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Encontro dos quatro 
consElhos GErais Maristas

Notre-Dame de l'Hermitage, França

casa GEral

O Conselho Geral iniciou a Sessão Plenária segunda-feira passada, dia 28 de janeiro; terminará dia primeiro de março. A 
Sessão Plenária do Conselho tem como objetivos: refletir juntos alguns temas, analisar os trabalhos e projetos dos Secreta-
riados e comissões, acompanhar a vida das Unidades Administrativas, indicar perspectivas para o futuro e tomar decisões.

O Ir. César Rojas, Diretor do Secretariado Irmãos Hoje, se encontra em El Salvador, onde se realiza, de 28 a 31 de janeiro, 
a reunião da Subcomissão de Irmãos Hoje para a América.

As palavras do Papa João Pau-
lo II para os quatro ramos 
da Família Marista em 17 de 

setembro de 2001, ainda ressoam 
na vida e na animação dos quatro 
respectivos conselhos gerais de ho-
je. Eis a mensagem do Pontífice em 
Castelgandolfo:

“Na Igreja, escolheram a vida con-
sagrada, seguindo as pegadas de 
Maria, em fidelidade às intuições 
dos fundadores e ao carisma de 
seus Institutos...

Hoje, compete a vocês mani-
festar, de maneira original e es-
pecífica, a presença da Virgem 
Maria na vida da Igreja e dos 
homens. Cabe a vocês, por isso, 
desenvolver a atitude mariana, 
que se caracteriza por uma vi-
da de disponibilidade alegre aos 
apelos do Espírito Santo, por 
uma confiança inquebrantável na 
Palavra do Senhor, por uma cami-
nhada espiritual relacionada com 
os diversos mistérios da vida de 

Cristo, pela atenção maternal às necessidades e aos sofrimentos dos homens, 
especialmente dos humildes.”

Este ano, pela primeira vez, os quatro conselhos gerais reuniram-se em l’Hermitage 
com o objetivo de dialogar sobre como as intuições e o carisma de nossos fundadores 
se mantêm vivos hoje. Além de lugares como La Valla e L'Hermitage que têm significa-
do para nós e de pessoas como Jean Claude Colin, Marcelino Champagnat, Marie Jean-
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Estruturas quE GEraM vida

Capítulo da Província do México Ocidental

ne Chavoin, Françoise Marie Perroton 
e seus "companheiros maravilhosos", 
para motivar a partilha, cada Superior 
Geral preparou uma apresentação ten-
do em conta a seguinte orientação:  

1. Qual foi o sonho fundacional do 
nosso ramo?
2. Como isso foi encarnado na épo-
ca do nosso Fundador, Fundadora, 
Pioneiras?
3. Como podemos aplicá-lo e qual é 
a sua relevância hoje?

Estas são perguntas que todo Marista 
pode responder de seu próprio modo.

Na origem das experiências funda-
cionais de nossos Fundadores en-
contramos paixão por Jesus e seu 
evangelho, pela vida comunitária e 
pela vontade de proclamar ao mundo 
inteiro o que experimentaram. O que 
Marcelino Champagnat expressava 
ao dizer que "Todas as dioceses do 
mundo entram em nossos planos" foi 
compartilhado pelos outros fundado-
res. Estas são as três dimensões que 
são os pilares da nossa identidade: 
a paixão por Jesus, a fraternidade e 
a compaixão para com as pessoas 

carentes e sofridas, especialmente as 
crianças e jovens.

O papel dos leigos e associações de lei-
gos na história marista foi fortemente 
evidenciado. Desde os primórdios,eles 
sempre foram membros, como partici-
pantes de uma ordem terceira ou co-
mo associados mais próximos, sempre 
lembrando-nos a dimensão contem-
plativa da nossa identidade e nossa 
missão de evangelizar com ousadia.

Com a comunidade de l’Hermitage, 
composta de Irmãos e Leigos Maristas,  
sentimo-nos em casa; não só pela 
organização dos transportes e pela 
cultura da acolhida que praticam tão 
bem, mas igualmente pela sua presen-
ça cheia de atenções. Estar com eles 
foi uma ocasião de aprendizagem.

O tempo empregado em companhia do 
arquiteto Joan Puig-Pey, ajudou a com-
preender a estrutura de l’Hermitage e 
La Valla, destacando o que é funda-
mental e deve ser mantido, e a novida-
de que deve ser integrada para tornar 
o nosso Instituto mais atraente para as 
gerações mais jovens.

Uma peregrinação a Fourvière, outro 
lugar significativo para a Família Maris-
ta, permitiu-nos celebrar a Eucaristia 
na pequena capela de Nossa Senhora 
e renovar a promessa de continuar 
a construir uma Igreja mariana e um 
Mundo mariano, como fizeram os Pa-
dres Colin, Champagnat e os seus com-
panheiros sacerdotes em 1816.

Depois da Eucaristia,fomos calorosa-
mente recebidos na Casa Provincial, 
em Lyon. Os Irmãos Maurice Berquet, 
Provincial, André Thizy, animador da 
comunidade, todos os Irmãos da co-
munidade e a comissão para as voca-
ções nos fizeram sentir em casa. Pude-
mos apreciar a fina cozinha francesa.

Encerramos  nossa peregrinação, feli-
zes por ter estado próximos de tantos 
sinais que lembram um homem de fé 
inabalável, de audácia perseverante 
e  de coração sem fronteiras. Mas 
permanecem questionamentos para 
todos nós maristas: qual nosso papel 
no mundo de hoje? Onde está nossa 
paixão? Que novidade vislumbramos? 
__________________
Irmão Eugène Kabanguka

O capítulo da Província do México 
Ocidental se realizou em Gua-
dalajara, México, de 26 a 30 de 

dezembro de 2012. O encontro foi pre-
cedido pela Assembleia provincial. Par-
ticiparam da Assembleia e do Capítulo 
os Irmãos Conselheiros Gerais Eugène 
Kabanguka como Conselheiro de ligação, 
e Víctor Preciado, membro da Província. 
No começo da Assembleia, o Ir. Emili 
Turú realizou uma vídeo conferência mo-
tivando o trabalho de busca e discerni-
mento. O Ir. Eugène sublinhou o espírito 
de generosidade da Província, destacan-
do a contribuição que dá a projetos do 
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Espaços para aniMar a 
vocação Marista
Animação vocacional marista da Europa

Instituto como a presença no Haiti, na 
África e na Missão Ad Gentes, na Ásia.  
Nas suas palavras, lembrou alguns pon-
tos em relação ao serviço, à vida interior, 
à metodologia do dialogo fraterno e ao 
discernimento.

No primeiro dia, o Ir. Eduardo Navarro 
tomou posse como provincial começan-
do assim um segundo triênio à frente da 
Província.

Durante o primeiro dia, foram apresen-
tados os diversos informes referentes às 
atividades realizadas durante o último 
triênio, seja aquele do Provincial, seja 
aquele das diferentes frentes de trabalho 
da Província. Um espaço também foi 
dado aos Irmãos do Haiti, que apresen-

taram como se desenvolve a vida marista 
naquele país.

O segundo dia foi dedicado ao estudo 
do documento "Plano de ação 2013-
2015", refletindo sobretudo sobre dois 
aspectos:  fortalecer a vivência do caris-
ma marista e revitalizar e renovar a vida 
comunitária marista. Como conclusão 
se destacou a necessidade de encarar a 
missão marista como um modo de ser 
profético.

Foram discutidos temas concretos como 
a criação de um "conselho de obras", a 
reestruturação do Centro Provincial de 
Animação Marista, o Instituto Marista 
de Investigação e Desenvolvimento e a 
eventualidade da criação de um conse-

lho provincial no qual os Irmãos Conse-
lheiros se dedicam com o tempo integral 
a essa tarefa.

O último dia foi dedicado à eleição dos 
novos conselheiros provinciais. Foram 
eleitos os Irmãos Agustín Acevedo, Alfre-
do Alba, Raúl Lara y José Contreras. 

Por fim, foi aprovada a realização de um 
segundo período de sessões capitulares 
no qual serão revisados as Normas da 
Província, a Lei Orgânica e o Planejamen-
to Provincial.

É importante mencionar que durante o 
Capítulo foi realizado o envio do casal de 
missionários Rodrigo e Estela, que parti-
ciparão do projeto de Missão Ad Gentes.

Aqueles que conhecem a biogra-
fia do Ir. Basilio Rueda contam 
que sua tia Mercedes tentouins-

crever-lhe no Colégio de Jalisco, levan-
do-o diretamente ao Ir. Leoncio Martín, 
que não o admitiu por falta de espaço 
na classe. Ela não desanimou, pedindo 
ajuda a sua amiga Carmelita Garibi Ri-
vera, que era irmã do bispo auxiliar de 
Guadalajara, Dom José Garibi Rivera, 
que escreveu o seguinte bilhete para o 
diretor do colégio: "Diga ao Ir. Leoncio 
que, se estima a minha amizade, trate 
de admitir em seu colégio ao menino 
Basilio Rueda". Não houve outra solu-
ção que aceitar a criança no colégio.

Quem diria: seria o primeiro Superior 
Geral do Instituto de língua espanhola.

Este episódio vivido pelo Ir. Basilio, 
que mostra como ele correu o risco 
de nem mesmo conhecer o Instituto 
Marista, é uma razão do por que, na 

equipe vocacional da Europa, apresen-
tamos os seguintes espaços na mídia, 
na internet:
* em facebook: “Animación Vocacio-
nal Marista Europa”
* em twitter: @AnimVocEuropaMa-
rista
* página web: www.maristas.es/vo-
cacion

Através de todos os meios possíveis 
(redes sociais, amigos e entusiasmados 
pelo carisma marista), queremos dar 
a conhecer o nosso carisma, a todos 
aqueles que o desejam conhecer. Pen-
samos especialmente nos jovens, nos-
sos destinatários. Queremos chegar até 
eles (Constituições 83), usando os seus 
próprios meios para nos comunicar.

http://www.facebook.com/pages/Animaci%C3%B3n-Vocacional-Marista-Europa/179373892190643?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/Animaci%C3%B3n-Vocacional-Marista-Europa/179373892190643?fref=ts
https://twitter.com/AnimVocEuropaMa
https://twitter.com/AnimVocEuropaMa
http://www.maristas.es/vocacion
http://www.maristas.es/vocacion
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A formação do comitê per-
manente da CIAP foi esta-
belecida no encontro dos 

Provinciais das Américas, realizado 
em setembro de 2011. Quatro Pro-
vinciais compõem esse comitê que 
deve ser o mais representativo das 
diversas regiões maristas de todas 
as Américas. Assim, há um Provin-
cial do Brasil, um do Cone Sul, um 
do Arco Norte e um da América do 
Norte.

O essencial de nossa reunião 
em Los Cobanos, no El Sal-
vador, consistiu em estudar e 
aceitar as novas proposições 
relativas ao novo organograma 
da CIAP, sobre o qual a Comis-
são Internacional da Missão 
(CIM) refletiu no seu último en-

contro realizado na Casa Provincial 
de St-Jean-sur-Richelieu, em agosto 
de 2012. Assim, os irmãos Horacio, 
da Argentina, coordenador; Welling-
ton, do “Brasil Centro-Norte”; Hipó-
lito, da América Central; e Bernard, 
do Canadá, se reuniram em Los 
Cobanos, no El Salvador, de 9 a 12 
de janeiro de 2013. Dessa maneira, 
puderam realizar o trabalho que 
lhes coube, além de oficializar a 
nomeação das subcomissões da 

Missão e do Irmão e Leigo 
hoje. O Irmão João do Prado, 
responsável pelo Secretariado 
da Missão para todo o Insti-
tuto, também participou do 
encontro.
___________
Ir. Bernard Beaudin
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confErência intEraMEricana 
dos provinciais (ciap)
Encontro do Comitê Permanente da CIAP

Os espaços na internet, citados aci-
ma, foram inaugurados no último 
dia 21. Com isso quisemos sublinhar 
que o padrinho dessa iniciativa e 
ação pastoral é o Ir. Basilio Rueda, 
que faleceu no dia 21 de janeiro de 
1996. Basilio, quando era jovem, 
recebeu do Ir. Leoncio um exemplar 
de um livrinho chamado "Minha Vo-
cação", que foi um instrumento que 
lhe ajudou a decidir a iniciar sua 
vida marista como postulante. Hoje, 
o carisma marista interpela muitos 
jovens, que desejam construir um 
projeto de vida, fundados em Deus, 
segundo as vocações maristas, reli-
giosa e leiga.

De acordo com a sua função, pedi-
mos que você nos ajude. Precisamos 

que nos ajude incluindo links na 
biografia Facebook, na conta Twitter 
e em sites de comunidades maristas 
locais, de Províncias maristas, nos iti-
nerários de educação na fé, em am-
bientes para a prática de esportes, 
nas Associações de antigos alunos 
maristas, em grupos de jovens, etc.

Ninguém pode ficar sem conhecer 
esses meios de animação da vocação 
marista.

Nesses sites podem ser encontradas 
informações a respeito de ações de 
pastoral vocacional das Províncias ma-
ristas da Europa, testemunhos, recur-
sos (orações, vídeos, dinâmicas, etc.), 
datas das reuniões e encontros de 
formação e outros. Partilharemos tam-
bém iniciativas vocacionais de outros 
lugares do Instituto pelo mundo afora.

Queremos, ajudados pelo exemplo do 
Ir. Basílio e da presença marista exem-
plar dos nossos Irmãos de Alepo, na 
Síria, levar a tantas pessoas o carisma 
marista de São Marcelino Champag-
nat.


