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União dos sUperiores Gerais 
O Ir. Emili Turú foi reeleito para o Comitê executivo

Nos dias 21 a 23 de novembro 
de 2012, foi realizada, em Ro-
ma, a Assembleia da União 

dos Superiores Gerais (USG), organis-
mo de representação, coordenação e 
apoio, dos aproximadamente 55.000 
religiosos homens, existentes na 
Igreja hoje.

Durante um dia e meio, os Superiores 
gerais aprofundaram dois temas de 
atualidade: o recém-celebrado Sí-
nodo sobre a Nova Evangelização e 
a crise econômica com suas impli-
cações sobre a vida consagrada. No 
tempo restante, a Assembleia elegeu 
a nova equipe diretiva e os delegados 
para alguns organismos de diálogo 
com a Santa Sé.

Para a presidência da USG, no perío-
do de 2012-2015, foi eleito o Pe. José 
Rodríguez Carballo, Superior Geral 
da Ordem dos Frades Menores, e 
como vice-presidente, o Prepósito 
geral dos Jesuítas, Padre Adolfo Ni-
colás. Os outros membros eleitos 
para o Conselho Executivo da USG 
são: Pe. Bruno Cadoré (Ordem dos 

Pregadores – Dominicanos); Pe. Mário Aldegani (Josefinos de Murialdo), Pe. Flávio 
Peloso (Obra de Dom Orione – Orionistas); Pe. Josep María Abella Batlle (Missionários 
Claretianos); Dom Eamon Fitzgerald (Trapistas); Ir. Emili Turú (Irmãos Maristas); Dom 
Thomas Handgraetiner (Monges Regulares Premonstratenses); Pe. Richard Baawobr 
(Sociedade dos Missionários da África); Pe. Javier Álvarez-Ossorio (Congregação dos 
Sagrados Corações – Picpus); Pe. Pedro Aguado Cuesta (Clérigos Regulares Pobres da 
Mãe de Deus - Escolápios).

Últimos Irmãos falecidos

26/11/2012: Mario Pinato - Mediterránea
22/11/2012: Bernard Lanthier - Canada
18/11/2012: Néstor Juan Pedrotti - Cruz del Sur
18/11/2012: Máximo del Pozo Hernández - Santa María 

de los Andes
16/11/2012: José de Jesús Cuadrado y Liquete - América 

Central

12/11/2012: John Mullins - Sydney
05/11/2012: Jean M. Bénigaud - L'Hermitage
01/11/2012: André Martin - Europe Centre-Ouest / West 

Central Europe
29/10/2012: Burkhard (Heribert) Lindner - Europe Centre-

Ouest / West Central Europe
09/10/2012: André Caze - L'Hermitage
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província Brasil centro-norte

III Assembleia Geral do Movimento Champagnat

Sob a inspiração do tema “Por um 
caminho que descortina o futu-
ro”, foi realizada a III Assembleia 

Geral do Movimento Champagnat da 
Família Marista da Província Marista 
Brasil Centro-Norte, entre os dias 02 e 
04 de novembro de 2012, em Brazlân-
dia/DF. Organizada a cada três anos, a 
Assembleia é formada 
pelos representantes 
de cada fraternidade 
da Província, a Equipe 
de Coordenação Pro-
vincial e o Irmão As-
sessor. Nessa ocasião, 
estiveram presentes 30 
representantes das 35 
fraternidades da Pro-
víncia.

A Assembleia é um mo-
mento especial de exer-
cício do protagonismo 
leigo, uma vez que são 
os representantes das 
fraternidades que ava-
liam sua caminhada no último triênio, 
traçam objetivos e prioridades para 
o futuro do Movimento na Província, 
além de elegerem a nova Equipe de 
Coordenação leiga e seus suplentes.

Durante a Assembleia também foram 
apresentadas e votadas propostas de 
alteração do Plano de Formação do Re-
gimento Interno do MChFM, criado há 

seis anos e que visa estruturar o Movi-
mento na Província, dando respostas a 
lacunas não abordadas no Projeto de 
Vida do Movimento Champagnat.

A Assembleia ainda foi enriquecida 
com mensagens de apoio aos parti-
cipantes, enviadas pelos Irs. Antonio 

Ramalho, Javier Espinosa e Claudino 
Falchetto. O Ir. James Pinheiro e Eder 
D’Artagnan discorreram sobre as áreas 
que coordenam, a Animação Vocacio-
nal e o Laicato Marista, respectivamen-
te. Outros Irmãos marcaram presença 
em diversos momentos: Ir. José de As-
sis, Luís André, Paulo Martins, Romero 
Ferreira, José Augusto, José Machado e 
Wagner Cruz. Vale destacar a presença 

significativa e o apoio do Ir. Wellington 
Medeiros, Superior Provincial.

A Assembleia foi concluída com mo-
mentos emocionantes: a eleição da 
nova Equipe de Coordenação para o 
triênio 2013-2015, composta por Ge-
raldo Siqueira (Coordenador), Gonçalo 

Flamarion (Assessor de 
Formação e Comuni-
cação) e Raphael Gobbo 
(Assessor de Secretaria 
e Finanças) e a posse 
do novo Irmão Assessor 
Provincial do MChFM, Ir. 
Adalberto Amaral, con-
duzida pelo Ir. Wellington 
Medeiros. Em seguida foi 
prestada uma homena-
gem ao Ir. Salatiel Ama-
ral, Assessor Provincial, 
pelos seus 22 anos de 
dedicação e serviço ao 
Movimento Champagnat.

O evento constituiu-se 
num momento histórico para o Movi-
mento em nossa Província porque seus 
participantes tiveram a oportunidade 
de se encontrar para avaliar a camin-
hada e planejar os próximos anos em 
torno da mesma mesa. Foi uma rica 
vivência do protagonismo dos leigos e 
leigas do Movimento, juntamente com 
Irmãos, para a construção de um ca-
minho que descortina o futuro.

partilhando a vocação marista

México: XVIII Encontro nacional das fraternidades

Traduzindo em vida o lema “Quem tiver sede venha e be-
ba” foi realizado, nos dias 2, 3 e 4 de novembro, o XVIII 
Encontro Nacional das Fraternidades Maristas, na cidade 

de Toluca, Estado do México.
Organizado pela Fraternidade “Água da Rocha” e apoiado 
em sua fraternidade-irmã “Estrela da Manhã”, o encontro 
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Um coração sem fronteiras
Goyo: história de Champagnat em quadrinhos

se desenrolou num ambiente de família 
e de alegria, em que os Irmãos e os Lei-
gos confraternizaram, acolhidos com 
afeto e carinho pelos anfitriões.

Foram expostos cinco temas preparan-
do o coração e a mente para viver com 
profundidade a Eucaristia dominical. 
Com o tema “Nos rios de Água viva” 
se nos falou da conversão e da neces-
sidade de manter-nos unidos com o 
Pai. Escutamos sobre o “Amor a Jesus 
e a seu Evangelho”, “Converter-nos em 
rios de água viva”, “O Espírito Santo 
virá sobre mim” e “Permanecer e per-
severar no estilo de Maria”.

Todos os momentos partilhados, as 
orações, as refeições, a ceia-convivên-
cia oportunamente ambientada com 
doces mexicanos - na qual desfruta-
mos de danças e da sempre alegre mú-
sica dos ‘mariachi’, encorajando vários 

companheiros a dançar e a cantar, - foram espaços de animação para a alma e 
o espírito.

No domingo, depois de comovente Eucaristia, presidida por Dom Francisco Javier 
Chavolla, bispo de Toluca, cada Fraternidade recebeu uma cruz de madeira, sim-
bolizando o compromisso de fazer de Jesus o centro de nossas vidas. Ao partir, 
todos os participantes provaram a unidade em torno da vocação marista que nos 
anima a continuar com entusiasmo na construção da família marista.

Na celebração do centenário da 
presença marista na Espanha, a 
Conferência Marista Espanhola 

publicou, em 1988, uma nova história 
em quadrinhos da vida do Pe. Cham-
pagnat, ilustrado por “Goyo”, Gregório 
Dominguez, o conhecido divulgador 
da figura de Marcelino para os tempos 
atuais. O texto foi elaborado pelo Ir. 
Eugenio Sanz e, depois, enriquecido 
pelo Ir. Gabriel Michel para a versão 
francesa.

Nossa atual Equipe Vocacional da Eu-
ropa pensou em reeditá-lo, partindo 
do melhor de ambos os textos, am-
pliando o conteúdo e o número de 
páginas, porque na primeira edição 
terminava na morte de Champagnat; 
mas, a vida do Instituto continuou a 
dar frutos que, acreditamos, devem 
ser publicados para as crianças e os 

jovens, seus destinatários.
A presente edição acrescentou uma 
página que nos aproxima do encar-
go da missão no Pacífico, confiado 
pela Igreja à incipiente Sociedade de 
Maria.

Igualmente, dedicamos mais três pá-
ginas, no final, com feitos significati-
vos como: a expulsão dos Irmãos da 
França, os mais de 200 mártires maris-
tas, em nossa curta história, a canoni-
zação do Fundador, a rica presença e 
experiência dos leigos e das leigas ma-
ristas entre nós, a missão Ad Gentes, a 
ampla missão marista atual e o “novo” 
Hermitage que nos pede de reivindicar 
ou de reassumir o espírito que moveu 
os Irmãos na construção do primeiro.

Encomendamos a edição à nossa Edi-
tora Edelvives, e um grupo de Leigos e 

Irmãos fez a tradução para 11 línguas, 
dentre as faladas na Europa marista.

Os exemplares estão distribuídos, se-
gundo as línguas, pelas Províncias da 
Europa. Os interessados devem infor-
mar-se através do correio desta página 
ou daquele da Conferência Marista 
Espanhola direccioncme@maristas.es

A esse correio devem dirigir-se também 
aqueles que desejarem promover algu-
ma edição em outra língua, distinta, a 
partir dos originais.

Com alegria colocamos esta publicação 
a serviço de toda a família marista, 
desejosa por dar a conhecer nossas ori-
gens e nossa missão, no mundo de hoje.
__________________
Ir. Ernesto Tendero, coordenador da 
Equipe Vocacional da Europa
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evanGelizadores entre os jovens

Filipinas - Encontro Regional de 
Pastoral Juvenil Marista da Ásia

Com o objetivo de estudarmos e 
entendermos os processos do 
“Documento Evangelizadores 

entre os Jovens”, o Secretariado de 
Missão, com a Comissão Internacio-
nal de Pastoral Juvenil Marista (PJM) 
organizou o Encontro Regional de 
PJM da Ásia, em Filipinas, nas de-
pendências de MAPAC em Manila, 
durante o período de 04 a 08 de 
novembro 2012.

O encontro realizou-se com a partici-
pação de 46 delegados representan-
do as três Unidades Administrativas 
da Ásia e também o Distrito de Me-
lanésia. O gru-
po contou com 
e s t u d a n t e s , 
Irmãos, leigos 
e leigas vindos 
das Escolas Ma-
ristas bem co-
mo de Irmãos e 
leiga missioná-
ria por parte da 
AMAG. Partici-
param também 
do encontro, os 
Irmãos estudan-
tes e formado-
res do MAPAC. 
A coordenação e assessoria do En-
contro esteve por conta dos Irmãos 
Rommel Ocasiones, João Carlos do 
Prado, Cesar Rojas, Chris Wills e Teó-
filo Minga.

A dinâmica do Encontro seguiu 
a proposta do documento “o ca-
minho de Emaus”, pois entende-
se este como um paradigma para 
a evangelização dos jovens hoje. 
Esta dinâmica nos proporcionou 
diversas atividades, aprofunda-
mento, partilhas, convivências 

tornando o ambiente cheio de ani-
mação, energia, vitalidade e boas 

perspectivas para a implantação da 
PJM na Ásia e Melanésia.

As várias atividades desenvolvidas 
impulsionou nosso desejo de conti-

nuar os sonhos de Marcelino Cham-
pagnat nos tornando evangelizadores 

no meio dos 
jovens de ho-
je, bem como 
estar presen-
te em “todas 
as dioceses 
do mundo”. A 
Ásia, com sua 
d i ve rs idade 
religiosa é um 
desafio e um 
convite para 
a missão ma-
rista.

Este elo de 
unidade proporcionado no Encontro 
é um sinal da vitalidade do Instituto 
na Região da Ásia para o mundo 
Marista.

 “Caminhar com os discípulos 
de Emaús em direção a uma 
Nova Terra para a Pastoral Ju-
venil Marista” será nosso ideal 
em nossas atividades desenvol-
vidas nos diferentes contextos 
onde atuamos em Ásia.
______________
Neiva Hoffelder
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“Vamos aos jovens lá onde eles estão. Va-
mos com ousadia aos ambientes, talvez 
inexplorados, onde a espera de Cristo se 
revela na pobreza material e espiritual.”
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