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Comunidade mixta e internaCional

Nova Comunidade em Notre Dame de l’ Hermitage

No dia 2 de janeiro de 1817, 
Marcelino reunia seus dois 
primeiros Pequenos Irmãos, 

na « Maison Bonner », em La Valla. 
Foi o ponto de partida desse sopro 
evangélico que, hoje, se espalha pelo 
mundo inteiro. Com o objetivo de 
amar e tornar conhecido Jesus Cristo.

Em 2 de janeiro de 2013, instalava-se 
nova comunidade, em Notre Dame 
de l’Hermitage. Devido à reforma da 
casa de La Valla, a mesa de La Valla 
encontrava-se, por coincidência, en-
tre os muros de l’Hermitage. Assim, 
assumir nosso compromisso em tor-
no dessa mesa foi um momento mui-
to emocionante. A comunidade mista 
e internacional deseja ajudar cada 
peregrino e visitante a viver mais de 
perto o carisma de Marcelino. Havia 
também sobre a mesa um avental, o 
avental do serviço, da partilha, da co-
munhão fraterna. Irmãos e irmãs na 
simplicidade de Nazaré, para juntos 
dizerem uma palavra do Evangelho, 
uma Boa-nova, são membros dessa 

comunidade: o Ir. Xavier Barceló, superior; as leigas Martha Eugénia, do México, Colet-
te e Annie, da França; os Irmãos Lodovino, do Brasil; Benito, da Catalunha; Diogène, 
do Ruanda; Allan, das Filipinas, e Jean Pierre, da França.

O Ir. Pere Ferré, Vigário da Província de l’Hermitage, em nome da Província e do Con-
selho geral, enviou-nos em missão. Estávamos rodeados pelas comunidades de La 
Valla, do Rosey, de Saint Etienne e de Fonsala: presença fraterna e encorajadora. Bons 
ventos a essa comunidade, o vento do Espírito!

ProvínCia ibériCa - iv CaPítulo

O IV Capítulo Provincial iniciou 
seus trabalhos com a tarefa de 
avaliar o pulso da Província. 

Foi uma oportunidade de escuta e de 

partilha das inquietudes sobre o futuro e a 
vida da Província, partindo do que somos e 
vivemos. Irmãos e leigos, reconhecemo-nos 
em nossa vocação. O Conselho provincial 

e o Conselho das obras educativas 
repassaram-nos sua visão ou per-
cepção e partilharam conosco tudo 
quanto foi vida e tarefa, nesses três 
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diálogos e enContros

Leigos maristas: Proposta de um itinerário marista

anos. A dinâmica de trabalho valeu-se 
dos grupos, o que favoreceu a escuta e 
a participação de todos.

Tivemos também momentos 
para refletir pessoalmente ou 
em grupos, em torno da evan-
gelização e da projeção das 
comunidades cristãs maris-
tas de referência. Refletimos 
sobre como continuar a dar 
resposta ao que Deus pede a 
cada um e à Província. Duran-
te o Capítulo - em que partici-
pou o Ir. Superior geral, Emili 
Turú - o Ir. Ambrósio Alonso 
iniciou seu segundo mandato 
de superior provincial.

As linhas mestras para o triê-
nio 2013-2015 são as seguintes:
1. Potenciar processos de conversão 

pessoal e comunitária, através do cul-
tivo da interioridade, que nos levem a 

vencer o individualismo e abrir-nos ao 
ambiente que nos cerca e a uma espi-

ritualidade encarnada.
2. Promover, convocar e acompanhar 

a vida marista de Irmãos 
e leigos, e implantar novos 
modelos de vinculação e 
pertença para o laicato.
3. Assegurar que em nossas 
obras se cultive a dimensão 
carismática, a ação evangeli-
zadora e o serviço aos mais 
pobres.

O novo Conselho provincial 
é formado pelos Irmãos: Am-
brosio Alonso Díez (Provin-
cial), Moisés Alonso Pérez, 
Alfonso Fernández García, 
Samuel Holguín Díez, José 
Abel Muñoz Gutiérrez, Iñigo 
García Blanco, Carlos García 

Zamora, Alejandro Mena Goldáraz.

Trata-se de coleção de nove fi-
chas, destinadas aos que dese-
jam aprofundar seu ser marista 

e querem encontrar-se com outros 
para partilhar o dom do caris-
ma recebido de Champagnat. 
Propõe-se um itinerário de 
oito sessões para aprofun-
dar o documento “Em torno 
da mesma mesa - A voca-
ção dos leigos maristas de 
Champagnat”. Há uma ficha 
de trabalho, um power-point 
motivador e outros materiais 
complementares para cada 
sessão. Este subsídio foi ela-
borado pela Província Ibéri-
ca e gentilmente colocado à 
disposição do mundo maris-
ta. Está traduzido nas quatro 
línguas e a diagramação nova 
foi realizada por Ángel García, de Porto 
Rico, o mesmo que compôs a outra 
coleção de fichas do Secretariado.

Resulta um valioso subsídio de forma-
ção para os que desejam discernir e 
crescer em sua vocação marista. Esse 
caminho pode ser partilhado pelos 

Irmãos e leigos. Precisamente, neste 
tempo novo em que não temos rotas 
traçadas e conhecidas, precisamos dos 

encontros para formar-nos, para ama-
durecer em nossas opções e realizar, 
juntos, um caminho de futuro.

O percurso pode ser feito 
pessoalmente; as fichas con-
vidam a caminhar com ou-
tros. A Província Ibérica mo-
tivou a criação de 28 grupos 
para realizar esse itinerário 
num ano, terminando ainda 
com um Fórum provincial so-
bre a identidade e a vocação 
do leigo marista. Agradeci-
mento sincero à Província 
por essa contribuição para 
o processo da nova relação 
Irmãos-Leigos.
_____________
Ir. Javier Espinosa - Secreta-
riado dos Leigos

Use esse link para baixar os files: 
www.champagnat.org/fms

http://www.champagnat.org/fms/


3

10 de janeiro de 2013 Notícias Maristas

viajantes de Coração marista!
'Fórum Marista de 2012' da Província do Canadá

Entre os dias 16 e 18 de novembro 
último, em Cap-de-la-Madeleine, 
teve lugar a edição 2012 do já 

tradicional « Fórum Marista », organi-
zado pelo Movimento Marista Qué-
bec (MMQ). Esse encontro visionário 
quisera ser a reunião anual de todo o 
mundo marista da Província do Cana-
dá. Neste ano, o tema “Viajantes de 
coração marista” foi o ponto de partida 
para proveitosas trocas de ideia, e já 
aplainou o caminho para a continu-
ação da importante discussão sobre 
uma nova estrutura unificadora para os 
leigos maristas da Província.

Impressionante!

Para um bom número, essa era a pri-
meira participação em evento do gê-
nero. A unidade do grupo chamava 
a atenção: era difícil distinguir entre 
Irmãos e leigos na sala de reunião, 
tamanha era a integração fraterna. O 
“Em torno da mesma mesa” tomava 
todo o seu sentido...

O que se observava de imediato era 
o bom humor e o espírito de família, 
típicos dos maristas, essa ‘reconfor-
tadora’ doença que parecia ter conta-
minado todo mundo, encorajada pelo 
comandante em chefe, Roberto e sua 
companheira Verônica, nossos dois lei-
gos responsáveis pela animação. Entre 
duas gargalhadas, os testemunhos de 
fé e de confiança em Maria nos condu-

ziam a uma comunhão de intimidade 
impressionante para um grupo que 
beirava, por vezes, as cem pessoas!

Viajantes...

O mundo marista é um espaço sempre 
mais internacional, e nosso Conselho 
provincial atual manifesta uma auda-
ciosa visão: ele quer que o Canadá as-
suma novo lugar nos intercâmbios ma-
ristas internacionais. Vocês consideram 
isso estranho para uma Província que 
não teve novos Irmãos, há mais de 40 
anos? No entanto, é essa situação que 
nos leva a desenvolver uma expertise 
de evangelização em sociedade laiciza-
da, por leigos e para leigos. Nossos Ir-
mãos e leigos viajam, pois, mais do que 
nunca, e o tema do Fórum permitiu a 
vários deles de partilharem a riqueza 
de suas experiências. Por exemplo, 
o testemunho surpreendente dos jo-
vens peregrinos das escolas, visitando 
l’Hermitage, no verão passado...

Mas, o que é uma viagem marista? 
Perguntas desse gênero eram feitas e 
a viagem exterior levava-nos a tomar 
consciência da viagem interior.

... de coração marista

A segunda parte do tema era judiciosa-
mente escolhida: a expressão “coração 
marista” é, com efeito, um dos pontas 
de lança do mundo marista atual, que 

procura abrir-se à participação de to-
dos no carisma de Marcelino. E aqui, 
isso produz frutos!

Pequeno histórico... Quando da as-
sembleia geral de 2011, o CA do Mo-
vimento Marista Québec (MMQ) tinha 
recebido o mandato de “assumir o pro-
cesso da constituição de uma associa-
ção leiga marista autônoma e estudar 
suas implicações espirituais, humanas 
e financeiras”. A subcomissão respon-
sável por esse mandato chegou ao 
consenso de valer-se da corporação de 
Associação Marista de Iberville (AMI) 
como base para a criação dessa asso-
ciação. Esta seria fator de unidade para 
todos os maristas leigos da Província. 
Partindo da corporação da Associação 
Marista de Iberville (AMI), aconteceria, 
pois, a criação de uma grande corpora-
ção de pessoas desejosas de trabalhar 
na missão marista.

Em seguida, foram tomadas as pro-
vidências para a aprovação legal da 
futura associação marista e para sua 
adaptação, de modo a englobar e re-
presentar cabalmente todos os leigos. 
Isso implicou numa ampliação da ade-
são de membros leigos, religiosos, clé-
rigos, dando lugar, ao mesmo tempo, 
aos membros corporativos. Essa nova 
associação levaria o nome de “Associa-
ção marista de leigos”, proposta aceita 
por unanimidade.
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O IV Capítulo da Província de 
Compostela foi celebrado em 
Valladolid, de 2 a 5 de janeiro 

de 2013. O encontro começou com 
a celebração das bodas de diaman-
te dos Irmãos Justiniano González, 
Francisco Castellanos, Nicasio Gar-
cía, Arturo Rodríguez, Emiliano Pablo 
e Jesús Sánchez e dos Irmãos Alberto 
García, José Calleja e Santiago Fer-
nández, que celebraram 50 anos 
de consagração religiosa.

O Ir. Óscar Martín Vicario foi re-
conduzido como provincial pa-
ra um segundo mandato. O Ir. 
Antonio Ramalho, Conselheiro 
Geral presente durante todo o 
Capítulo, além da sua mensagem 

pessoal, leu, na abertura, o decreto 
da nomeação do Ir. Óscar, enviado 
pelo Ir. Superior Geral.

Os Irmãos capitulares eram 27. Havia 
também 13 leigos convidados. O Ir. 
Provincial agradeceu a presença e a 
vida que estes trazem ao caminhar 
juntos e sua participação no Capí-
tulo.

Foram escolhidas as prioridades pa-
ra o novo triênio e os meios para 
colocá-las em prática. Estas linhas 
para o futuruo foram elaboradas em 
torno de 3 núcleos: a Comunidade, a 
Espiritualidade e a Solidariedade.

Foi também escolhido o novo Conse-
lho provincial, assim constituído: Ir. 
Nicolás García Martínez, Ir. Eduardo 

Montenegro Prieto, Ir. Máximo 
Blanco Morán, Ir. Óscar Martín 
Vicario (Provincial), Ir. Teodorino 
Aller Marné, Ir. Tomás Briongos 
Rica e o Ir. António Leal das 
Neves.
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"somar vidas, 
multiPliCar Horizontes"
IV Capítulo da Província de Compostela

Durante a assembleia geral, foi pro-
posto que um comitê assumisse a 
transição para a nova associação. En-
trementes, os membros atuais do CA 
do Movimento Marista Québec (MMQ) 
aceitaram o prolongamento de seu 
mandato até a formação da nova as-
sociação, o que deverá acontecer por 

ocasião da assembleia geral da AMI, 
em abril de 2013.

Isso caminha!

Podem ver, pois, que isso é significa-
tivo, ou mexe com todos os que têm 
o coração marista na Província do 

Canadá! Depois desse Fórum, retor-
namos mais unidos e mais decididos 
do que nunca para continuar a viagem 
para novas terras, apesar das dificul-
dades e das incertezas, porque a Boa 
Mãe está conosco e volta nosso olhar 
para Aquele que ela sempre traz no 
coração...


