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O canteirO de Obras de La VaLLa

A situação dos trabalhos, em fins de abril de 2013

O artigo precedente fez o relato 
dos trabalhos até o início do 
mês de fevereiro. Três meses 

se passaram; eis como se encontra o 
canteiro de obras. Uma série de foto-
grafias vos permitirá uma boa noção 
dos trabalhos realizados.

O trabalho visível

«Há um tempo para demolir e um 
tempo para reconstruir», diz-nos o 
sábio do Eclesiastes (Ecl 3,3). Estes 
três meses foram, sobretudo, o tem-
po da reconstrução. 

Era ainda a equipe de pedreiros a fa-
zer um enorme trabalho para permitir 
aos outros grupos de profissionais de 
começar os seus. Todo mundo sabe 
que é preciso fazer antes de tudo 
o telhado para colocar «a seco» um 
prédio. A demolição do telhado e 
da armação em madeira foi feita em 
dois tempos: primeiro o prédio de 
1822 construído por Champagnat e 
em seguida a casa Bonner, berço do 
Instituto. Começou-se pelos andares 
superiores, depois fomos descendo. 
Uma operação espetacular foi rea-
lizada para retirar a viga mestra do 
prédio de 1822. Um trabalho longo 
e delicado este da construção da 
nova viga central, de cimento ar-
mado sobre a qual repousa o novo 
madeiramento do telhado.  Quanto 
cálculo para retificar os muros mais 
ou menos curvos, os níveis com mais 
ou menos ondulações.

Um trabalho bem profissional tam-

bém aquele dos carpinteiros para instalar as tesouras, o zinco, as telhas e assegurar a 
completa vedação. Um vez posto a seco, esta parte pôde ser ocupada pelos eletrecis-
tas e pelos encanadores, os do sistema de aquecimento, seguido pelos istaladores de 
placas de gesso (instalação de placas de gesso sobre guias metálicas para montar as 
paredes internas): atualmente, o apartamento do segundo andar que comporta 2 pe-
quenos quartos, uma  sala de banho e uma cozinha, está em grande parte terminado; 
assim como a pequena sala de reunião, no primeiro andar.

Durante este tempo os pedreiros continuaram seu trabalho de demolição do telhado 
e da armação de madeira da casa Bonner. Quanto cascalho e poeira (desde o tempo 
do Padre Champagnat, acumulados sobre o pontos altos!) Depois da metade de abril, 
a armação de madeira e o telhado da casa Bonner foram concluídos. Os pedreiros e 
carpinteiros sofreram com o frio, o vento, a neve, a chuva. Felizmente eles puderam 
aproveitar alguns poucos belos dias de primavera.

No primeiro andar da casa Bonner, nós temos neste momento uma grande sala com 
dois níveis. Como foi descrito acima, diversos grupos de profissionais estão em ser-
viço. Já não é mais a casa Bonner com 4 paredes, de assoalhos e algumas chaminés! 
Água, eletricidade, aquecimento, ventilação, isolamento, foram acrescentadas à velha 
construção. Isto supõe todo um trabalho de coordenação entre as diversas equipes 
de trabalhadores. Isto tem funcionado bem.

No momento presente passamos a nos ocupar do plano térreo: todo o piso é de ci-
mento. Para chegar até aí, foi um quebra-cabeça para implantar as diferentes redes: 
água, eletricidade, aquecimento,  mas sobretudo das águas pluviais e águas usadas. A 
rocha aflora em diversos locais; é necessário perfurar com o martelo vibrador, canalizar 
as águas… Para tornar o piso seco, o concreto foi derramado sobre uma camada de 
cascalhos, e depois sobre um isolante espesso. Ficou bem sólido !
A futura grande sala de reuniões e de piquenique do piso térreo, assim como os toa-
letes começam a tomar forma.

http://www.champagnat.org/400.php?a=14
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a caminhO da cOnferência GeraL 
Objetivos e metodologia

Aquele que é o quarto de Champagnat, 
este ainda não foi «tocado». Trata-se 
de fundir lá duas lajes de concreto, 
uma para o piso e outra para o forro. 
Elas serão «vestidas» para dar à sala 
um aspecto de rusticidade. Este quar-
to de Champagnat nos  reservou uma 
bela surpresa: a descoberta de duas 
camadas antigas de reboco rústico 
trazendos restos de frases existentes 
no tempo do Padre Champagnat; tais 
como: (Jesus, todo meu amor; Jesus, 
toda a minha felicidade)  «Do vosso 
fogo celeste, abrasai todo meu co-
ração». Estas que nós conhecemos 
foram refeitas pelo final do século XIX. 
No momento da renovação desta sala, 
cuidaremos para preservar os traços 
desta hitória das origens.  

O trabalho escondido

Ao longo destas semanas de trabalhos, 
aconteceram também reuniões sema-
nais no canteiro de obras: arquitetos, 
chefes de empresas, mestres de obra, 
esforçando-se para fazer avançar o 
canteiro de obras. É preciso diariamen-
te fazer ajustes, resolver alguma ques-

tão técnica, decidir se a gente conserva 
ou não determinado “nicho do muro” 
descoberto por acaso no decorrer da 
demolição… é um bom trabalho de 
equipe feito num ambiente ao mesmo 
tempo sério e distendido.

Estou impressionado pelo cuidado dos 
arquitetos e das empresas em respon-
der as questões e desejos dos «mestres 
de obras» representados pelos Irmãos 
Héribert Pujolas e por mim mesmo.

Por outra lado, a pequena equipe local 
que acompanha o canteiro de obras 
prossegue seu trabalho de reflexão: 
sobre a decoração dos diferentes es-
paços, a mobília das salas, os aspec-
tos antigos a preservar e colocar em 
destaque…

Em princípio, os trabalhos devem estar 
terminados para a Conferência geral, 
em setembro próximo. O essencial 
dos trabalhos estará feito, mas sem 
dúvida faltarão alguns acabamentos: 
em particular tudo que concerne à 
decoração prevista para os diversos 
espaços. Parafraseando o Eclesiastes, 

não poderíamos dizer «Há um tempo 
para se apressar e um outro para dar 
tempo ao tempo»? 

Transformar a partir do interior

Marcelino Champagnat e os primeiros 
Irmãos reconheceriam «sua» casa?

Sim e não. Sem dúvida, em parte, o ex-
terior; mas para o interior, eles teriam 
que se valer de suas recordações. Uma 
casa, é como uma pessoa, um organis-
mo vivo chamado a se transformar e 
sobretudo a partir do interior.

Se o berço de La Valla conserva alguns 
traços materiais do passado (é uma 
dimensão de incarnação), que continu-
am a ser para todo marista, com esta 
renovação importante, um convite a 
voltar às fontes; uma delas me parece 
ser este espírito de humildade e de 
simplicidade, tão presentes nas nossas 
origens, e dos quais o Papa Francisco, 
ele mesmo, dá o exemplo por seus 
gestos e suas palavras.
____________
Irmão Michel Morel

O Ir. Emili, Superior do Instituto, na sua Carta aos Provinciais de abril 
de 2012, descreveu quais são os objetivos da Conferência Geral que 
realizar-se-á em setembro de 2013. Ao mesmo tempo, indica algu-

mas linhas metodológicas.

A Conferência geral, três semanas para:

* “Consolidar a unidade do Instituto e favorecer os contatos diretos dos Su-
periores entre si e com o Irmão Superior geral e os membros de seu Conselho” 
(C 137.11.1).

* Exercer nossa corresponsabilidade na animação e governo do Instituto, 
considerado como um todo, para além dos limites de nossas unidades admi-
nistrativas.
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Nomeação do Provincial da Província de "East Asia"

* Apoiar-nos e animar-nos, mutuamente, com o objetivo de 
reforçar nossa liderança no Instituto, para o bem de nossa 
missão.

* Tomar consciência onde estamos, 
agora e como Instituto, em relação 
aos chamados do XXI Capítulo geral.

* Promover a experiência intensa e 
significativa dos participantes, espe-
cialmente dos Irmãos Provinciais e 
membros do Conselho geral, sob o 
ponto de vista da mística e da profe-
cia. Animar-nos “por dentro” para poder animar.

* Elaborar uma visão comum do futuro que queremos para 
as distintas regiões do Instituto; formular e explicitar “a 
promessa” de vida abundante que nos espera, para que nos 
encoraje e anime a caminhar.

Para isso:

* Vivemos a Conferência em atitude de discernimento e 
como momento para aprofundar e compartilhar a vivência 
da fé e a dimensão mística de nossas vidas.

* Realizamos as visitas prévias à Conferência, de janeiro a 
setembro de 2013, como uma experiência de inserção em 
outra Província/região do Instituto, com o Ir. provincial ou 
o superior de Distrito que acolhe (para conhecer e partilhar 

não tanto as casas ou obras, mas sua 
experiência pessoal, seu dia-a-dia).

* Reconhecemos os “indícios da au-
rora” ou fontes de energia que há em 
cada um de nós e no Instituto.

* Buscamos os “pontos de apoio” 
que vão nos ajudar a “mover” todo o 

Instituto.

* Tomamos consciência de nossos medos e resistências à 
mudança.

* Estudamos possíveis cenários da vida e da missão ma-
ristas, em cada região do Instituto, e escolhemos o que 
sentimos como chamado de Deus, para comprometer-nos 
a torná-lo realidade.

Leia mais sobre a Conferência de setembro próximo:
http://www.champagnat.org/401.php?a=8

O Ir. Emili Turú comunicou a no-
meação feita pelo Conselho 
Geral do Ir. Robert Teoh como 

Superior Provincial da Província East 
Asia por um período de 3 anos, a par-

tir do Capítulo Provincial que realizar-
-se-á em dezembro próximo.

Na sua carta, o Ir. Emili diz que os 
resultados da sondagem, realizada 
entre os Irmãos dos vários países da 
Província, indica claramente o apoio e 
o respeito que tem o Ir. Robert Teoh.

Agradece, ao mesmo tempo, ao Ir. 
Manny De León, atual Provincial, pela 
sua disponibilidade e pelo serviço que 
realizou para a Província e o Instituto, 
desempenhando a função de Provin-
cial desde abril de 2003.

Enfim, o Superior Geral agradece a 
todos os Irmãos da Província pelo 
apoio recebido através da consulta 
realizada e oferece seu próprio apoio 

e orações.

____________________

O Ir. Robert Teoh nasceu em Penang, 
na Malásia. Iniciou seus estudos no 
juniorado de St. Joseph, em Petaling 
Jaya, em 1976. Foi postulante em 
Pelaling Jaya, antes de iniciar o novi-
ciado marista em Tamontaka, nas Fi-
lipinas, em 1984. Em 1986 professou 
seus primeiros votos, prosseguindo 
seus estudos na University Malaya, 
em Kuala Lumpur. Depois de sua gra-
duação, lecionou na Sam Tet School, 
em Ipoh, até 1996. Seus ministérios 
estiveram sempre relacionados com o 
ensinamento, a organização de cam-
pos de jovens, as vocações e a pasto-
ral de zelo pelos irmãos.

Conferência Geral

Notre Dame de l'Hermitage

8-29 de setembre de 2013

http://www.champagnat.org/401.php?a=8
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Na Vila Marista da cidade de 
Mar del Plata (Argentina) reu-
niram-se, entre os dias 24 e 

27 de abril, 34 Irmãos professos per-
pétuos das Províncias de Santa María 
de los Andes (Bolívia, Peru e Chile) e 
Cruz del Sur (Uruguai e Argentina) e 
do Distrito do Paraguai, acompanha-
dos de seus Superiores Provinciais 
e dos Irmãos Eugéne Kabanguka e 
Josep María Soteras, delegados do 
Conselho geral para a América e ani-
madores do encontro.

De Santa María de los Andes: Alonso 
Beraún, Álvaro Sepúlveda, Antonio 
Peralta, Baltazar Muro, Gregorio Del-
gado, Horacio Mena, Isidro Azpeleta, 
Juan Manuel García, Luis Cornejo, 
Luis Sanz, Oscar Montenegro e Rei-
naldo Becerra.

Do Distrito do Paraguai: César Borja, 
Clementino Benítez, Francisco Ro-
mero, José María Custodi, Luis Vega e 
Rubén Velázquez.

De Cruz del Sur: Ángel Duples, Da-
mián Provens, Daniel de la Fuente, 
Gerardo Accastello, Guillermo Mau-
tino, Horacio Bustos, Jorge Arraztoa, 
Jorge Walder, José Kuhn, Marcelo De 
Brito, Pablo Sánchez, Raúl Schönfeld, 
Rubén Seipel e Sergio Jacob.

Em clima de fraternidade foram 
compartilhadas vivências pro-
fundas decorrentes de experi-
ências significativas da própria 
vida, tendo como referência três 
horizontes assumidos pelo XXI 
Capítulo geral: “partir em busca 
de uma nova terra”, “uma nova 
comunhão entre Irmãos e Lei-

gos” e “um novo rosto de Irmão”.

A riqueza da reflexão pessoal e da 
partilha em duplas ou grupos foi 
apresentada em plenário. O árduo 
trabalho só foi interrompido para um 
passeio pela maravilhosa cidade de 
Mar del Plata na tarde do segundo 
dia.

Os quatro dias de reflexão e vivên-
cia receberam o apoio de uma me-
todologia adequada, possibilitando 
uma maior tomada de consciência 
da centralidade de Deus, da busca 
do essencial, da necessidade de 
uma vida comunitária mais acolhe-
dora e fraterna, da identificação 

com o símbolo da comunidade de 
Betânia, do acompanhamento da 
fragilidade pessoal e institucional, 
do chamado à cura das feridas das 
crianças e jovens, da necessidade 
de serem tomadas decisões fiéis e 
corajosas que desafiam o futuro, e 
da visão apoiada na fé e na espe-
rança em um novo amanhecer... O 
“Tempo de Deus” de cada tarde nos 
uniu em prolongado silêncio e na 
partilha da Eucaristia.

Na avaliação do encontro, projetan-
do o futuro, concordaram todos que 
esse espaço deve ser mantido como 
meio oportuno e necessário para o 
acompanhamento grupal no âmbito 

do Cone Sul. Destacou-se igual-
mente a necessidade de ajuda e 
acompanhamento mútuo para 
se viver o desafio de um “novo 
rosto de Irmão”, condição im-
portante para sermos fiéis ao 
Evangelho e ao carisma de São 
Marcelino.
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Um nOVO rOstO de irmãO para 
ajUdar a aUrOra a nascer

Cone Sul: Encontro para Irmãos 
com menos de 55 anos


