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"Maristas novos em missão"
A cidade de Nairóbi, no Quênia, acolherá a
II Assembleia Internacional da Missão Marista

A

preparação da II Assembleia
Internacional da Missão Marista (II AIMM) está em pleno
andamento. No mês de junho, a
Comissão Preparatória realizou sua
primeira reunião e desenvolveu a
proposta de projeto, tema, local e
data da Assembleia.
Em setembro, na reunião plenária, o
Conselho Geral aprovou a realização
da II AIMM para o período de 17 a 27
de setembro de 2014, na cidade de
Nairóbi, no Quênia, África. O lugar da
Assembleia será na Casa de Espiritualidade das Irmãs de Dimesse. Será
uma oportunidade ímpar de comunhão, integração e intercâmbio do
mundo marista com essa região do
Instituto. A África marista partilhará

Comissão Preparatória

Casa Geral
Os Irmãos Josep Maria Soteras e Eugène Kabanguka estão em Mendes, onde participam da Assembleia Provincial e Capítulo
da Província Brasil Centro-Norte.
Realizou-se, no último dia 3, a sessão ordinária do Conselho Geral.
Os diretores dos Secretariados de Missão, Irmãos Hoje e Leigos, respectivamente Irmãos João Carlos do Prado, César Rojas
e Javier Espinosa, estão reunidos, em Roma, de 3 a 7 desse mês, com os membros da Comissão Preparatória da II Assembleia
Internacional da Missão Marista.
De 5 a 7 de dezembro, os Irmãos Joe Mc Kee, Antonio Ramalho, John Klein e Ernesto Sanchez participarão do curso internacional de lideranças, em Roma.
Ir. Michael de Waas participará, de 8 a 12 de dezembro, do primeiro capítulo da nova Província da Austrália.
Os Irmãos Víctor Preciado e Pedro Sánchez de León participaram de um curso de meditação em El Escorial, de 26 a 28 de
novembro. Em seguida, o Ir. Pedro, Secretário Geral, deu um curso sobre Educação e Espiritualidade para um grupo de leigos,
em Valência, na Espanha.
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sua vitalidade e dinamismo da vida e
missão maristas com todo o Instituto.
O tema da Assembleia será “Maristas
novos em missão”. A reflexão desenrolar-se-á em torno a três grandes eixos:
a) Espiritualidade; b) Irmãos-Leigos:
vocação e nova relação; c) Evangelização. O tema faz eco e é resposta
aos apelos do XXI Capítulo Geral e às
novas sensibilidades que o Instituto e
a Igreja vivem hoje.
A Comissão Preparatória enviará, no
final de março de 2013, os materiais
para a preparação da Assembleia que,
como na de 2007, oferecerá um processo a ser vivido e celebrado:
* Fase local, de abril a dezembro de
2013
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* Fase provincial, de janeiro a julho
de 2014
* Fase regional, quer dizer, em cada
região, depois da celebração da Assembleia, em setembro de 2014.
No período de 3 a 7 de dezembro
de 2012, a Comissão Preparatória
estará novamente reunida em Roma
para dar continuidade à preparação
de todo o material e às informações
que serão enviadas às Unidades Administrativas no mês de março de
2013. Será necessário contar com
uma Comissão Preparatória em cada
Unidade Administrativa para cuidar
de cada uma das fases do processo
preparatório.

logomarca, hinos, orações e materiais
que ajudem a viver o processo preparatório da Assembleia. As sugestões
podem ser enviadas aos cuidados do
Ir. João Carlos do Prado (jcprado@
fms.it), coordenador da Comissão.
Em abril de 2013 o Instituto Marista
iniciará a vivência desse lindo processo de preparação à Assembleia em
sintonia com outros acontecimentos
e celebrações do Instituto e da Igreja.
Desde já somos convidados a predispor nosso coração e mente para
acolher essa novidade que o Senhor
nos reserva. Com Maria e Marcelino,
“Maristas novos em missão”.
_______________
Comissão Preparatória

Desde já acolhemos sugestões de

Ir. Crisanto e seus 67
companheiros mártires
2013 - Beatificação de mártires em Tarragona

A

O Plano de Pastoral da CEE (Conferência Episcopal Espanhola) prevê a beatificação dos mártires do século XX, na
Espanha, como um dos grandes acontecimentos previstos durante o Ano da Fé. O
Plano menciona as palavras do Papa Bento
XVI quando, anunciando o Ano da Fé, indicou precisamente que “pela fé, os mártires
deram suas vidas, para dar testemunho da
verdade do Evangelho que os transformara
e os tornara capazes de praticar o maior
dom de amor, com o perdão a seus próprios perseguidores”.

Assembleia Geral do Episcopado espanhol decidiu
que a cerimônia de beatificação de um grupo de
mártires do século 20, prevista para
27 de outubro de 2013, será celebrada em
Tarragona.
A sede escolhida é rica de grande história
de fé cristã e de mártires, porque as primeiras testemunhas da fé que derramaram seu
sangue por Cristo são o bispo de Tarragona,
Frutuoso, e seus dois diáconos Augúrio e
Eulógio. Além disso, entre os mártires a
serem beatificados nessa ocasião, 147 são
de Tarragona, entre os quais o bispo auxiliar
da diocese, Manuel Borrás, e 66 sacerdotes
diocesanos.
Dentro em breve, outros detalhes da cerimônia de beatificação serão conhecidos,
cabendo a organização ao Birô para as Causas dos Santos da Conferência Episcopal
Espanhola, corroborada pela diocese em
que terá lugar o acontecimento.

A causa do Ir. Crisanto, que reúne três outras causas, concerne a 66 Irmãos e a dois
leigos maristas martirizados. Todos esses
maristas seriam beatificados nesta ocasião.
São 33 as causas abertas em toda a Espanha e se espera que passe de 500 o número
das pessoas beatificadas.
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Província da Austrália
8 de dezembro de 2012: Nova Província Marista

O

dia 8 de dezembro de 2012, festa da Imaculada, foi escolhido para proclamar o início da nova Província Marista da
Austrália, originada com a fusão das duas Províncias de Melbourne e de Sídnei. O fato, importante em si, merece
que se tragam alguns dados históricos, lembranças significativas para os Maristas.

Origem da Província da Austrália:
05/07/1903
A primeira fundação marista, na Austrália,
foi a de St. Patrick, em Sídnei em 1872.
Em 1903, a Santa Sé aprova definitivamente as Constituições e o Instituto dos
Irmãos Maristas. Com essa data decide-se a ereção de 11 Províncias maristas,
entre elas a da Austrália, e a eleição dos
respectivos Irmãos Provinciais. O primeiro Superior provincial da Austrália foi o Ir.
Healy Stanislaus.
Divisão da Província da Austrália:
01/01/1948
O constante crescimento da Província
conduziu à necessidade da divisão em
duas; essa decisão foi tomada pelo Superior geral e seu Conselho em 07.10.1947,
efetivando-se no início do ano seguinte.
As Províncias tomaram, sucessivamente,
nomes diversos:
• Austrália do Norte (1947); N.S.W.
(1950) e Sídnei (1951); e
• Victoria (1947) e Melbourne (1951)
Passos para a reestruturação da nova Província da Austrália
Esse processo levou vários anos de reflexão e estudo. Em 2005, começou o processo de reconfiguração das Províncias e
Distritos da Oceania.
Em dezembro de 2010, os delegados
da região da Oceania se reuniram no
St Joseph’s College, em Hunters Hill,
Austrália, para participar nos Capítulos
provinciais conjuntos das Províncias de
Sídnei, Melbourne, Nova Zelândia e do
Distrito da Melanésia. Nessa reunião so-

bre o processo da reestruturação estiveram presentes o Ir. Emili Turú, SG, e os
Irmãos Conselheiros gerais John Klein e
Michael De Waas.
Em 14 de outubro de 2011, um grupo
de uns trinta Maristas de toda a Austrália reuniu-se no Colégio Marista de
Pagewood para dialogar sobre os progressos feitos em vista da constituição
da nova Província da Austrália. O grupo
era composto pelos dois Conselhos provinciais, o Ir. John Klein, CG, pelos presidentes de cada um dos vários comitês
nacionais e grupos de trabalho que trabalhavam no programa da nova Província, e
pelos líderes das principais áreas pastorais das duas Províncias existentes. Nessa
oportunidade, realizou-se a proposta de
um mapa organizativo para a Província da
Austrália que foi discutido e melhorado.
Depois do encontro, os dois Conselhos
provinciais foram a Mittagong para uma
reunião de planejamento, conduzida pelo
Irmão John.
No mês de janeiro de 2012, 180 Irmãos
Maristas de toda a Austrália reuniram-se
no St Joseph’s College, em Hunters Hill,
para discutir sobre seu futuro, enquanto
se continuava o processo para constituir
uma só Província, em dezembro deste
ano. Há atualmente 170 Irmãos na Província de Sídnei e 80, na Província de
Melbourne. Com a formação de Província
única, os Irmãos têm a intenção de dividir
a administração entre Sídnei, Melbourne
e Brisbane.
O Superior provincial de Sídnei, Ir. Jeff
Crowe, considerou que converter-se numa única Província era “etapa natural”
para entrar no século XXI: “Há muitos
aspectos de nossa vida, enquanto Irmãos
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australianos, que nos são comuns. Reunir-nos como Irmãos num mesmo país
tem sido, de algum modo, parte de uma
natural evolução. Sem dúvida, há aspectos da missão, especialmente das escolas
e sistemas educativos, em que o caráter
nacional se tornou muito significativo.
Trata-se, pois, de um passo para frente”.
No dia 8 de junho do corrente ano, os
dois Conselhos provinciais de Sidney e
de Melbourne se reuniram para analisar
as propostas dos Irmãos sobre o nome
da nova Província. Decidiram dar-lhe o
nome de Província da Austrália, o que
foi proposto ao Ir. Superior geral e a seu
Conselho.
No dia 14 de junho deste ano, o Ir. Emili
Turú com seu Conselho nomeou o Ir.
Jeffrey Crowe como provincial da nova
Província da Austrália para um período
de três anos.
Em 2011 foi estabelecido um Conselho
provisório da Missão, formado por Irmãos e Leigos. Em agosto de 2012, foi
realizada uma Assembleia da Missão em
Mittagong, Austrália, com a participação
de um grupo representativo de 25 Irmãos
e 45 leigos maristas, com a presença do
Ir. John Klein, CG. Essa Assembleia teve
como objetivo identificar as principais
prioridades para a missão na nova Província.
Os acordos da reestruturação culminaram
com a proclamação da nova Província, a
partir do dia 8 de dezembro próximo, solenidade de Maria Imaculada, voltando ao
primeiro nome de Província da Austrália.
A nova Unidade foi erigida juridicamente
por um decreto do Superior Geral.
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Gestão, animação e governo
das obras maristas
Comissão internacional de novos modelos
de animação, gestão e governo

N

o período de 12 a 15 de novembro de 2012, em Roma,
reuniu-se a Comissão Internacional de
Novos Modelos de Animação, Gestão e Governo.
Participaram o Prof. Marco Candido, da Província
Marista do Brasil CentroSul; Ir. Victor Preciado,
do Conselho e Ecônomo
Geral; Ir. Gabriel Villa-Real
Tapias, da Província de
L’Hermitage; Ir. Michael
Green, da Província de
Sydney; Ir. John Klein, do
Conselho Geral, Ir. João
Carlos do Prado, Secretariado de Missão. Como “amiga crítica” participou a Sra. Maureen Cleary,
Governance & Management PTY LTD,
da Austrália.

O objetivo da reunião foi definir o
escopo do projeto da Comissão,

dades Administrativas.
Refletir sobre a gestão,
animação e governo das
obras maristas é um desafio importante para o Instituto. O 21º Capítulo Geral nos convida para uma
“nova terra”. A nova terra
também contempla avaliar
nossas estruturas de animação, gestão e governo
em todos os níveis.

analisar propostas de Empresas de
Consultoria e a agenda de trabalho
para os próximos anos no intuito
de garantir a participação das Uni-

A próxima reunião da Comissão será no mês de fevereiro, juntamente com
o Conselho Geral onde se
apresentará a proposta de trabalho. Espera-se dar inicio ao projeto
no primeiro semestre de 2013.

Noviciado interprovincial
Primeira Profissão Religiosa em Passo Fundo, Brasil

N

o dia 25 de novembro de 2012 o Instituto dos
de Silvânia (Goiás); Edicarlos Pereira Coelho, de Vitória
Irmãos Maristas se alegrou com a primeira proda Conquista (Bahia); Fábio Soares do Nascimento,
fissão religiosa de nove
de Ceará-Mirim (Rio Grande do
jovens das Províncias do Brasil
Norte); Gustavo Pinto Gomes
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