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Manziana - ForMação perManente
Programa de formação para Irmãos de meia-idade

adMinistração Geral
O Ir. Emili Turú, na última sexta-feira, esteve em Manziana, com os Irmãos de língua inglesa que participam do curso de 

formação continuada.
Os Irmãos Joe Mc Kee, John Klein, Antonio Ramalho e Ernesto Sánchez, conselheiros gerais, participaram nos últimos dias, 

em Roma, de um curso de Liderança Internacional.
O Ir. Mario Meuti, diretor da FMSI, está em viagem por Bangkok, Vietnã, Camboja, Índia e Sri Lanka. Nesse trajeto, super-

visiona os projetos que a Fundação de Solidariedade realiza na Ásia e procura estabelecer meios de desenvolver e fortalecer 
as relações da FMSI com as instituições locais.

O Ir. Javier Espinosa, diretor do Secretariado de Leigos, está no México, onde participa do encontro da Comissão Interna-
cional que se encarrega do MChFM. Participará também de outras reuniões com as comissões provinciais de leigos, com os 
missionários maristas e também com um grupo de antigos Irmãos. Em seguida continuará a sua viagem visitando Guatemala 
e Cuba.

Constituímos uma comunidade 
de dez irmãos do Programa 
de Renovação para irmãos de 

meia-idade de fala inglesa que atual-
mente se enriquece com essa dádiva 
da jornada de formação “Reacender 
o fogo”. Encontram-se aqui reuni-
dos os irmãos: Arthur Ganiza (Ma-
laui, África do Sull); Patrick Bwalya 
(Zâmbia, África do Sul); Sylvain Yao 
(Costa do Marfim – África Ocidental); 
Elie Twagirayezu (Ruanda, África Cen-
tral); Dellys Randriamamonjy (Mada-
gascar, Madagascar); Ranjith Perera 
(Sri Lanka, Ásia Oriental); Augustine 
Lee (Coreia do Sul, Ásia Oriental); 
Gilber Barillas (Guatemala - AMAG 
[Tailândia]); Michael Callinan (Aus-
trália, Austrália); John Hazelman (Sa-
moa, Nova Zelândia). Acompanha-
-nos um capelão, Pe. Neil Darragh, 
sacerdote diocesano de Auckland, 
Nova Zelãndia. Nossa equipe de for-
mação  é constituída pelos irmãos 
Anthony Hunt (Austrália, Austrália); 
Barry Burns (Nova Zelândia, Nova 

Zelândia) e Antoine Kazindu (Ruanda, África Central).
Nossa experiência de Vida Comunitária começou no último dia 27 de janeiro de 2013, 
quando tivemos a oportunidade de viver uma recepção calorosa de nossa Equipe de 
Formação. Esse sentido de acolhida foi expresso nas liturgias e outras celebrações. Os 
quatro dias seguintes foram parte de nosso programa de orientação, ocasião em que 
nos dedicamos a construir comunidade, a nos relacionar e a conhecer o ambiente. O 
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la Valla en Gier

Estado das obras – Fevereiro de 2013

programa culminou com um passeio 
a alguns lugares históricos da região. 
Inicialmente, tivemos uma lição prática 
e formal do povo Etrusco (cuja civiliza-
ção foi anterior aos Romanos). Conhe-
cemos os montes de Tolfa e sua cidade 
medieval, especialmente os famosos 
túmulos Etruscos. Em seguida tivemos 
a maravilhosa oportunidade de visitar 
o pitoresco Lago de  Bracciano e, de 
modo especial, a cidade medieval de 
Anguillara Sabazia.

Nossa experiência de comunidade foi 
enriquecida com a chegada de dez mu-
lheres no domingo, dia 3 de fevereiro. 
Katrina Anderson, médica de Camber-
ra, Austrália, e nove Irmãs Missioná-
rias da Sociedade de Maria vieram a 
Manziana para participar, durante uma 
semana, do programa “Vida Holística”. 
Dra. Katrina, mulher cheia de entusias-
mo, energia e criatividade, proporcio-
nou atividades de promoção do bem-
-estar físico, mental, emocional, social 
e espiritual. Ela nos apresentou a Yoga 
e desenhos de Mandala, que continua-
ram a ser praticados por alguns Irmãos. 
Nossa semana culminou com uma li-
turgia significativa, na qual as diferen-
tes capacidades e talentos das Irmãs e 
dos Irmãos foram partilhados em um 

espírito de companheirismo e alegria.

Observamos que a partilha de nossas 
experiências com mulheres também 
de meia-idade não é apenas compen-
sadora, mas também enriquecedora 
de nossa relação, como Irmãos, com 
Cristo.

No começo dessa semana, a sra. Ali-
son Moore, da Inglaterra, apresentou-
-nos o que um Irmão se referiu como 
“uma nova palavra em seu vocabulá-
rio”: a palavra transição, especialmente 
a transição da meia-idade. Aprende-
mos então a observar e a nomear 
os pensamentos e sentimentos que 
experimentamos como religiosos de 
meia-idade. Exploramos algumas das 
tarefas da meia-idade que esperamos 
ser capazes de realizar e a aprender a 
reconhecer, desenvolver, reconciliar e 
integrar nossas polaridades interiores, 
como jovem-velho; criativo-destrutivo; 
separado-ligado; masculino-feminino.

Depois, passamos pelo processo de 
conseguir um ‘documento de perma-
nência’, um cartão de residência que 
nos permitirá ficar na Itália e, principal-
mente, nos autorizará a entrar e a sair  
livremente do país. O procedimento 

envolve uma visita ao posto local do 
correio em um prazo de 8 dias a partir 
da chegada e, em seguida, uma via-
gem a Roma (perto do Vaticano) para 
o processo final de documentação e 
impressão das digitais. O Ir. Anthony 
Hunt, com seu conhecimento de língua 
italiana e dos trâmites italianos de imi-
gração, foi de grande valia.

Nosso Superior Geral anterior, Ir. Seán 
Sammon, chegará hoje dos Estados 
Unidos. Ele será nosso orientador du-
rante as próximas duas semanas e nos 
ajudará a refletir sobre o tema Iden-
tidade e Vida Consagrada. Estamos 
todos muito ansiosos por essa maravi-
lhosa e enriquecedora experiência com 
Seán. Acima de tudo, continuamos a 
nos enriquecer com as liturgias criati-
vas e piedosas, além da rica variedade 
de informações que continuarão a nos 
alimentar e ajudar a viver nessa comu-
nidade multicultural e dinâmica.

Por fim, convidamos todos os Maristas 
que estiverem em Roma ou vieram a 
visitá-la a vir e partilhar conosco a ora-
ção e a refeição. Nosso programa será 
concluído no dia 13 de junho de 1213. 

Iniciado em meados de setembro, 
o canteiro da reforma de La Valla 
avança conforme o ritmo previsto. 

As fotografias lhes ajudarão a fazer 
uma ideia do andamento dos traba-
lhos, neste início do mês de fevereiro. 
Os visitantes do site marista de Roma 
já tiveram um apanhado do canteiro, 
graças a Joan Puig Pey, arquiteto, por 
ocasião do Natal.

É bom, antes de tudo, recordar quais 
são as partes que entram na renova-

ção.
- a Casa Bonner (ou berço do Insti-
tuto) : a adega, o andar térreo e os 
dois andares

- a construção de 1822, feita por M. 
Champagnat : o piso térreo e os dois 
andares;

- e também o andar térreo sob a 
capela, composto pela antiga sala 
amarela e por duas salas subterrâne-
as contíguas.

Até este momento, foram realizados 
essencialmente os trabalhos de esca-
vação do solo de todas as salas do an-
dar térreo. Em La Valla também, a casa 
está construída sobre a rocha! É um 
duro trabalho feito com ponteiras de 
aço ou com a picareta, apesar da pre-
sença de numerosos veios d’água que 
jorram da colina. Água que necessita 
ser canalizada antes de refazer o piso!

Um trabalho importante que precisa 
igualmente ser feito é com referência 
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às aberturas: todas as antigas portas 
ou janelas foram fechadas, aumenta-
das ou refeitas, algumas em pura pedra 
talhada;  novas são criadas, particu-
larmente no primeiro andar, com um 
grande vão ou vitrine  vertical que dá 
sobre o vale.

Este trabalho supõe um longo trabalho 
de escoramento. Os pe-
dreiros ficaram surpreen-
didos quando descobriram 
o tipo de construção: de 
pedras e de terra como 
«liga». Mas a casa perma-
neceu bem sólida até nos-
sos dias, graças em parti-
cular, a uma boa técnica de 
construção e à espessura 
das paredes. No momen-
to presente, com todas as 
aberturas feitas, a casa pa-
rece ter uma estrutura pre-
cária que ainda necessita 
ser consolidada.

Um outro trabalho impor-
tante foi a demolição das 
escadarias e do  corredor que ligavam 
a casa Bonner e o prédio da capela. 
Agora a gente distingue bem os dois 
prédios. No seu lugar fez-se uma laje 
de concreto; em baixo, ficará o cor-
redor que conduzirá à nova porta de 
entrada da casa.   

Todas as lajes de concreto entre os an-
dares  já foram fundidas; isto já permite 
ter uma visão mais precisa dos novos 
espaços. Exceto o quarto de Cham-
pagnat, onde se encontrava a mesa 
da primeira comunidade, que manterá 
a mesma configuração e receberá um 
tratamento particular, na questão do 
reboco interior, do forro, do enquadra-
mento das janelas em pedra talhada; 
tudo isto para preservar-lhe a aparên-
cia antiga e rústica.

Dentro de poucos dias, deverá co-
meçar a demolição do telhado. É um 
grande trabalho que vai supor a cons-
trução, sobre o telhado atual, de uma 
estrutura metálica que permitirá traba-
lhar ao abrigo das intempéries: sobre-
tudo a chuva e a neve; e também para 
que as paredes não sofram demasiado 
desgaste.

A equipe de pedreiros

Como para a construção de 
l’Hermitage, em 1824, existem os « 
pedreiros mestres » e os serventes. A 
gente se lembra que somente Marce-
lino Champagnat tinha a autorização 
de construir com os pedreiros mes-
tres. Em La Valla, o chefe é Christo-

phe, cortador profissional de pedra 
e companheiro do tour de France. 
Isto para falar de suas competências. 
Três jovens de vinte e poucos anos : 
Jérémy e Matthieu, irmãos gêmeos, e 
Dorian,  o auxiliam, como pedreiros 
experimentados. Três outros, Valen-
tin, Abdel e Amar, fazem sobretudo 
os trabalhos de escavação, de deso-
bstrução e de preparação dos mate-
riais; um trabalho duro!

Apesar das dificuldades do trabalho e 
das condições atmosféricas (algumas 
vezes, temperatura de -8° Celsius) 
juntos formam uma boa equipe com 
a qual os Irmãos da comunidade 
mantêm relações de simplicidade e 
de cordialidade.

Contamos a eles a história dessa casa 
e do projeto de renovação que eles 
estão realizando: ninguém duvida 
que esse trabalho adquire um senti-
do particular para cada um deles; elo 
que se conecta a uma longa sequ-
ência de construtores. E como tes-
temunha desse companheirismo no 
trabalho que existe entre o “Chefe” 
e seus jovens pedreiros, companhei-

rismo feito de transmissão de saber, 
de ajuda mútua e de cumplicidade, a 
gente pode imaginar bem facilmente 
o que Marcelino mesmo vivenciou 
com seus primeiros companheiros!

Os responsáveis pelo canteiro de 
obras e os do projeto de renova-

ção do «berço do Instituto»

A direção do canteiro foi 
confiada à mesma equi-
pe de arquitetos que 
restaurou l’Hermitage: 
Joan Puig Pey, da Catalu-
nha ; Stéphane Roulleau 
e Yves Poncet, de Lyon. 
Cada quinta-feira, eles 
se encontram para uma 
reunião no canteiro de 
obras, da qual participam 
igualmente alguns res-
ponsáveis de diferentes 
empresas e o grupo de 
mestres; assim como os 
Irmãos Héribert Pujolas et 
Michel Morel, represen-
tando o «dono da obra».

O projeto foi pensado e o plano 
aprovado por uma Comissão inter-
nacional composta pelos Irmãos  Joe 
Mc Kee, Victor Preciado e Antoine 
Kazindu, do Conselho Geral; e pela 
Sra. Catherine Demougin, Irmãos Pere 
Ferré e Benito Arbuès, da Província 
de l’Hermitage. Por sua vez, essa Co-
missão pediu a uma pequena equipe 
de Irmãos, próximos dos lugares ma-
ristas, composta pelos Irmãos Benito 
Arbuès, Jean Pierre Destombes, Xa-
vier Barceló e Michel Morel de refletir 
sobre a cenografia e diversos pontos 
práticos relativos à organização dos 
futuros espaços.  

O canteiro de obras avança normal-
mente. Tudo deve estar terminado 
até início de setembro próximo, data 
da abertura da Conferência geral que 
se desenrolará em l’Hermitage.

Como Marcelino Champagnat, repita-
mos sem cessar:
«Se o Senhor não construir a casa, em 
vão trabalham os seus construtores».
________________
Irmão Michel Morel
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inGresso de noVos noViços

Noviciado de Passo Fundo, Brasil

Com muito entusiasmo comunica-
mos que, no dia 2 de fevereiro, 

sábado, a comunidade do Noviciado 
Interprovincial “La Valla” celebrou o 
ingresso oficial dos novos noviços: 
Henry Danilo Hurtado (Equador), Du-
berney Giraldo (Colômbia), Juan David 
Páez (Colômbia) e Henry Araujo (Vene-
zuela). Na celebração Eucarística con-
tamos com a presença do Ir. Libardo 
Garzón, Provincial, e do Ir. Alber-
to Rojas, Conselheiro Provincial, 
além dos Irmãos da comunidade 
de São Domingos: Hugo Tapia, 
Orlando Muñoz, Héctor Colala, 
José Elber Peñuela e o postulante 
Héctor Tusarma (em experiência 
comunitária); os Irmãos da co-
munidade do Noviciado: Marco 

Antonio Vargas (Mestre de Novi-
ços), Rafael Pesca (Sub-Mestre) 
e Julián Olmo (Administrador); 
e os demais noviços: Sebastián 
Herrera, Juan Pablo Muñoz e Juan 
Bolaños.
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Noviciado de Matola, Moçambique

Moffat Phiri, Steven Banda e Stephen Muleba, de Zâmbia, e Chifundo Nkhoma e Steven 
Chinsolo, de Malaui, foram oficialmente aceitos como noviços no último dia 16 de 

fevereiro, iniciando uma jornada espiritual intensiva. Esse período introduz o noviço na 
vida religiosa mediante um rito de passagem da morte à vida. O Cardeal Pironio afirma: 
“O verdadeiro propósito do noviciado exige que a contemplação, a doutrina e a formação 
espiritual ocupem lugar privilegiado, assim como a prática de uma caridade sincera e aber-
ta.” Para os Maristas, a oração é o pilar de nossa vida tanto pessoal quanto comunitária.

Noviciado de Medellín, Colômbia

Oito Jovens postulantes ingressaram no Noviciado 
Interprovincial do Brasil, em Passo Fundo (Rio 

Grande do Sul), para a experiência de vida religiosa, 
durante os próximos dois anos. A cerimônia, que 
marcou o início desta etapa de formação, foi realiza-
da no jardim do Noviciado, no começo de fevereiro, 
e também celebrou o envio dos noviços do 2º ano 
de formação às Comunidades Maristas para o Estágio 
Apostólico.
Esses são os oito postulantes que ingressaram no 
noviciado: Charles Alves (Brasil Centro-Sul), Deomar 
Biondo (Rio Grande do Sul), Gustavo Ribeiro (Brasil 
Centro-Norte), Jean Arcari (Rio Grande do Sul), Jean 
Marcos (Brasil Centro-Sul), José Sotero (Brasil Centro-
-Norte), Leonardo Piovesan (Rio Grande do Sul) e Márcio Castilho (Brasil Centro-Sul).


