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Ad Gentes

Sessão de orientação para Irmãos e Leigos Maristas 
missionários em Phnom Penh, Camboja

AdministrAção GerAl

O Ir. Emili Turú, Superior Geral, está participando (de 1 a 4 de maio) da preparação de vários Irmãos da América Latina 
para a Profissão Perpétua, em Cochabamba, na Bolívia.

Os conselheiros Eugène Kabanguka e Josep María Soteras participam da reunião do Conselho Provincial da Provínvia de 
Santa Maria dos Andes, de 1 a 5 de maio.

O Ir. César Rojas, Diretor do Secretariado Irmãos Hoje, está em Manziana, com os Irmãos de língua inglesa que participam 
do curso de espiritualidade. Amanhã, 4 de maio, participa da reunião da Equipe Europeia de "Irmãos Hoje".

Phnom Penh é o local da Sessão 
de Orientação para Irmãos e 
Leigos Maristas missionários na 

Ásia, que estão sendo esperados pa-
ra integrar as comunidades do Setor 
da AMAG (Asia Marist Ad Gentes) no 
final de maio deste ano.

São quatro Irmãos — George, da 
França; Mitsuaki, da Bolívia; Andrés, 
da Espanha; e Ador, das Filipinas – e 
três leigos Maristas — Maristela, da 
Província do Rio Grande do Sul (Bra-
sil), e um casal da Província do Mé-
xico Ocidental com seus três filhos: 
Estela, Rodrigo e o bebê Josué.

O programa de orientação oferecido 
é um pouco diferente daquele viven-
ciado em Davao durante seis meses 
em anos anteriores.

O destaque agora é dado à prepa-
ração objetiva para nosso campo 
de trabalho. Os primeiros dias fo-
ram ocupados com alguns conselhos 
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ser mAristAs “com mAriA” e 
“como mAriA”
Austrália: em peregrinação com Maria

sobre nossa vida aqui — higiene, 
alimentação, saúde, níveis adminis-
trativos...

Os cursos, em verdade, apresen-
tam reflexão, discernimento e infor-
mações sobre a realidade asiática, 
nos âmbitos da Igreja e do Instituto, 
pelo Ir. Luis Sobrado, o Bispo Kike, 
de Battambang, e seu Vigário geral, 
Pe. Totet.

Os contatos com as presenças Maris-
tas em Phnom Pehn serviram de por-
ta de entrada para as outras obras 
Maristas em seis países onde o Setor 
AMAG está sendo consolidado. Dois 
Irmãos (Ir Max e Ir. Bernhard), que 
trabalham no Camboja, organizaram 
seminários sobre os temas da Vi-

da Comunitária, de São Marcelino 
e os primeiros Irmãos e da Missão 
Marista. Essas atividades formativas 
ofereceram a oportunidade para Max 
e Bernhard partilharem a experiência 
cotidiana dos Irmãos e Leigos do 
Setor AMAG.

As manhãs de sábado são dedicados 
a visitar experiências missionárias 
em Phnom Penh e arredores. Passa-
mos algumas horas observando as 
obras e atividades desenvolvidas pe-
los missionários, ao longo dos anos 
para, em seguida, reservar uma hora 
para o diálogo sobre o jeito de ser 
missionários no Camboja: visão, es-
piritualidade, a experiência de apren-
der uma nova língua e de adaptação 
às condições locais em seus primei-

ros anos no Camboja.

Essas visitas e a troca de experiência 
de missionários leigos e Irmãos têm 
sido extremamente enriquecedoras 
para todos nós.

Depois do dia 20 de abril, visitamos 
cinco diferentes comunidades Ma-
ristas na Tailândia, Camboja e Vietnã 
para uma apresentação da vida apos-
tólica e comunitária.

O Ir. Joe McKee fez parte do grupo 
durante alguns dias. Como Delegado 
do Irmão Superior geral para o Setor 
AMAG, ele nos falou dos compro-
missos de longo prazo até o encerra-
mento, importante aspecto dessa IX 
Sessão de Orientação.

Cada ano, desde a canoni-
zação de São Marcelino, 
em 1999, a Província da 

Austrália organiza uma peregri-
nação, que inclui algum tempo 
em L'Hermitage e outros luga-
res Maristas. Os peregrinos são 
leigos e irmãos que vêm das 
escolas e de outras obras da 
Província. Cada escola ou obra 
é incentivada a enviar um pere-
grino. Este ano, a peregrinação 
foi organizada para começar 
pela Terra Santa. A intenção de 
se fazer dessa forma era de começar 
a peregrinação pelo encontro com 
Jesus, como discípulos de Jesus. De 
Jerusalém foi-se a Roma, a fim de 
identificar com a Igreja e, em seguida, 
para a França para encontrar Marce-
lino e o sonho Marista e, finalmente, 
voltar para casa para fazer Jesus con-

hecido e amado do jeito Marista.

Durante o mês deabril 36 peregrinos 
passaram nove dias na Terra Santa, 
três dias em Roma, três em Lyon, e, 
finalmente, oito dias em L’Hermitage.

Essa foi  uma experiência profunda, 

com muitos momentos me-
moráveis. Uma característica 
da peregrinação foi que ela se 
passou com Maria, primeira 
discípula. Um momento espe-
cial foi visitar Ein Kerem, perto 
de Jerusalém - o lugar onde a 
Visitação e o Magnificat são 
celebrados (veja a foto). Os 
peregrinos fizeram literalmen-
te a experiência de “ir depres-
sa com Maria.”

A experiência Marial também 
foi vivenciada em Roma - onde o Irmão 
Emili falou ao grupo sobre o compro-
misso de como maristas refletir o rosto 
mariano da Igreja - e, por fim em "o 
Hermitage de Maria", na França. Os 
peregrinos aprofundaram o que signi-
fica ser maristas “com Maria” e “como 
Maria”, - na verdade,  ser Maria. 
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UmA presençA proféticA 
nos diAs de hoje

Um fórum sobre a vida marista em comunhão - L'Hermitage

Abramos os olhos, mas olhos 
maravilhados” é assim que o 
Irmão Maurice Berquet, provin-

cial de l’Hermitage, convidou os parti-
cipantes do  Fórum Marista em sua alo-
cução inaugural, na tarde do primeiro 
dia. A casa mãe de l’Hermitage (França) 
acolhe nesta ocasião uma centena de 
participantes, que estão distribuídos 
em dez mesas para favorecer o tra-
balho em grupo, o diálogo e a partilha 
de experiências e os pontos de vista, 
tal como foi no último Capítulo geral 
de Roma. Um método que favorece a 
escuta e a busca de um acordo pelo 
consenso.

O Tema é: “A vida marista em comun-
hão, uma presença profética nos dias 
de hoje”. Os dois  objetivos principais 
são  partilhar a realidade de comun-
hão Irmãos e Leigos: vocação marista, 
espiritualidade, missão e fraternidade, 
e fazer juntos um caminho de futuro 
para a vitalidade marista no contexto 
da Província.

A diversidade dos participantes reflete 
bem a composição plural da Província. 
Homens e mulheres, Irmãos e Leigos 
da França, Catalunha, Grécia, Hungria, 
Algéria e Suiça; além de dois Conse-
lheiros gerais de Roma, há outros re-
presentantes de diversos organismos.

Começamos o segundo dia com uma 
oração da manhã. Os dois conselhei-
ros gerais, Antônio Ramalho, brasileiro, 
e Ernesto Sanchez, mexicano, fazem 
uma pequena intervenção. Ramalho 
repassa com fotos a realidade da Pro-
víncia marista de l’Hermitage, que ele 
visitou com o Irmão Ernesto. Ele apre-
senta o mapa da presença marista no 
mundo. Sanchez apresentou números 
que  refletem a vitalidade e os campos 
de ação marista no mundo. Ele recor-

da que “ 2 de janeiro de 2017 será o 
aniversário dos 200 anos de nossa 
fundação. O que nós podemos fazer 
ou sonhar... façamo-lo já, a partir deste 
momento! As duas intervenções dos 
dois Conselheiros gerais convidam à 
esperança e a se pôr a caminho.

Em seguida, o Ir. Gabriel Villa-Real 
apresentou um álbum de fotos de 
grupos que participaram da  primeira 
fase do Fórum, depois de setembro de 
2012, que são mais de 1600 pessoas 
da França, Catalunha, Grécia, Hungria, 
Suiça e Algéria e que fizeram contri-
buições dialogando em grupo.

Os temas mais trabalhados foram 
por ordem: solidariedade,  missão, 
evangelização, igreja marial,  vocação, 
profetismo, espiritualidade, carisma. 
Um documento recolhe as principais 
convicções e as recomendações do 
tema escolhido. Jaume Parés explica 
a metodologia em quatro momentos: 
ler, escolher duas ou três convicções e 
recomendações, partilhar a escolha e 
chegar a um consenso.

Após o meio-dia, houve a escuta de 
duas testemunhas, Javier Espinosa, Ir-
mão marista, e Ana Sarrate, codiretora 

do Secretariado dos Leigos do Insti-
tuto marista. Ana Sarrate falou de sua 
história marista. O Irmão Javier Espi-
nosa se expressou por sua vez e deu 
seu testemunho sobre a relação com 
os Leigos maristas. Ana Sarrate e Javier 
Espinosa relataram diversas experiên-
cias maristas em nível mundial. 

Depois as oficinas "vivas ", em núme-
ro de seis, começaram às 18h. Nelas 
escuta-se a vida. Elas são: o testamen-
to espiritual, a rocha, a comunidade, 
a Boa Mãe, o trabalho manual e a 
missão. Elas são vivenciadas numa at-
mosfera serena e meditativa, animadas 
por Irmãos e por Leigos.

Um festival de escuta, pela tarde, con-
cluiu a jornada. Foi apresentado o CD 
"Maristas a caminho", uma novidade. 
Depois quatro testemunhos: a) EML 
(Equipes Maristas Locais) de Chazelles/
Lyon; b) Grupo de Vida Marista de Giro-
na (Catalunha); c) a fraternidade "Irmão 
Pascal " de Atenas; d) a comunidade 
mista de l'Hermitage.

Chegamos à terceira e última jornada 
do Fórum Marista. "Procurar juntos os 
caminhos do futuro para a vitalidade 
do carisma marista no contexto da 
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De 27 a 30 de março de 3013, 
o Ir. Charles Nzabanita, Di-
retor da Escola Marista de 

Nyangezi, aproveitou o período de 
descanso para organizar uma ofi-
cina de formação em direitos hu-
manos para nossos colaboradores 
leigos e outros professores da re-
gião de Nyangezi. Dezesseis escolas 
enviaram representantes. Ao todo 
havia 105 pessoas, das quais 77 
homens e 28 mulheres. Como faci-
litadores, o Ir. Charles convidou 
o Sr. Adolphe Kilomba, anti-
go aluno de nossa escola de 
Kindu, atualmente advogado e 
professor na Universidade Ca-
tólica de Bukavu, e F. Malisaba 
Straton, pessoa de recursos em 
direitos humanos pela Provín-
cia de PACE.

O Sr. Adolphe falou dos direitos 
da mulher, especificados em con-
venções internacionais e sua inte-
gração na lei do país. Insistiu parti-
cularmente sobre a lei da igualdade 
de gênero para eliminar todas as 
discriminações sofridas pelas mul-
heres na R. D. do Congo. Ciente das 
dificuldades enfrentadas por pessoas 
com encargos de ordem pública, 
abordou depois a lei contra a tortura.

O Irmão Malisaba tratou dos direitos 
da criança, de acordo com a con-
venção relativa aos direitos da criança 
e sua aplicação em nosso apostolado 
de educador.

Os debates foram acalorados, si-
nal de sede de conhecimento dos 
professores que, na maioria, nunca 
tiveram formação nessa área. Os 
participantes puderam conhecer as 
atitudes culturais do seu ambiente 

de vida que não respeitam nem 
a mulher e nem a criança. 

Notemos que a formação só foi 
possível graças ao financiamento 
da Conferência  Episcopal da 
Itália, obtido por intermédio de 
FMSI em colaboração 
com Amici Dei Popoli.
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repúblicA democráticA do conGo

Seminário de capacitação em direitos humanos em Nyangezi

Província". Os momentos que seguem 
a oração são:
Primeiramente, tempo pessoal. O 
objetivo  desse tempo pessoal é 
identificar as questões de futuro, os 
apelos mais fortes em nível pessoal e 
em nível provincial, a partir das con-
tribuições recolhidas e das oficinas 
relacionadas ao tema de ontem.
Em segundo lugar, partilhar em gru-
pos e colocar-se de acordo sobres as 
convicções. Cada um põe em comum 
sua reflexão. O grupo tentou sinteti-
zar as contribuições individuais numa 
mensagem comum.
Em terceiro lugar, avaliação das 
proposições. 
Em quarto lugar, publicação dos 
resultados. As proposições que obti-
veram a maioria dos votos são recol-
hidas e apresentadas ao consenso, 
na sessão da tarde. 

Em seguida encontrareis as três 

proposições que obtiveram maior 
adesão:

1. O sinal profético marista é um 
estilo familiar simples, a fim de que 
nós, sentindo-nos Maristas, pos-
samos promover a transformação 
social, tendo Deus como o funda-
mento de nossas vidas e fazendo 
conhecer Jesus Cristo no seguimen-
to de Marcelino.
2. Para nós a base é a espiritualida-
de cristã com o rosto marial, numa 
Igreja simples a serviço dos outros e 
especialmente dos mais pobres.
3. É pelo testemunho de nossas vi-
das partilhadas, pela corresponsabi-
lidade, pela comunhão entre Leigos 
e Irmãos e graças à formação que 
nós construiremos um mundo mais 
fraternal.

O Fórum Marista chega ao seu fim. 
Última tarde, última noite. Recomen-
dações são propostas: concretas  e 

aplicáveis. Foram recolhidas as mais 
significativas.  A eucaristia como pon-
to alto : o cabriolé, simbolo da comun-
hão entre Leigos e Irmãos, introduziu a 
celebração eucarística, presidida pelo 
Pe. Joan Zapatero. Os  dois Conselhei-
ros gerais dirigiram algumas palavras à 
assembleia. Encerramento do Fórum : 
os Irmãos  Maurice Berquet, provincial 
e Pere Ferré, Vigário provincial, com 
Pep Buetas, entregam a cada um o do-
cumento final do Fórum e o CD "Maris-
tas a caminho". O Ir. Maurice Berquet, 
Provincial de l'Hermitage, encerraram 
o Fórum agradecendo  às pessoas que 
o tornaram possível.

Um serão festivo, bem animado, com 
degustação de produtos provenien-
tes de países dos participantes pôs 
fim aos dias inesquecíveis que ficarão 
marcados nos corações dos partici-
pantes.


