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Terceira idade em manziana

Sessão para Maristas e Marianistas

casa Geral

O Ir. Emili Turú, Superior Geral, participou do Capítulo Provincial do México Central, de 17 a 19 de novembro. Regressou 
à Casa Geral no último dia 20.

Termina hoje a reunião da Comissão Internacional que trata sobre a Casa Geral. Dela participaram, além dos demais 
membros da Comissão, os Irmãos Joe Mc Kee e Víctor Preciado.

Os Irmãos Josep Maria Soteras e Eugène Kabanguka estão no Perú, onde participam do retiro da Província de Santa María 
dos Andes, que começa hoje e termina no próximo dia 30 de novembro.

O Ir. Chris Wills, do Secretariado de Cooperação Missionária Internacional, está visitando o Setor Ad Gentes, até dia 8 de 
dezembro.

Dezessete participantes foram 
recebidos na propriedade do  
Instituto dos Irmãos Maristas  

pela equipe de animação, compreen-
dendo os Irmãos Barry Burns (Nova 
Zelândia), Antoine Kazindu (África 
Centroe-Leste) e Anthony Hunt (Sid-
nei). O  grupo se compõe de cinco 
Marianistas, vindos  todos  dos Esta-
dos Unidos, e de doze Irmãos Maris-
tas provenientes destas Províncias: 
Ásia do Sul (1), Europa Centro-Leste  
(3), Nova Zelândia (2), Nigéria (1), 
USA (1), Sidnei (2), África do Sul (1) 
e Ásia Oriental (1). O capelão desta 
sessão é o Marianista Alvin McMe-
namy, vindo também dos Estados 
Unidios.

Durante a primeira semana, os parti-
cipantes, todos seniores, tiveram um 
tempo para partilhar, no grande gru-
po, tudo quanto viveram. Esse exer-
cício, muito adaptado a essa etapa 
da vida, nos possibilitou refletir so-
bre o sentido de nossas vidas, tanto 
a título pessoal quanto em grupo, e 
de formar progressivamente uma co-

munidade, descobrindo as riquezas de uns e de outros. Uma saída de uma semana foi 
a ocasião de aprofundar essa parte do programa. Compreendia a visita da necrópole 
etrusca de Cerveteri, a refeição numa cidade medieval de Ceri, situada numa colina, e 
a visita das praias do lago Bracciano em Anguilara Sabbazia.

O Padre Comboniano David Glenday  animou uma sessão de três dias sobre a vida 
religiosa e a oração na terceira idade. É um homem de uma grande experiência mis-
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conferência marisTa espanhola

A CME lança um curso de Ensino Religioso na Espanha

sionária, tanto na África como na Ásia; 
foi Superior-Geral de sua congregação 
e atualmente é o Secretário da União 
dos Superiores-Gerais que abrange 
umas 230 congregações de homens, 
de direito pontifício. Suas relações 
com nosso Instituto compreendem re-
tiros para os Irmãos que se preparam 
para Ad Gentes, em Davao, e também 
numerosas sessões em Manziana. Eis 
expressões memoráveis de suas in-
tervenções : "Escutar com as orelhas 
de Deus" (Bonhoffer) ; "Os fatos são 
amáveis" (Eric Fromm) ; "Em todo o 
acontecimento há um evangelho" ; "A 
oração é um lugar onde a experiência 
se torna sabedoria".

O Irmão Mike McAwa SM, Secretário-
Geral dos Marianistas, ficou uma man-
hã em Manziana durante a qual nos 
presenteou uma síntese do espírito de 
sua congregação, escolhendo vários 
momentos importantes em que Ma-
ria acompanhou Jesus no decorrer de 
seu serviço apostólico. Foi de grande 
interesse para nós o método utilizado 

pelos Marianistas para ordenar ao 
sacerdócio alguns de seus membros 
(atualmente, cerca de um terço, em-
bora não haja normas) para assegurar 
o serviço litúrgico de suas comuni-
dades e de suas obras apostólicas. 
A existência de  padres e irmãos, faz 
parte de seu carisma fundante. To-
ma-se cuidado para evitar posições 
extremas,  como a clericalização dos 
Irmãos e a laicização dos Padres. O 
Irmão Mike falou da dimensão marial 
da Igreja como um elemento da Mis-
são marianista.   

No dia seguinte, o Irmão Emili Turú, 
Superior-Geral dos Irmãos Maristas, 
apresentou nosso carisma usando 
com abundância três ícones utliza-
dos na sua Circular, Deu-nos o nome 
de Maria, vinculando-os aos temas 
de Inclusão (ícone da Visitação), de 
Interação (ícone de Pentecostes) e 
de Interiorioridade  (ícone da Anun-
ciação). Indicou de maneira muito 
interessante como as vocações dos 
Dominicanos da Irlanda foram atraí-

das, nestes últimos anos, a partir de 
muitas perguntas feitas na internet. 
Uma observação dos últimos recru-
tamentos revelou que os elementos 
que os atraíram  para a vida religiosa 
foram a vida comunitária autêntica e o 
aprofundamento das relações pessoais 
com e pela  comunidade. Naturalmen-
te fez interessantes comentários sobre 
o desenvolvimento  e o conteúdo do 
recente Sínodo dos Bispos. No fim do 
mês de outubro, a maioria dos mem-
bros da Comunidade enfrentou o tem-
po ameaçador para assistir à Audiência 
geral do Papa.

Nas próximas semanas teremos ain-
da que vivenciar as peregrinações a 
l’Hermitage e a Assis e acompanhar as 
sessões sobre as Mudanças da Tercei-
ra Idade, as Escolhas do Coração, a 
Saúde e o Bem-estar, o Reino,  a Rota 
com Maria e também fazer um retiro 
de três dias.
_______________
Ir. Mario Colussi

A Conferência Ma-
rista Espanhola, 
de acordo com 

as equipes de pastoral 
marista das quatro Pro-
víncias com obras na 
Espanha, lança, pela pri-
meira vez, um curso de 
formação para profes-
sores de Ensino Religio-
so na Espanha. Trata-se 
de atualizar e dinamizar 
as pessoas que coorde-
nam ou animam o En-
sino Religioso nos níveis infantil e 
primário. A duração será de duas 
semanas, a primeira delas em no-
vembro e a segunda em fevereiro; 

os lugares para a realização desses 
programas serão as casas maristas 
de Les Avellanes, Lleida e Xaudaró, 
em Madrid.

Os objetivos do curso:
1. Formar pessoas capa-
zes de dinamizar equipes 
do Infantil e do Primário, 
na área do Ensino Reli-
gioso;
2. Capacitar os participan-
tes para que exerçam sua 
liderança nessas equipes;
3. Capacitar os agentes 
para que liderem a ino-
vação no Ensino Religioso 
em nossos colégios.
4. Prover os participantes 

de ferramentas pedagógicas e teoló-
gicas para que possam ser impulsio-
nadores do Ensino Religioso em seus 
centros.
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reviTalizando em alcalá de henares

I Encontro europeu das equipes de animação do 
Movimento Champagnat

Restaurante “La Valla”, em torno 
da mesma mesa, com avental, 
escolhendo o menu... o que se 

“cozinhava” em Alcalá de Henares? 
Ora, algo muito saboroso: o primeiro 
encontro europeu das equipes de ani-
mação do Movimento Champagnat.

Por iniciativa do Conselho Europeu do 
MCFM e com o acompanhamento do 
Secretariado dos Leigos, reunimo-nos 
nos dias 1, 2 e 3 de novembro de 2012, 
na casa provincial da Ibérica: para con-
dividir nossas experiências e formas de 
funcionamento, para lembrar o que foi 
o Movimento Champagnat até hoje e 
para sonhar o que poderá ser a partir 
de agora.

Tivemos oportunidade para refletir so-
bre o laicato marista, sua articulação, 
sua autonomia e sua situação em re-
lação ao Instituto Marista e a Igreja. 
Entre os quase vinte participantes, 
desde o primeiro momento, houve 

excelente sintonia de intervenções. No 
momento de selecionar os grandes de-
safios para as fraternidades, surgiram 
quatro grandes temas de forma quase 
unânime:

- Cremos no valor de ACOMPANHAR 
as pessoas e as comunidades;
- Necessitamos de processos de 
FORMAÇÃO inicial e permanente, 
para os leigos maristas do MCFM;
-Queremos ser sinais VISÍVEIS e 
próximos de nossas realidades;
- Ansiamos por espaços de CO-
MUNHÃO com os Irmãos. Se-
ja o que for, deverá ser com eles. 

Precisamos zelar para que nossas 
fraternidades sejam espaços abertos.

Ao longo de nosso encontro foi cons-
tante a presença de Maria. Experimen-
tamos a Igreja com rosto mariano que 
vem ao encontro e que se oferece para 
ser servidora, onde houver necessi-
dade. Foram dias de trabalho, de re-
flexão, de oração e de vida partilhada. 
Esperamos que esse tipo de experiên-
cias nos dê confiança e vá mostrando 
pistas no recém-iniciado processo de 
revitalização do Movimento Champag-
nat, no mundo.

província de l'hermiTaGe

Assembleia do Movimento Champagnat

Nos dias 27 e 28 de outubro, teve lugar em No-
tre Dame de l’Hermitage, a Assembleia geral do 
Movimento Champagnat. Neste ano, foi uma As-

sembleia ampliada com dois ou três membros de cada 
Fraternidade, em torno dos animadores e dos Irmãos 
assessores. Juntaram-se a nós o Ir. Albert André e três 
membros das Fraternidades da Bélgica. Não seria esse 
um modo concreto de ampliar o espaço de nossa tenda?

Nossa convidada, Ana Sarrate, do Secretariado dos leigos 
em Roma, conduziu-nos, entre outros, pelo caminho de 
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caminhamos junTos para 
um novo emaús

IX Encontro Provincial de Fraternidades 
da América Central

Nos dias 26 a 28 de outubro 
de 2012, foi realizado, em 
El Salvador, o IX Encontro 

Provincial das Fraternidades, com 
a participação de 144 fraternos e 
fraternas da Guatemala, Nicarágua, 
Costa Rica, Porto Rico e El Salvador.

A temática girou em torno da Missão 
do Leigo Marista e para isso tomamos 
como exemplo de crescimento o rela-
to dos discípulos de Emaús. O Ir. Hipó-
lito procurou esclarecer o significado 
da missão e do apostolado, a partir do 
seguimento de Jesus. Depois, Nohemy 
Pinto, Mário Trejo e Ricardo Granada 
orientaram a reflexão com três pers-
pectivas diferentes e complementares: 
o carisma marista, a espiritualidade 
mariana e a vida de fraternidade 
segundo o estilo Champagnat. Fi-
nalmente, o Ir. Balbino apresen-
tou o projeto de avaliação e de 
atualização do Movimento. Os 
participantes partilharam sua ca-
minhada em grupos denominados 
comunidades de fé.

A experiência foi acompanhada todo 
tempo pela Equipe Nacional das Fra-

ternidades de El Salvador. Na Euca-
ristia de encerramento, diversos par-

ticipantes expressaram seu agra-
decimento pela organização, a 
presença dos Irmãos, pelo clima 
fraternal e de testemunho que 
reinou entre todos os presentes.

___________
Ir. Balbino Juárez
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nossa vocação de leigos maristas no Movimento Champag-
nat, através desta pergunta: Como viver “o apelo” em nosso 
Movimento e como integrar as riquezas do documento “Em 
torno da mesma mesa”?

Em grupo, nos lançamos desafios para que nossas Frater-
nidades continuem a ser espaços de partilha de vida. Pep 
Buetas e o Ir. Miquel Cubeles, do Secretariado provincial 
“Comunhão Irmãos – Leigos”, encorajaram-nos a tomar o 
caminho do fórum.

No sábado à noite, fomos arrastados num turbilhão de 

Power-Points, fazendo-nos viver no movimento, na música e 
nas cores, as ricas realidades de cada Fraternidade; e, como 
em toda assembleia, a vigília terminou com outra partilha, 
aquela das especialidades (guloseimas) sempre abundan-
tes, mas quanto apreciadas!

O certo é que esse encontro anima a cada um, na vivência 
plena do que o Senhor nos ofereceu : um lugar de vida on-
de desabrocha o carisma de Marcelino Champagnat, uma 
Fraternidade onde é bom viver.
__________
Annie Girka


