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Setembro – Outubro 2012
Calendário do Conselho geral e dos
Diretores dos Secretariados
02 a 29 de setembro: Programa Intercongregacional sobre a Identidade
e a Missão do Religioso Irmão, Roma
– César Rojas
03 a 14 de setembro: Sessão plenária do Conselho geral, Roma
12 a 15 de setembro: Encontro
da Comissão Africana da Missão,
Nigéria - Chris Wills, Javier Espinosa e
João Carlos do Prado
20 a 22 de setembro: Assembleia
Provincial da Missão, Compostela,
Valladolid – Ernesto Sánchez e Antonio Ramalho
21 a 23 de setembro: Leadership
- Ásia do Sul – John Klein e Michael
de Waas

Casa Geral
O Ir. Emili Turú participou na segunda-feira, como conferencista, do Programa Intercongregacional sobre a Identidade e
Missão do Religioso Irmão, na Casa dos Irmãos Lassalistas em Roma.
Na mesma segunda-feira 17 o Ir. Josep Maria Soteras passou o dia com o grupo (espanhol-português) da Terceira Idade,
em Manziana.
O Ir. Joe Mc Kee viajou para a Espanha, onde se encontra no Escorial com o grupo “Horizontes”, nos dias 20 e 21 de
setembro. No passado dia 18 esteve também com o grupo de Manziana.
Os Irs. Ernesto Sánchez e Antonio Ramalho foram a Valladolid, Espanha, para a Assembleia Provincial de Compostela
sobre a Missão, nos dias 20 a 22 de setembro.
Os Irs. John Klein e Michael De Waas partiram para o Sri Lanka a fim de animar um encontro de formação sobre liderança
para os membros do conselho provincial da Ásia do Sul, de 21 a 23 de setembro.
Os Irs. João Carlos do Prado, Javier Espinosa e Chris Wills voltaram da Nigéria no dia 17, de uma reunião com a Comissão
Africana da Missão.
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23 a 28 de setembro: Encontro
“Evangelizadores entre os jovens” da
Europa, L’Hermitage – João Carlos do
Prado
24 e 25 de setembro: Equipe de
acompanhamento dos Lugares Maristas, L’Hermitage – Joe Mc Kee
25 de setembro a 02 de outubro:
Visita a Timor Leste (Prov. de Melbourne) – Michael De Waas
29 e 30 de setembro: Celebração dos
20 anos da SED, Madrid – FMSI Roma
30 de setembro a 05 de outubro:
Encontro dos formadores e animadores Vocacionais do Arco Norte, Medellín (Colômbia) – César Rojas
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01 a 07 de outubro: Assembleia Provincial da América Central, Guatemala
– Emili Turú
01 a 09 de outubro: Reunião da Diretoria do MAPAC, Filipinas – Joe Mc Kee
02 a 05 de outubro: Reunião nacional
dos Formadores do Brasil, Florianópolis – Ernesto Sánchez
03 a 06 de outubro: Comitê Executivo da Rede Internacional Marista de
Educação Superior - João Carlos do
Prado
07 a 28 de outubro: Sínodo sobre a
Nova Evangelização, Vaticano (Roma)
– Emili Turú

08 a 13 de outubro: Encontro da
Rede Internacional Marista de Educação Superior, Cidade do México – John
Klein, Chris Wills e João Carlos do Prado
09 a 15 de outubro: Retiro da Província
de l’Hermitage, em ND de l’Hermitage
– Ernesto Sánchez e Antonio Ramalho
19 de outubro a 02 de novembro:
Visita ao ‘Marist International Center’
(MIC), Nairóbi (Quênia) – Joe McKee,
Antonio Ramalho, Ernesto Sánchez e
César Rojas
20 de otubro a 13 de novembro:
Visita a Santa María de los Andes, Bolívia e Chile – J. M. Soteras e Eugène
Kabanguka

Dar resposta aos desafios que
o mundo nos lança hoje
A Subcomissão de Irmãos para a América

N

os dias 6 a 10 de agosto, reuniu-se, na cidade de Lima, Peru, a Subcomissão de Irmãos
para a América, integrante do modelo organizacional da Conferência
Interamericana de Provinciais (CIAP).
Essa Subcomissão é composta pelos
Irmãos: Carlos Vélez Cacho (Província
da América Central), Carlos Saúl Corzo
(Província Norandina), Oscar Montenegro (Província Santa María de los
Andes), Raúl Schönfeld (Província Cruz
del Sur), James Pinheiro dos Santos
(Província Brasil Centro-Norte), Antônio Quintiliano da Silva (Província Brasil
Centro-Sul), Gerard Bachand (Canadá).
A coordenação do encontro coube ao
Irmão César Rojas Carvajal, diretor do
Secretariado Irmãos hoje.
Inicialmente, agradecemos toda a confiança depositada em nós e vemos

nessa missão, a nós confiada, um
grande desafio cheio de expectativas,
ao tentar responder aos desafios que
o mundo lança, atualmente, à vida
consagrada.
Mais que um grupo ou equipe de trabalho, desejamos formar uma comunidade de Irmãos que observa o horizonte com esperança e união fraterna.
Começamos a construção de nosso
plano estratégico que servirá de bússola no caminho que empreendemos,
descobrindo os focos de Vida Marista
na América bem como os alertas que
podem minar esses focos. Foi bonito
perceber e constatar o testemunho e a
entrega de muitos Irmãos que tornam
possível a encarnação do carisma Marista em nossas realidades.
Depois de refletir e rezar, acreditamos
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que a partir da caminhada marista na
América, a missão da Subcomissão
de Irmãos seja a de estudar e propor
temas e ações que dinamizem a pastoral vocacional, a formação inicial e
permanente, e promovam novo modo
de ser Irmãos, hoje.
Sabemos que contamos com o entusiasmo de todos os Irmãos da região
e com a grande riqueza de Irmãos e
formandos que nela existe.
Agradecemos e acolhemos com alegria
as palavras que o Ir. Emili Turú, SG, nos
dirigiu. Recordava-nos ele que: “Com
Maria, que ‘parte depressa’, sentimo-nos chamados a viver nossa vida como serviço e a levar Jesus para os
outros... Construímos comunidade ao
redor de Maria como os apóstolos em
Pentecostes.
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Renovar com fervor e construir
nosso futuro
Primeira Assembleia da Província da Ásia Oriental

C

inquenta e cinco Irmãos Maristas das Filipinas, Coreia do Sul,
Hong Kong, Singapura e Malásia
participaram da primeira assembleia
dos Irmãos da Província da Ásia Oriental, de 19 a 20 de agosto, na fazenda
Carpenter Hill, na cidade de Koronadal,
nas Filipinas.
O Irmão Manuel De Leon, provincial
da Província da Ásia Oriental, saudou
a todos os delegados e estabeleceu os
objetivos da assembleia, em sua mensagem de abertura:
1. Construir o espírito de unidade e
a identidade da Província da Ásia
Oriental;
2. Informar os Irmãos sobre os acontecimentos da Província;
3. Consultar os Irmãos sobre questões
importantes que afetam a Província.
Com o tema "Renovar com fervor e
construir nosso futuro", o Ir. Peter Rodney, atual Reitor dos Irmãos Maristas
do Pacífico Central, de Marikina, conduziu a Assembleia mediante debates
de mesa redonda.
Os dois dias do encontro foram divididos em diferentes sessões:
• Configuração de um contexto,
• Os pontos fortes da Província,

• A visão aproximada da vida da Província,
• A visão aproximada da missão,
• Fazendo escolhas na missão,
• Palavra livre, e
• Comunicar com fervor.
Os Irmãos foram encorajados pelos
Irmãos John Klein e Michael De Waas, através de carta em que afirmam:
"A Província é abençoada com uma
vigorosa e efetiva liderança, com muitos Irmãos jovens e vibrantes, com
Irmãos mais idosos cujo compromisso
nos convida à maior doação, muitos
missionários que mantêm viva a mesma energia que motivou os primeiros
Irmãos em l’Hermitage, numerosos Ir-

mãos de vida de oração profunda,
profetas de um estilo de vida simples,
e leigos que querem realmente partilhar nossa vida e missão. A nossa
esperança é que você, a partir desses
dons, construa e tome as decisões necessárias para que a Província da Ásia
Oriental possa crescer e prosperar no
futuro.”
Os Irmãos John Klein e Michael De
Waas foram nomeados peloConselho
geral para visitar a Província da Ásia
Oriental durante o verão passado.
Nossa gratidão aos membros do Secretariado: Dra. Monina Duqueza, Sra.
Michelle Gudes, Sr. Ruben Tugari e Ir.
Vince Celeste.

Província da Ásia do Sul
Retiro anual dos Irmãos Maristas em Sri Lanka

Q

uase todos os Irmãos Maristas da Província da Ásia
do Sul se reuniram na casa de retiros de Ragama,
Tewetta, na diocese de Colombo, Sri Lanka, para o
retiro anual. Foi a primeira vez que a Província conseguiu

reunir-se para um exercício em comum dessa natureza.
O Rev. Ir. Seán Sammon, Superior geral precedente, foi o
animador. Desde o início, insistiu sobre a importância da ora-
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ção pessoal e comunitária
e sobre o valor do silêncio.
As orações comunitárias
precediam a celebração da
Eucaristia.
O Ir. Seán apresentava duas
reflexões diárias. De tarde,
fazíamos a oração mariana,
seguida de um período de
partilha. À noite, tínhamos
a apresentação das várias
comunidades da Província
Ásia do Sul e, depois, a
oração da noite.
As reflexões do Ir. Seán
abordaram os seguintes temas: a vida
religiosa na Igreja de hoje; a espiritualidade dos jovens Irmãos e a espiritualidade dos Irmãos de meia-idade; a vida
da comunidade marista e a oração; a
castidade do celibatário; a promoção
das vocações e a missão marista.
Muito tempo foi reservado para a oração pessoal e a reflexão. No período
da tarde, houve longas discussões e

partilha de ideias, por sinal, muito úteis
para interiorizar os pontos destacados,
nas conferências do Irmão Seán.
A ênfase principal do retiro foi sobre
a construção da comunidade e o sentido da espiritualidade marista. O Rev.
Padre Wilfred Pinto foi o celebrante
da Eucaristia diária. Suas homilias e
considerações foram muito inspiradoras, permitindo aos Irmãos profunda
reflexão.

No dia 15 de agosto tivemos um seminário especial
sobre a proteção das crianças
contra abusos, coordenado
pelo Ir. Jim Jolley que trabalha, com mais dois Irmãos,
no Escritório Internacional
dos Direitos da Infância, em
Genebra. Alguns leigos maristas se uniram com os Irmãos,
nesse dia, e participaram do
seminário. Todos os Diretores
de escola foram convidados
a pensar uma estratégia a ser
executada em suas respectivas escolas, a fim de proteger
as crianças. O Irmão falou da
gravidade do problema e solicitou aos
Irmãos que tomassem a peito a proteção das crianças.
No dia 16, os Irmãos da Província realizaram seu piquenique anual, aliviando
alguma tensão criada durante o retiro.
Agradecemos ao Ir. Seán por ter-nos
ajudado nesse tempo de reflexão e
oração, depois de meses de árduo
trabalho.

Mártires maristas na Espanha
A causa do Ir. Crisanto e companheiros mártires

C

omunico-lhes com alegria, enquanto Postulador geral, que
a causa da Beatificação do Ir.
Crisanto e 67 companheiros, mártires na Espanha, caminha com muita
esperança rumo à Beatificação; os
Bispos da Conferência Episcopal Espanhola desejam que ocorra no dia
27 de outubro de 2013, por ocasião do encerramento do Ano
da Fé.
O original dessa causa é que,
tratando-se de 4 causas diferentes, foram encaminhadas como
sendo uma só. Os Irmãos martirizados pertenciam a diferentes

Dioceses e foram assassinados em
lugares diversos. Os quatro grupos
são encabeçados pelo Irmãos Crisanto, Aquilino, José Cipriano e Gusmán.
A ‘Positio’, documento que engloba
as 4 causas, foi entregue a um grupo

de 9 teólogos que a leram para dar
seu Voto. Os nove teólogos deram
voto favorável (9/9). O passo seguinte será a discussão dessa ‘Positio’
pelos Bispos e Cardeais, o que deverá ocorrer, provavelmente, no próximo mês de outubro.
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Sentindo-nos Irmãos da mesma
família marista, peçamos a Jesus, Maria e Champagnat para
que continuem a abençoar esse
Processo.
________________
Ir. Luis Jorge Flores Aceves
Postulador geral

