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No entardecer da vida
examinar-nos-ão sobre o amor
Manziana: curso de Terceira Idade

N

ossa gratidão se eleva a
Deus, ao Instituto, a nossas
Províncias e Comunidades
por nos permitirem viver este momento de graça que é o curso para
Irmãos da Terceira Idade. Somos
vinte e quatro Irmãos vindos de onze Províncias diferentes: Compostela, Mediterrânea, Ibérica, Hermitage, Cruz do Sul, Norandina, América
Central, Canadá, Santa Maria dos
Andes, Rio Grande do Sul, Espanha
Marianista. A equipe animadora é
constituída pelos Irmãos Inocencio
Martínez, José Feix e Anthony Hunt.
A casa de Manziana nos ofereceu
suas cômodas instalações e acolhedoras áreas verdes. Nossas idades
oscilam entre sessenta e seis e oitenta e um anos.
Iniciamos nossas atividades no domingo, 8 de agosto e concluímos no
domingo, sete de outubro. Prevemente, no início do curso, recebemos três comunicações que prepararam nosso ânimo, com informações
práticas e reflexões motivadoras que
nos ajudaram a chegar com um coração aberto.

Considerando o que vivemos, posso comentar que a temática foi proveitosa, o ritmo sossegado, a oração viva, as liturgias ricas, os expositores preparados, os passeios numerosos e atraentes, o clima benigno, o grupo maravilhoso... O que mais podemos desejar!
Eis uma síntese dos principias núcleos temáticos que abordamos: Terceira Idade: (psicologia e antropologia do Irmão idoso, cuidado com a saúde, os anciãos na Bíblia).
Vida Religiosa: (oração, seguimento de Cristo, minha história sagrada de salvação).
Espiritualidade Marista: (com Maria vamos para novas terras, Leigos e Irmãos, vivendo
o mesmo carisma, água da rocha).

Casa Geral
Acabam de partir para Nairóbi, no Quênia, os Irmãos do Conselho Geral Joe McKee, Antonio Ramalho e Ernesto Sánchez
para a visita ao Centro Internacional Marista (MIC). Com eles foi o Ir. César Rojas, diretor do Secretariado Irmãos Hoje. A
visita ao MIC será realizada entre os dias 19 de outubro e 2 de novembro.

Notícias Maristas
As manhãs dos domingos dedicamos
à partilha da vida de nossas Províncias. Concluíamos este tempo com
um momento festivo e fraterno. Que
gratificante é sentir-se estimulado pela
qualidade da vitalidade marista de outras latitudes e confrontado por outras
iniciativas apostólicas e estilos de vida!
A audiência papal ofereceu-nos a
oportunidade de experimentar a universalidade da Igreja reunida na praça
de São Pedro e de escutar a palavra do
Papa. O contato com nosso Irmão Superior Geral e três Conselheiros Gerais
nos estimulou e atualizou nossa visão
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do Instituto. Um momento particularmente interpelador foi a semana que
passamos em Hermitage, recuperando
nossa memória histórica e percorrendo
os lugares onde naceu nosso Instituto. Quão generoso foi o Espírito ao
presentear-nos com a pessoa de Marcelino e de nossos primeiros Irmãos
como fundadores!
Foi uma magnífica oportunidade para contemplar as pegadas de Deus
em nossa história, para agradecer-lhe
por sua amorosa providência, para
assumir construtivamente tropeços e
vulnerabilidades, para escutar novos

chamados. Sabemos que somos bastante limitados, porém, mesmo assim
desejamos assumir juntos as respostas
de fidelidade creativa que os novos
tempos nos pedem. Queremos continuar buscando o rosto de nosso bom
Pai Deus, queremos viver os poucos ou
muitos anos que ainda nos restam com
vocação de arco-íris. Pedimos a Maria
e a Marcelino que nos deem o presente
de aproximarmo-nos ao ponto ômega,
aquele do grande encontro que transformará o tempo em eternidade, com
olhos cheios de futuro.
____________________
Ir. Carlos Martínez Lavín

Programa sobre a identidade e
missão do Religioso Irmão
Carta aberta

D

e 2 a 29 de setembro reuniram-se, em Roma, Irmãos de oito Institutos para viver uma experiência e refletir sobre
sua identidade e missão na Igreja. De nosso Instituto participaram oito Irmãos provenientes de diversas partes do
mundo Marista. Em continuação, apresentamos a carta aberta que os participantes enviam a todos os Irmãos e
pessoas que desejam e trabalham por um mundo mais fraterno.
"Religiosos Irmãos, pertencentes a oito
famílias religiosas dedicadas à pastoral
da educação, no mundo da infância
e da juventude, nos encontramos em
Roma, durante um mês. Juntos, formamos um mosaico de Irmãos procedentes dos cinco continentes, portadores
de nossas próprias histórias pessoais
e de ricas tradições culturais e institucionais. Sentimo-nos todos “irmãos”,
reunidos ao redor da mesa da Fraternidade, com espírito de serviço, como
filhos de um mesmo Pai, chamados a
ser portadores de luz e de esperança.
Os objetivos propostos para esse encontro eram ambiciosos: atualizar a
identidade e a missão do Irmão educador na Igreja e no mundo de hoje; melhorar o conhecimento mútuo, entre
membros das diferentes Congregações
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de Irmãos; poder viver uma experiência intercongregacional permitindo aos
participantes de refletir rezar e viver
juntos, neste momento importante de
nossa história; partilhar uma experiência de formação conjunta que possa
suscitar ulteriores encontros e intercâmbios; animar os Irmãos de nossos
Institutos religiosos a encontrarem-se
para continuar com essa mesma reflexão, em nível de comunidades locais,
de Distritos e Províncias religiosas; elaborar documentos que ajudem à oração e à reflexão nessa mesma direção.
Nesse encontro rompemos fronteiras
que nos separam, partilhando nossa
riqueza com simplicidade. Fomos descobrindo o tesouro comum da fraternidade, que reconhece a unidade na diversidade; uma fraternidade que vem de
longe e que nos convida a viver mais unidos; uma fraternidade que nos interroga
sobre o sentido e a atualidade de nossa
identidade e missão, sempre abertos
a uma nova espiritualidade emergente,
desta mudança de época. Este é o grande dom que desejamos partilhar com a
Igreja e o mundo de hoje.
Nosso grande desafio está em continuar sendo “memória incômoda” e
profética de Jesus e recordar à Igreja
sua autêntica vocação e missão. A
partir da horizontalidade, própria de

nossa condição leiga, situamo-nos como companheiros de caminho, junto
ao povo de Deus.

obrigado, por seu interesse e pelos
sinais de fraternidade mostrados para
conosco!

Condividimos sonhos para nossos Institutos Religiosos de Irmãos: Irmãos
que escutam o clamor dos pobres e
dão resposta às situações concretas,
adaptando-se aos sinais dos tempos e
que levam a Boa-nova de Jesus de Nazaré a todos. Irmãos que fazem de suas
comunidades espaços de liberdade, de
encontro, de profunda espiritualidade,
de missão partilhada, de celebração e
de festa.

Queremos agradecer também aos Irmãos Superiores gerais, a seus Conselhos e aos membros da Equipe coordenadora a excelente ideia de convocar e
acompanhar esta iniciativa.

Irmãos que sabem reconhecer os novos rostos de Deus, na Igreja e no
mundo, entre pessoas crentes e não
crentes. Convidamos todos a sonhar,
a descobrir o tesouro da fraternidade
e a vivê-lo, partilhando-o com outras
pessoas. Agora, nosso desafio está
em ajudar a outros a viver o que nós
experimentamos aqui como tempo de
graça. Cremos que nova e autêntica
fraternidade é possível.
Durante esses dias passados em Roma, sentimo-nos acompanhados pelos Irmãos de nossos Institutos, que
acompanharam, dos vários lugares do
mundo, o desenvolvimento de nossa
sessão. Vocês apoiaram nosso trabalho com a oração e o carinho. Muito

Tivemos a ocasião de viver dias de profunda fraternidade, redescobrindo que
todos somos irmãos e um só é nosso
Mestre (Mt 23,8).
Finalmente, colocamos o dom recebido e a missão recebida, nas mãos de
Deus Pai que enviou seu Filho, sinal
inequívoco de fraternidade. Com a
força do Espírito e imitando o exemplo
de Maria, modelo de escuta e acolhida, queremos estar atentos aos novos
chamados de nosso tempo. Imitando
nossos fundadores, queremos ser fiéis
à vocação recebida e à missão a que
fomos chamados.
_____________
Participantes no Encontro “TODOS IRMÃOS”
dos Institutos Religiosos dos Irmãos Cristãos
de Edmund Rice, Irmãos das Escolas Cristãs,
Irmãos da Instrução Cristã, Irmãos Maristas
das Escolas, Irmãos de Nossa Sra. da Misericórdia, Irmãos do Sagrado Coração e Irmãos
da Sagrada Família.

Evangelizadores entre os jovens
Encontro europeu da Pastoral marista da juventude

D

e 23 a 28 de setembro realizou-se o Encontro europeu de pastoral marista da juventude em Notre
Dame de l’Hermitage. Irmãos, leigos, jovens das
cinco províncias da Europa, todos nós estivemos reunidos,
partilhando a experiência de comunhão e refletindo sobre
o documento “Evangelizadores dentre os jovens”. A iniciativa foi para os participantes um momento privilegiado de
partilhar, desenvolver estratégias para a sua aplicação no
âmbito provincial e regional, além de ser uma experiência
de fraternidade, de vivência da família marista na casa de
Champagnat, que nos ajudou a visualizar a internacionalidade do instituto marista na Europa.

Durante os dias do encontro, o itinerário vivido por Jesus
com os dois discípulos no caminho de Emaús serviu para
nos aproximar do espírito do documento e para termos
contato com as realidades dos jovens, suas forças, seus desafios e sonhos, e com o trabalho da pastoral da juventude
em cada uma das províncias. Ao mesmo tempo, tivemos a
possibilidade de vislumbrar juntos novos horizontes, algumas perspectivas da evangelização marista dos jovens na
Europa.
O encontro foi acompanhado pelo Ir. João Carlos do Prado,
diretor do secretariado do Instituto para a missão, além da

3

Notícias Maristas

Ano V - Número 232

breve presença do Ir. Joseph McKee,
Vigário geral. O Ir. Emili Tutu enviou a
sua mensagem aos participantes através de vídeo, enriquecendo a dinâmica da reunião, fazendo-nos sentir que
estávamos em comunhão com todo o
Instituto, principalmente com outros
encontros de pastoral marista da juventude. O documento “Evangelizadores
entre os jovens” está sendo meditado
e aplicado em muitas regiões, sinal de
que caminhamos juntos, com Maria,
até uma nova terra da pastoral marista
da juventude.
A presença do grupo em Notre Dame de
l’Hermitage proporcionou a oportunidade de experimentarmos a fraternidade vivida nos locais maristas históricos,
ajudados também pela boa acolhida da
comunidade ali residente.
As conclusões do encontro e o trabalho
desenvolvido pelos diversos grupos estão reunidos no blog.
Ao final do encontro, os participantes
puderam destacar em um momento de
partilha o sentimento de que o carisma
marista é ainda válido e muito atual para os jovens de hoje em toda a Europa,
elaborando-se um manifesto reproduzido abaixo:
"Reunidos em Notre Dame de
L’Hermitage, nossa casa comum, o
lugar onde foi forjado o sonho de Marcelino Champagnat para as crianças
e os jovens, os participantes do Encontro europeu da pastoral marista da
juventude, nós compartilhamos uma
experiência de comunhão, em torno
da nossa missão evangelizadora entre
os jovens. Fruto desta rica experiência
compartilhada, manifestamos que:
Cremos nos jovens. Eles são para nós
o lugar onde encontramos o Deus da
vida. Queremos estar atentos às suas
necessidades e nos deixar-nos interpelar por eles.
Cremos no Deus de Jesus, um
Deus apaixonado pelo ser humano, que nos ama incondicionalmente.
Sentimo-nos chamados a evangelizar, isto é:
· A ajudar as crianças e os jovens
a encontrarem um sentido em suas

vidas
· A acompanhar seu processo de formação pessoal
· A mostrar a pessoa de Jesus como
referência de vida e de felicidade.
Para dar uma resposta a este apelo à
evangelização dos jovens, consideramos essencial:
· Amá-los tal como eles são, dando preferência aos mais necessitados, como
Champagnat.
· Mantermos uma presença significativa
de leigos e irmãos como acompanhadores e referências autênticas, contemplativos, capazes de escutar com o
coração aberto e conscientes da necessidade de cultivar seu próprio caminho
interior.
· Que os mesmos jovens sejam os
protagonistas da pastoral marista da
juventude. Que eles possam ser evangelizadores de outros jovens.
· Que nos deixemos evangelizar por
eles.
Com a nossa pastoral da juventude
queremos:
· Gerar espaços de vida, para que os
jovens possam crescer em identidade,
sentir-se acompanhados como os discípulos de Emaús, para que possam viver

a fraternidade e a comunidade, mediante a vida em grupo.
· Estimular experiências para que os
jovens possam crescer em interioridade e favorecer seu desenvolvimento
espiritual.
· Ajudá-los a fazer escolhas de compromisso com a própria realidade e a ser
transformadores da sociedade.
Cremos na formação e no acompanhamento como elementos chaves
no processo de crescimento de cada
jovem.
Cremos em uma pastoral marista da
juventude organizada e estruturada,
feita de presença e de proximidade
dos jovens.
Neste encontro, e com eles, anunciamos a Boa-Nova do evangelho de Jesus
e promovemos o crescimento comunitário da Igreja.
Sentimos o apelo à internacionalidade
e a necessidade de promovermos um
trabalho em conjunto, com projetos comuns, reunindo as províncias da Europa.
Encontramos em Maria o modelo e a
referência, para prosseguirmos acompanhando os jovens na pastoral marista
da juventude.

Sonhamos, como Champagnat, com
uma nova terra da pastoral marista da juventude, para que seja
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