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"SenderoS 2013"
Curso de Espiritualidad de El Escorial 

No dia 31 de janeiro de 2013 
teve início a aventura da ca-
minhada do nosso grupo do 

curso de Espiritualidade “CAMINHOS 
2013”, na casa Fuente Nueva do cen-
tro de formação de San Lorenzo, do 
Escorial. Com antecedência, fomos 
chegando, um após outro, para nos 
integrar à experiência de 5 meses de 
partilha de VIDA, em uma caminhada 
“para dentro de nós”, 
“para os outros” à nos-
sa volta, “para cima” e 
“em círculo”.

O grupo foi animado 
pelo Ir. Ángel Medina, 
do distrito do Paraguai, 
como superior da co-
munidade, e o Ir. Joaci 
Pinheiro de Sousa, da 
província do Brasil Cen-
tro Norte. Os demais 
integrantes foram os 
irmãos: Luis Oscar Ro-
dríguez, do México Cen-
tral; Humberto Badillo, 
do México Ocidental; 
Vicente Abanto (perua-
no), do México Ocidental; José Luis 
Sebastián (espanhol, na Venezuela), 
de Norandina; Walter A. Eras (equato-
riano) de Norandina; Joarês Pinheiro 
de Sousa, do Brasil Centro Norte; Ne-
rí Depaoli, do Brasil Centro Sul; Joäo 
Pedro Zimmerman, do Rio Grande do 
Sul; Nelson Luis Feix, do Rio Grande 
do Sul; Eduardo López, da Ibérica; e 
Luciano Andrés de Valles, da provín-
cia de Compostela. 

O curso teve início com o primeiro fim de se-
mana de boas vindas e integração do grupo, 
do dia 31 de janeiro (quinta-feira) até o dia 
3 de fevereiro (domingo), ocupando a casa 
do Escorial como “lugar de Graça” com o 
objetivo de “fazer brilhar uma nova estrela 
(comunidade) no universo marista”. E assim 
fomos vislumbrando a viagem pelos cami-
nhos do curso.

Houve momentos de partilha de vida com os 
irmãos da comunidade das casas do Escorial, 
Segovia e Villalba, junto com os irmãos jo-
vens da província de Ibérica que ali passaram 
o fim de semana em reunião. Esses momen-
tos, bem como alguns passeios comunitários, 
como a visita a Segovia, ao ‘Valle de los Caí-
dos’, ao mirante do monte Abantos e à casa 
dos irmãos idosos de ‘Nuestra Señora de la 
Roca’, nos fizeram vibrar como irmãozinhos 
de Maria. 

A primeira semana centrou-se na 
história pessoal e no modo como ela 
foi marcada pelas pegadas de Deus. 
Em seguida, fizemos uma “viagem ao 
interior”, com o eneagrama, a comu-
nicação e as relações pessoais, assim 
como outras “viagens” de cor e sabor 
marista: ser irmão hoje na escola da 
escuta, a terra que pisamos, outras 
perspectivas de um mesmo Deus, 

ser religioso hoje, a vi-
talidade de ser Irmão 
Marista com um cora-
ção novo, transições 
da vida (sexualidade e 
celibato), introdução à 
Bíblia e o rosto maria-
no com Maria. A visita 
de nosso Ir. Emili Turú, 
junto com outros ir-
mãos de Roma, serão 
uma oportunidade de 
revitalizarmos como 
irmãos seguindo os 
passos de Marcelino 
Champagnat hoje.

As experiências de 
contato com outras re-

alidades, que nos enriquecerão no 
caminho, serão nossa viagem à Terra 
Santa, a L’Hermitage, a Genebra com 
a FMSI e à comunidade de Taizé. 
Partilhamos o regozijo de caminhar 
e partilhar o deus da vida em nossos 
caminhos.
____________
Ir. Humberto Badillo Alvarado  - Mé-
xico Ocidental 
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Província da auStrália

Conselho da Missão da Província

A província da Austrália, que ofi-
cialmente foi inaugurada no 
dia 8 de dezembro de 2012, 

introduziu um novo modelo de lide-
rança para a Província. O trabalho do 
Conselho Provincial será menor, pois 
delegou várias responsabilidades para 
o "Conselho da Missão da Província". 
No futuro, o Conselho Provincial tra-
tará somente de temas relacionados 
com a vida dos Irmãos e algumas 
questões canônicas, enquanto que o 
Conselho da Missão lidará com tudo 
o que concerne à pastoral e trabalhos 
da Província e também com os leigos 
maristas. Por exemplo, tudo o que tem 
a ver com os colégios, pastoral da ju-
ventude, projetos de solidariedade será 
completamente supervisionado pelo 
Conselho da Missão.

O papel do Conselho da Missão foi 
delimitado pela Assembleia Provincial 

da Missão, celebrado no ano passa-
do e foi formalmente aprovado pelo 
Conselho Provincial na sua primeira 
reunião, em janeiro. Os membros do 
Conselho (Irmãos e leigos maristas) 
foram nomeados pelos delegados da 
Assembleia da Missão. É formado por 
4 leigos maristas e 2 Irmãos e presidi-

do pelo Provincial. O diretor executivo 
das Pastorais, atualmente Ir. Michael 
Green, também participa do Conselho.

O Conselho da Missão teve o seu pri-
meiro encontro no dia 6 de fevereiro, 
na nova casa provincial, que fica próxi-
ma ao aeroporto de Sydney.

ProfiSSão PerPétua na colômbia

Ir. José Alberto Quintero Galvis

No dia 9 de fevereiro, sábado, às 16h, teve início a celebração da Profissão de Votos 
Perpétuos  do  Ir. José Alberto Quintero Galvis,colombiano da província Norandina. 
A solenidade se realizou na capela gótica do Instituto Champagnatde Pasto, em 

Nariño, Colômbia, instituição educativa onde o Ir. José Alberto realizou seu apostolado 
com estudantes de cursos superiores. A celebração eucarística, presidida pelo Padre 
Andrés Carmona, contou com a presença de 400 convidados, entre Irmãos, familiares 
e amigos, vindos da Colômbia e do Equador, além de professores e alunos do Instituto 
Champagnat e religiosos de várias congregações de Pasto. 

A celebração teve início com a entrada em procissão do Ir. José Alberto em direção ao 
altar, acompanhado pelos presbíteros concelebrantes, o Ir. Libardo Garzón (Provincial) e 
seus familiares mais próximos. Terminada a Liturgia da Palavra, procedeu-se ao Rito de 
Profissão Religiosa, momento em que o celebrante fez o Interrogatório e um convite ao Ir. 
José  para que expressasse publicamente suas motivações para essa opção. A cerimônia 
foi encerrada com a fórmula de consagração da “Profissão dos Votos Perpétuos".
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PreSença mariSta na coreia

O semeador saiu a semear

Eis que o semeador saiu a semear. Algumas sementes 
logo brotaram, outras levaram algum tempo para dar 
frutos e algumas nunca brotaram. Em nossa vida, às 

vezes esperamos ver a planta crescer e gerar frutos, mas isso 
nem sempre acontece. Lembro-me de uma história sobre al-
gumas sementes descobertas em um dos túmulos do antigo 
Egito. Essas sementes estiveram ali durantes centenas, talvez 
milhares de anos. Ninguém imaginava que elas fossem ger-
minar, mas uma equipe de cientistas pegou uma parte delas 
e as plantou em um ambiente propício — solo bom, água e 
luz do sol. E o milagre aconteceu! Essas sementes guardaram 
dentro delas a energia para produzir vida, e assim germinaram 
e produziram frutos. Esse milagre não aconteceu apenas com 
as sementes, mas também conosco quando o carisma de 
Champagnat encontrou terreno propício para crescer.

No último mês de dezembro, estive em Seul, Coreia, e tive a 
oportunidade de testemunhar a força e a energia escondidas 
nas sementes do carisma Marista, semeado na Coreia em 
setembro de 1971. Os anos passaram rapidamente e pare-
cia como se nada estivesse acontecendo, as sementes não 

brotavam. Mas hoje, 40 anos depois, posso testemunhar o 
crescimento — as sementes finalmente começam a dar frutos.

No lugar onde os Irmãos estão trabalhando, pude constatar 
os rostos dos jovens cantando e dançando, brincando e es-
tudando. Eles fazem parte de um grupo de crianças e adoles-
centes que frequentam diariamente o centro educacional. Foi 
surpreendente ver os Irmãos, que eram postulantes e noviços 
anos atrás, dirigindo as atividades.

Lembrei-me então da missão Ad Gentes e de como os Ir-
mãos de cada comunidade colocaram todo o seu empenho 
em semear esperança e espalhar as sementes do carisma 
Marista em novas terras. Seremos capazes de ver o fruto 
deste trabalho? Não sei. Mas creio que o nosso esforço 
dará fruto, e tenho certeza de que todos os Irmãos do setor 
AMAG partilham de minha convicção. Um dia as sementes 
que estamos plantando hoje produzirão frutos, um dia os 
sonhos de hoje serão as realidades de amanhã.
______________
Hoan Castro, fms - AMAG

reflexão Sobre a miSSão mariSta

Encontro das Obras Educativas da 
Província Marista de L’Hermitage

Nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro de 
2013, os diretores e coorde-
nadores da pastoral das Obras 

Educativas Maristas da França, Grécia, 
Hungria e Catalunha estiveram reuni-
dos, na casa de N. D. de l’Hermitage, 
para refletir sobre as relações mútuas 
existentes e o modo de reforçá-las.

O encontro reuniu simultaneamente, 
pela primeira vez sob essa forma, os 
diretores e os coordenadores da pas-
toral dos estabelecimentos escolares, 
e ainda os diretores das obras sociais.

Os objetivos principais eram:
-Promover a reflexão sobre a missão marista para integrar, ao mesmo tempo, as 
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De março a junho, 14 Irmãos 
das Províncias Maristas da 
América participam de forma-

ção interprovincial em Cochabamba, 
na Bolívia. O período, chamado de 
Itinerário Formativo para a Profissão 
Perpétua, antecede a consagração 
definitiva dos jovens Irmãos. O ob-
jetivo é proporcionar  momentos de 
partilha e reflexão sobre a caminhada 
vocacional antes de realizarem a 
consagração definitiva

Os momentos formativos serão 
ministrados pelo Superior Geral, 
Ir. Emili Turu; pelos conselheiros 
gerais Joseph Soteras e Eugéne 
Kabanguka. A coordenação e feita 
pleos Irmãos Ataide José de Lima 

(Brasil Centro-Norte),  Francisco Javier 
(Norandina) e Lécio José Heckler (Rio 
Grande do Sul). 

A iniciativa atende a um apelo da Con-
ferência Interprovincial das Américas 
e também do 21º Capítulo Geral, de 
promover experiências que explorem 
a riqueza da internacionalidade do 
Instituto.

Os participantes estarão reunidos na 
Casa da Juventude, da Fundação Fé e 
Alegria, para a convivência comunitá-
ria, com palestras, três momentos de 
retiro e missão no interior do país. 

O encontro tem ainda como propos-
tas ser experiência comunitária de 
desenvolvimento pessoal, de fortale-
cimento da identidade Marista, ações 

solidárias e oração. 

Fazem parte do grupo represen-
tantes das Províncias Brasil Cen-
tro-Norte, Brasil Centro-Sul, do 
Rio Grande do Sul, Norandina e 
da América Central. 
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itinerário formativo 
Irmãos da América participam de formação 
conjunta em Cochabamba, Bolívia

dimensões da educação, da evangeli-
zação e da solidariedade, em harmo-
nia com as orientações dos Capítulos 
gerais e provinciais e da Assembleia 
da Missão.
-Promover a reflexão conjunta dos 
responsáveis pelas obras da Provín-
cia e reunir as propostas brotadas da 
realidade dos diferentes países.
-Favorecer o conhecimento mútuo e 
a criação de laços entre as diferentes 
realidades educativas da Província, a 
fim de aprofundar o sentimento de 
pertença à rede marista.

O encontro iniciou na tarde do dia 
2 de fevereiro, com a apresentação 
dos secretariados de animação pro-
vincial bem como das diversas obras 
educativas de cada país (França, 
Grécia, Hungria e Catalunha). Tudo 
isso permitiu aos participantes de 
tomar consciência da diversidade e 
da riqueza das diferentes realidades 
da Província.

O dia 3 de fevereiro permitiu vários 
grupos de trabalho:

- Iniciativas pastorais em torno do 
trabalho sobre o tema do ano;
- Quadro mínimo comum em toda a 
Província, para a área da pastoral;
- Intercâmbios internacionais;
- As fraquezas atuais em nossas 
obras: como identificá-las? Que res-
postas encontramos?
- Testemunhos da experiência 
dos membros da comunidade de 
l’Hermitage;
- Champagnat catequista;
- As redes sociais: como utilizá-las de 
forma educativa?
- A orientação pastoral na inter-reli-
giosidade e no ambiente interconfes-
sional, de nossas obras;

O tempo forte da manhã do último 
dia foi a novidade deste gênero de 
encontro, com a apresentação das 
Obras Sociais Maristas da Catalunha, 
alternando informações e diálogo.

A esses principais temas de trabalho 
foram acrescentadas diversas infor-
mações, a celebração da Eucaristia e 
agradáveis sessões de convivência, de 
degustação de produtos típicos dos 
países representados. Merece menção 
especial o coral dos jovens “Les Ma-
ristes”, de Bourg-de-Péage, que apre-
sentou um espetáculo de qualidade, 
numa das convivências. Tudo isso foi 
vivido no quadro incomparável da ca-
sa restaurada de l’Hermitage e do aco-
lhimento de sua comunidade.

No encerramento do encontro, o Ir. 
Maurice, Superior provincial, ressal-
tando o interesse dos participantes, 
transmitiu uma mensagem de ânimo 
em favor do prosseguimento da tarefa 
educativa e evangelizadora, em cada 
um das realidades de nossas obras 
maristas.
___________
Albert Salazar


