região África.

O Ir. César Rojas, diretor do Secretariado Irmãos Hoje, continua acompanhando o Encontro dos Religiosos Irmãos, na 
Casa geral Lassalista.

O Secretariado dos Leigos pro-
põe, na página web, uma co-
leção de fichas como ins-

trumento de reflexão sobre a nova 
relação entre Irmãos, Leigos/as, con-
forme proposta do XXI Capítulo ge-
ral. Com esse material o Secretariado 
quis oferecer pistas de resposta às 
implicações dessa “nova relação”, 
baseada na comunhão, e promo-
vendo juntos mais vitalidade para o 
carisma, no mundo de hoje (Baixar 
as fichas).

O Capítulo assinala algo novo na re-
lação; ainda que tal relação já exista, 
indica nela referenciais novos. Ao 
explicitar Irmãos, Leigas e Leigos, 
afirma uma especificidade vocacio-
nal. A expressão “baseada na comu-
nhão” rompe diferenças e categorias. 
“Promovendo juntos” faz referência à 
corresponsabilidade, a mãos dadas. 
A expressão “vitalidade do carisma” 
inclui que o carisma já é propriedade 
de todos.

A reflexão processual, proposta nas dez fichas, recorda que - leigas, leigos e Irmãos 
condividindo o mesmo carisma marista, - suas vocações específicas são ordenadas 
umas às outras; que, em sua diversidade, são complementares e que, nesse esforço 
de comunhão, “estamos mostrando o rosto mariano da Igreja que de fato queremos” 
(Ir. Emili Turú).

http://www.champagnat.org/000.php?p=297
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comissão interamericana da missão
Desafiados a sermos animadores da vida e missão

Refletir sobre a nova relação entre 
leigos e religiosos, neste momento 
do Instituto, é sem dúvida um ato de 
maturidade. Trata-se de uma poderosa 
certeza: o caminho da unidade é bom 
para a realização do Reino em cada 
membro e na instituição mediada por 
suas obras. Não estamos inventando 
o Evangelho. Estamos unindo forças 
para sua realização. O futuro marista é 
futuro de comunhão.

A reflexão proposta é um convite para 
viver um processo. Os eixos apresen-
tados na proposta convertem-se num 
desafio de conversão, em oportuni-
dade de oração. A partir desses eixos, 
queremos introduzir o diálogo fraterno 
como oportunidade de partilha, como 
maristas; é isso que anima nosso co-
ração e nossos olhos anteveem. Ter o 
mesmo horizonte e buscá-lo juntos é 
o nosso desejo. As fichas contêm um 

texto, um ppt de motivação e algumas 
perguntas para a reflexão pessoal ou 
grupal. Para cada uma das fichas é su-
gerido também algum documento ou 
artigo complementar.

_______________
Secretariado dos Leigos
Baixar as fichas 
www.champagnat.org/000.php?p=297

A Comissão Interamericana da 
Missão (CIM), a serviço da Con-
ferência Interamericana de Pro-

vinciais (CIAP), ajuda a refletir sobre a 
missão marista nas Américas e propõe 
processos, projetos, linhas de ação e 
inciativas para o continente, acompa-
nhando o desenvolvimento e execução 
dos mesmos. Além disso, coordena a 
elaboração dos orça-
mentos e a prestação 
de contas. Ligada à 
Comissão estão as 
Subcomissões de 
Educação, Evangeli-
zação, Solidariedade 
e Gestão. Esta, em 
fase de criação.

A CIM é compos-
ta pelos seguintes 
membros:Angélica 
Alegría, Ir. Micha-
el Flanigan e Ir. Luis 
Carlos Gutiérrez re-
presentando a sub-
-região do Arco Nor-
te, Ernesto Reyes e Ir. 
Juan Ignacio Fuentes 
representando a sub-
-região do Cone Sul; 
Mércia Procópio e Ir. Valdícer Civa 
Fachi representando o Brasil. Também 
são membros o Ir. João Carlos do Pra-
do, Diretor do Secretariado da Missão, 
e o Ir. Chris Wills, Diretor do Secreta-

riado da Cooperação Missionária do 
Instituto.

Em reunião realizada nos dias 19 a 24 
de agosto do presente ano, em Sean-
-Jean-sur-Richelieu, Canadá, a CIM de-
dicou os dois primeiros dias à visita 
e ao conhecimento de comunidades, 
obras e projetos desenvolvidos na Pro-

víncia Marista do Canadá, e reuniu-se 
com as principais lideranças da área 
da missão da Província. Destaca-se a 
visita à Comunidade de acolhida de 
Wilowdale, ao Colégio e à Comunidade 

de Laval, em Montreal, onde houve 
reunião com Irmãos e Leigos animado-
res da missão na Província; à Comuni-
dade de acolhida e de trabalho com os 
migrantes latinos em Drumondville e à 
Comunidade e obra de Valcartier.

Nos dias que se seguiram, após reunião 
com o Provincial, Ir. Bernard Beaudin, a 

CIM trabalhou uma 
extensa agenda de 
trabalho. O Ir. Teófi-
lo Minga, Diretor do 
Secretariado Missão 
Ad Gentes, partilhou 
sobre o contexto 
do Secretariado que 
coordena: o que foi 
feito, o que está fa-
zendo e a dimensão 
de futuro. O Ir. Chris 
Wills, Diretor do Se-
cretariado de Coo-
peração Missionária 
Internacional, novo 
integrante da Co-
missão, expôs o pla-
no de trabalho do 
Secretariado, salien-
tando que pretende 
com o Secretariado 

a formação de comunidades interpro-
vinciais e internacionais, a consolida-
ção do projeto Missão Ad Gentes, a 
criação do serviço marista de volun-
tariado e criação de uma mentalidade 

http://www.champagnat.org/000.php?p=297
http://www.champagnat.org/000.php?p=297
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internacional (romper fronteiras entre países e Províncias).

A CIM, após retomar as deliberações da CIAP, em reunião 
realizada de 4 a 9 de setembro de 2011, em Luján, Argenti-
na, analisou a composição, a caminhada realizada, projetos 
e propostas das Subcomissões de Evangelização, Educação 
e Solidariedade. Elaborou o perfil dos futuros membros da 
Subcomissão de Gestão, bem como indicou nomes a serem 
apresentados à CIAP para aprovação. A Comissão também 
definiu a participação dos membros como elo de ligação 
junto às Subcomissões, conforme segue: Solidariedade: An-
gélica Alegria; Educação: Ernesto Reyes, Mércia Procópio e 
Luiz Carlos Gutierrez; Evangelização: Juan Ignácio Fuentes; 
Gestão: Michael Flanigan e Ir. Valdícer Fachi.

Na sequência, foram feitas considerações gerais e aportes 
ao Plano Estratégico em construção. A partir do trabalho 
desenvolvido pela Comissão, cada Subcomissão desen-
volverá as iniciativas, expectativas e prazos para serem 
incorporadas a esse plano, que tem como Horizonte 2011 a 
1017. Apresenta como Missão: “A Comissão Interamericana 
da Missão promove a reflexão sobre a missão marista na 
América e sobre a articulação de projetos que lhe deem 
vitalidade, apoiando os responsáveis e os animadores das 

Unidades Administrativas e atendendo aos chamados do 
Capítulo Geral e às necessidades comuns detectadas” e 
como Visão: “Em 2017, ter contribuído significativamente 
para a maior vitalidade, articulação e profetismo da missão 
marista nas Américas”.

A CIM também definiu os temas relevantes a serem levados 
para apreciação e aprovação do Conselho Permanente da 
CIAP como fruto do trabalho realizado pela Comissão e 
Subcomissões.

Informes gerais foram partilhados, como os encaminha-
mentos e trabalhos realizados pela Comissão Internacio-
nal de Missão; a realização do Encontro Internacional de 
Jovens Maristas, de 17 a 22 de julho de 2013, no Rio de 
Janeiro, e Jornada Mundial da Juventude, nos dias 23 a 28 
de julho, também no Rio de Janeiro. O Ir. João do Prado 
também informou sobre o Curso de desenvolvimento de 
lideranças e Dirigentes Maristas, como experiência piloto, 
destinado a Irmãos e leigos a ser realizado de 17 de março 
a 26 de abril de 2013, em Curitiba, Brasil. Também será re-
alizado o Curso sobre Patrimônio e Espiritualidade Marista, 
promovido pela Rede de Educação Superior, tendo início 
em agosto de 2013.

assembleia missionária 2012
70 Maristas australianos se reúnem em Mittagong

Um Conselho interino sobre mis-
são, formado por Irmãos e Lei-
gos, foi criado em 2011. Uma de 

suas principais responsabilidades era a 
de preparar a Assembleia missionária 
para reunir os maristas de toda a Aus-
trália, antes da inauguração da nova 
Província Australiana, em 8 de dezem-
bro de 2012 e do Capítulo  dos Irmãos.

O histórico encontro, que teve lugar 
Mittagong, de 12 a 15 de Agosto, 
reuniu os participantes engajados na 
seguinte pauta:

*Aprovação das diretrizes do Conse-
lho da Missão. Esse foi um resultado 
notável para a Província. Ele marca a 
transferência das decisões do Conse-
lho Provincial para o provincial e seu 
Conselho da Missão, sobre os assun-

tos relativos à missão.  O Conselho Missionário é composto por Irmãos e Leigos 
Maristas.
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Uma rede de comUnidades na eUroPa

Buscando pistas para o novo modo de ser Irmão

Em nossa casa do Escorial, Es-
panha, realizou-se de 9 a 13 
de agosto um encontro de co-

munidades maristas da Europa. Foi 
convocado pela Conferência Marista 
da Europa (CEM), como fruto da re-
flexão levada a efeito no Conselho 
geral ampliado (ND de l’Hermitage, 
março 2011) sobre o futuro da pre-
sença marista no continente. Cada 
Província podia enviar uma ou duas 
comunidades.

Participaram comunidades das 5 
Províncias. Da Europa Centro-
-Oeste: Arlon (Bélgica) e Des-
sau (Alemanha); de Composte-
la:  Ponferrada (Espanha); de 
Ibérica: Fuenlabrada (Espanha) 
e Bucareste (Romênia); de Me-
diterrânea: Torrente (Espanha); 
de Hermitage: Karzac (Hungria) 
e a nova comunidade de Atenas 

(Grécia), por iniciar proximamente.  

A equipe organizadora eram os mem-
bros da Comissão europeia “Irmãos 
hoje”: António Leal (Portugal), Car-
los Martín (Espanha), Maurice Tail-
deman (Bélgica), Juan Miguel Anaya 
(Espanha) e Jean-Pierre Destombes 
(França), este último ausente por 
motivo de saúde. Também estiveram 
presentes os Irmãos Brendan Geary, 
provincial da Europa Centro-Oeste e 
atual coordenador da CEM, e Anto-
nio Ramalho, do Conselho geral. Pas-

saram ao menos um dia com o grupo 
os provinciais Ambrosio Alonso (Ibé-
rica), Maurice Berquet (L’Hermitage) e 
Óscar Martín (Compostela).

A proposta do encontro era partilhar 
experiências e refletir sobre os ape-
los do XXI Capítulo geral no sentido 
de “ir depressa a uma nova terra” e 
“explorar novos caminhos para ser 
irmão”. 

As comunidades presentes tinham 
perfis bem diferentes, quanto à sua 

missão e composição, algumas 
delas internacionais. A partilha 
foi muito rica e questionadora, 
tendo como foco a fidelidade 
ao carisma marista e sua atua-
lidade. Ao final do encontro, o 
grupo deixou para a CEM uma 
série de propostas e sugestões 
concretas.
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* As indicações para a composição do 
próximo Conselho da Missão, feitas 
pelos participantes da Assembleia.

* A importância de uma declaração 
clara das prioridades para a Missão, no 
período de 2013-2015.

As áreas importantes identificadas:
As Comunidades maristas australia-
nas: testemunhas de comprometi-
mento vocacional, corresponsabili-
dade, formação, pastoral, solidarie-
dade, jovens maristas – eis o nosso 
futuro.

Ao concluir a Assembleia, o Ir. Jeff 
Crowe, provincial eleito da Província 
da Austrália, convidou os participantes 
– Irmão e Leigos – a, juntos, levarem 
adiante o chamado missionário como 
parte da Comunidade marista austra-

liana. O Ir. John Klein, Conselheiro ge-
ral, em seu discurso aos participantes 
apontou as adaptações inovadoras 
que ocorrem na Austrália, como a cor-
responsabilidade dos Irmãos e Leigos 
Maristas na missão, o que é um ele-
mento cada vez mais evidente numa 
série de organismos e estruturas da 
Província, e particularmente evidente 
nos relacionamentos.

A Assembleia foi um encontro crítico 
para a Família Marista na Austrália, 
pois estabeleceu um entendimento 
comum sobre a missão Marista e mo-
tivou os participantes a voltarem para 
suas comunidades com renovado vi-
gor, a fim de levar adiante o trabalho 
apostólico.

É difícil expressar o espírito de espe-
rança e a expectativa que marcaram a 

Assembleia, mas os seguintes comen-
tários dos participantes traduzem bem 
esse aspecto:

 “Estamos participando de um proces-
so consultivo e histórico que se abre 
para os leigos desta Família Marista, 
apontando assim os caminhos do fu-
turo. Sinto-me como se eu fosse parte 
da tripulação do Capitão Kirk da nave 
Star Trek, convidado a ir audaciosa-
mente para lugares onde outros não 
se atreveram a ir. É um privilégio fazer 
parte deste processo.”

“Um encontrofantástico de pessoasde 
uma mesma opinião, comprometidas, 
apaixonadas, e com o objetivo comum 
de assegurar a missão marista viva,no 
spróximos 50, 100, 150 anos.”


