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Parceria Marista entre 
Leigos e irMãos

Nova Zelândia: Experiência de formação conjunta

casa geraL

Os Irmãos Conselheiros Gerais, Josep Maria Soteras e Eugène Kabanguka, começaram sua visita à Província de Santa 
Maria de los Andes (Peru, Bolívia e Chile). A visita termina dia 13 de novembre.

Com maravilhoso sucesso, nós 
concluímos na Nova Zelândia, 
de 30 de setembro a 4 de 

outubro último, no colégio Sacred 
Heart, de Auckland, a experiência 
de formação conjunta baseada na 
iniciativa de 2009, em St. Paul-Trois-
Chateaux, ainda que de forma muito 
abreviada. Abaixo se encontra um 
relatório conclusivo do evento.

Nós viemos de quatro países do 
Pacífico – Kiribati, Samoa, Fiji e No-
va Zelândia – cada um com a sua 
própria identidade marista, com sua 
tradição, história e cultura. Vivemos 
ali igualmente. Confirmamos o nosso 
compromisso de parceria marista en-
tre leigos e irmãos.

Como maristas de Champagnat, 
acreditamos firmemente que somos 
continuamente chamados pelo Es-
pírito Santo a fortalecer o nosso 
compromisso de tornar Jesus Cristo 
conhecido e amado:

* desenvolvendo a nossa com-
preensão do carisma de Marceli-

no e apoiando uns aos outros nessa mesma disposição,
* tornando possível para os jovens necessitados a realização de seu potencial.

A missão marista de discípulos de Marcelino, na região do Pacífico, reafirma nosso 
apostolado porque conduzimos os jovens a Jesus à maneira de Maria. Somos chama-
dos a permanecer ligados ao carisma que nos permite de trabalhar efetivamente com 
o povo do Pacífico.
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ProMoção de uM novo Projeto de 
aPostoLado
Ad gentes: notícias de Sen Monorom, Camboja

Agora que temos mais clareza sobre 
a vocação do leigo marista, reconhe-
cemos juntos (Irmãos e leigos maris-
tas) um tesouro em nosso carisma de 
Champagnat, e cremos que ele tem 
futuro.

Vivemos verdadeiramente um sentido 
de pertença pelo qual aprendemos do 
passado e do presente, como maristas 
de Champagnat, partilhando a mesma 
espiritualidade e a mesma missão. O 
Espírito Santo nos desafia e nos cha-
ma a criarmos novos caminhos para:

* aprofundarmos nossa espiritua-
lidade marista, acentuando nossa 
missão de tornar Jesus Cristo con-

hecido e amado, partilhando a visão 
que temps da mesma missão.
* fortalecer nossa comunidade:

- atraindo outras pessoas para 
o carisma, desenvolvendo pro-
cessos formativos partilhados e 
específicos;
- ampliando a abertura nas co-
munidades já existentes, através 
de uma partilha das experiên-
cias de formação,
- desenvolvendo redes.

*Ampliar a missão apoiando uns aos 
outros de modo criativo, em nosso 
apostolado e nas ações apostóli-
cas. Precisamos organizar-nos com 
importantes estruturas ainda poro 
criar.

Precisamos do apoio uns dos outros 
para continuar e aprofundar a camin-
hada. Esta experiência de formação 
conjunta tem revelado para nós o valor 
do carisma de São Marcelino, e sus-
tentou-nos graça às relações amigas, 
atentas e concretas. Sentimos que o 
Espírito Santo nos chama a desenvol-
vermos relacionamentos que condu-
zam a uma produtiva missão marista, 
mantenham as forças e conservem 
aceso o fogo da missão.

Como São Marcelino, somos chama-
dos a agir com coragem e convicção.

Chove… pliäng... mas nós trabalhamos com entusias-
mo! Depois de oito meses de tentativas, nós entra-
mos em acordo com a diocese para começarmos 

um projeto. Foi preciso muita reflexão, muita discussão e 
inúmeros deslocamen-
tos... No meio tempo, 
milhares de pequenos 
acontecimentos vieram 
“ocupar” os nossos dias. 
Alguns exemplos: o Ir. 
Pedro teve o azar de ma-
chucar um pé com dois 
pregos enferrujados. 
Foi preciso levá-lo até 
Bangcoc para nos cer-
tificarmos de que teria 
os cuidados adequados. 
Quanto a Max, ele viu o 
cão da casa destruir o 
manual de instruções do 
novo aspirador, que ele 
tentava fazer funcionar.

Nós tivermos também a surpresa de ver chegar à comunida-
de um gatinho muito simpático, um presente das crianças 

da City. O animal não faz cerimônia para pular e se instalar 
nos ombros de Max ou para ir cheirar os diferentes pratos de 
comida. Pessoalmente, como eu me desloco regularmente 
de moto pelas estradas que são principalmente de terra, ti-

ve a infelicidade, quatro 
vezes, de cair no barro... 
depois de fazer um be-
lo voo que, felizmente, 
não teve consequências 
graves, além de algumas 
pequenas contusões. 
Nossa caminhonete pi-
fou e temos realmente 
muita necessidade de 
uma nova.

Além disso, há os visi-
tantes. Cito na ordem: 
o Superior do Distrito 
(nosso cão comeu o ca-
bo de seu computador), 
amigos, colaboradores 

e inúmeros animais. Penso particularmente nas formigas, 
que são uma verdadeira praga, enquanto que para os ratos 
e camundongos as armadilhas são suficientes.
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Mudanças na casa geraL
Irmãos e leigos ao serviço do Instituto

Participamos do retiro anual com nos-
sos Irmãos do Vietnã e da Tailândia, 
no centro pastoral dos padres, em 
Bangcoc.

Mas, passemos ao objetivo real desta 
carta. Até hoje, eu falei sempre a vo-
cês de nossos planos e das diferentes 
providências. Há um mês, temos a res-
ponsabilidade de dois albergues, uma 
espécie de internato. Temos, portanto, 
um projeto bem concreto que nasceu a 
partir de diferentes pequenos projetos 
anteriores. Nós dirigimos, portanto, em 
colaboração com a diocese, o atual 
Centro paroquial e o nosso próprio 
Centro de estudos. Essas duas casas 
são abertas a todos os visitantes e, 
claro, a todos os que necessitam. Elas 
oferecem também alojamento, refeição 
e possibilidade de estudos a 16 jovens 
Bunong, homens e mulheres. Nós pro-
curamos organizar da melhor maneira 
possível as duas casas, principalmente 
com doações em dinheiro.

Nós, Irmãos, nos encontramos diante 
de uma situação nova. As dificuldades 
do início, as reformas e os desafios 

de tantos acontecimentos imprevistos, 
além das exigências das autoridades 
eclesiásticas, fazem com que se torne 
difícil conduzir uma “vida religiosa” 
regular. Nós nos adaptamos às circuns-
tâncias e estamos contentes.

Basta estarmos ocupados com um no-
vo trabalho e os primeiros problemas 
surgem. Alguns jovens Bunong não 
sabem muito bem o que eles querem. 
Eles se inscrevem e depois desistem; 
mas voltam a inscrever-se... etc. Uma 
jovem não queria mais continuar os 
estudos conosco por causa de uma 
ligação que tinha com um jovem. Ela 
está grávida de seis meses e... foi pre-
ciso riscá-la da lista. A idéia das auto-
ridades eclesiásticas aqui, com relação 
aos funcionários a serem contratados 
e das condições para a contratação 
diferem um pouco das nossas.
A estação das chuvas atrapalha um 
pouco os nossos cursos de inglês, que 
oferecemos no centro Caritas e New 
Humanity. As estradas de lama ficam 
impraticáveis nesse período, à noite.

Os novos quartos, situados no andar 

superior, são cubículos de madeira, 
sem forro. Pode-se ouvir o mínimo ba-
rulho, principalmente da chuva caindo 
sobre as telhas de amianto e o vento 
se infiltra por todo lado. As formigas 
ficam particularmente interessadas por 
um lugar seco, em nossos “quartos”. 
Elas sobem em grandes filas pelas 
paredes externas e em seguida entram 
pelas frestas da casa, principalmente 
em nossa pequena capela. Dois gran-
des lagartos nos esperam para partici-
par da oração e lá passam a noite no 
fresco.

Apesar de tudo, ou até mesmo por 
causa disso, a vida vale a pena de ser 
vivida. Um muito obrigado a todos 
aqueles que nos apoiam com suas 
orações, com suas idéias, suas visitas, 
suas colaborações ou ajuda financeira. 
Trabalhamos juntos para preparar um 
futuro melhor para as pessoas da selva 
cambojana.
Obrigado, arkun tscheran. Que Deus 
os abençoe.
____________

Ir. Bongpro Bernhard, Ir. Max e 
Ir. Pedro

No mês de outubro tivemos algumas novidades 
na vida lavorativa da Casa Geral. O Ir. Roy Deita, 
que há 3 anos atuava como adjunto do Ecô-

nomo Geral, regressou a sua Província, East Asia. Em 
relação ao Economato Geral, há vários meses, foram 
reestruturadas as suas funções administrativas e da 
gestão da Casa geral, confiando a um único respon-
sável o serviço da tesouraria, o Ir. Javier Ocaranza, e 
reunindo as tarefas contábeis na pessoa do Ir. Roy. A 
partir de 1º de outubro de 2012, as funções do depar-
tamento contábil passaram a ser atendidas através de 
um contrato de serviços externos, com a presença de 
um profissional, o Dr. Gabriele Rapastella (Comercia-
lista) nos escritórios da Casa geral, durante 3 dias por 
semana, e a supervisão mensal de outro profissional, a 

Doutora Alò Maria Elena, da mesma empresa.

Gabriela Scanavino, que há vários anos trabahava na Ca-
sa Geral, e nos últimos 4 anos foi a tradutora para o es-
panhol, pediu demissão do seu emprego para continuar 
exercendo sua profissão de maneira autônoma.

A FMSI contará, durante 3 meses, com uma nova 
colaboradora,Luisa Cagnazzo,  que começou seu tempo 
de estágio. Luisa trabalhará com a FMSI durante três 
meses ajudando a equipe de Roma em assuntos corren-
tes do escritório, e sobretudo colaborando na gestão de 
projetos, na busca de financiamento e na atualização da 
página web da Fundação.
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BrasiL: encontro nacionaL de 
ForMadores

Encontro promove momentos de partilha 
entre Irmãos e Leigos formadores

Irmãos e Leigos encarregados pela 
formação e Animação Vocacional do 
Brasil Marista, cerca de 50 pessoas, 

se reuniram, de 2 a 5 de outubro, em 
Florianópolis, no Encontro Nacional 
de Formadores. Nessa edição, o even-
to contou com o tema Juventudes e Vi-
da Religiosa Consagrada, tendo como 
iluminação bíblica o trecho “Respon-
deu Jesus: Se queres ser perfeito, vai, 
vende teus bens, dá-os aos pobres e 
terás um tesouro no céu. Depois, vem 
e segue-me.” (Mt 19, 21).

Promovido pela Comissão de Vida 
Consagrada, da Umbrasil, o Encontro 
teve os seguintes objetivos:

* proporcionar aos formadores 
momentos de partilha, formação, 
oração e convívio fraterno, com 
vista à unidade dos processos for-
mativos do Brasil Marista;
* favorecer a vivência da fra-
ternidade;
* proporcionar a formação 
conjunta dos Irmãos formado-
res;
* refletir e alinhar temáticas 
pertinentes aos processos for-
mativos;
* conhecer e se apropriar das 

orientações oriundas do Secretaria-
do Irmãos Hoje.

Participaram do encontro os Irmãos 
Provinciais das três Províncias do Bra-
sil Marista.

Ir. Ernesto Sanchez, Conselheiro Geral, 
esteve presente no encontro. Ele apre-
sentou algumas linhas de animação do 
Conselho Geral e, em particular, falou 
sobre os projetos do Secretariado Ir-
mãos hoje.

Durante a programação foram 
abordadas temáticas sobre Vi-
da Consagrada, juventudes e as 
novas tecnologias. O momento 
foi propício para a partilha in-
terprovincial sobre o Plano de 
Formação Inicial e o Painel sobre 
a Identidade do Religioso Irmão.
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O dia 23 de setembro último foi 
um domingo que começou com 

uma ensolarada manhã, e logo nos 
dirigimos à paróquia de Byimana, on-
de os nossos dois Irmãos, Crescent 
Karerangabo e Félicien Habiyaremye 
- respectivamente provenientes das 

comunidades de Rwabuye e Mururu 
-atraíam as pessoas das mil colinas 
do Ruanda para testemunharem seus 
votos perpétuos no seguimento do 
Cristo à maneira marista.
A igreja estava lotada, toda florida 
com as presenças de jovens e adultos, 

inúmeras pessoas que procuravam o 
melhor lugar para acompanhar tudo 
o que se passasse no altar. O ponto 
central foi a Eucaristia, celebrada 
pelo padre Jeremias, um dominicano 
que estava acompanhado de outros 
concelebrantes.

Ruanda: Profissão perpétua dos Irmãos Crescent e Félicien


