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Maristas novos eM Missão
Guatemala: I Fórum Interamericano da Comissão 
e das Subcomissões de Missão

adMinistração Geral
Os Irmãos John Klein, conselheiro geral, e João Carlos do Prado, diretor do Secretariado da Misão, reúnem-se nesses dias,  

de 13 a 17 de maio, com a Comissão Internacional de Pastoral Juvenil Marista, formada por 5 Irmãos e 3 laicos. A reunião 
é na Casa Geral.

Nessa semana, de 14 a 16 de maio, aconteceu, também na Casa Geral, a reunião da Equipe Europeia da Missão.
Os conselheiros gerais Irmãos Josep Maria Soterias e Eugène Kabanguka, o secretário geral, Pedro Sánchez, o Ir. Armando 

Alegría, encarregado dos serviços informáticos da Casa Geral e Dorotea Cinanni, que trabalha no Arquivo Geral do Instituto, 
estão participando de um curso sobre o programa "Pergamum". O curso é dirigido às Províncias da América Latina e se realiza 
em Curitiba, de 13 a 17 de maio.

Seis Irmãos de diferentes partes do mundo, membros do Comitê para a Proteção da Infância, estão reunidos na Casa 
Geral desde segunda feira passada. O encontro termina dia 17 de maio.

A Comissão Interamericana de 
Missão (CIM), vinculada à 
Conferência Interamericana 

de Provinciais (CIAP), realizou, de 5 a 
9 de maio, o I Fórum Interamericano 
da Comissão e das Subcomissões de 
Missão, na Guatemala, com o tema 
Maristas novos em missão.

O Fórum teve como objetivos a con-
tinuidade da elaboração do Plane-
jamento Estratégico da Comissão e 
Subcomissões de missão da América 
tendo como horizonte o ano de 2017, 
garantindo maior sinergia e integração 
em projetos e ações, contribuindo pa-
ra a perenidade e sustentabilidade da 
missão marista nas Américas.

Também deu-se a conhecer o fluxo de 
processos entre a CIAP, Secretariados 
de Missão, de Cooperação Missionária 
Internacional e FMSI, CIM, Subcomis-
sões e Províncias Maristas das Améri-
cas. Houve a partilha da visão de futuro 
da missão e vida marista nas Américas.

Participaram do evento a Comissão Interamericana de Missão; os integrantes Subcomis-
sões Interamericanas de Educação, Solidariedade, Evangelização e Gestão. Pelo Conselho 
Permanente da CIAP, participaram  Ir. Hipólito Pérez, Provincial Província da América Cen-
tral, e Ir. Bernard Beaudin, Provincial da Província do Canadá.

O Fórum transcorreu em clima de discernimento e espírito participativo buscando im-
pulsionar caminhos novos de vida e missão marista nas Américas, em comunhão com as 
orientações da Igreja, do Instituto Marista e à luz dos desafios de nosso tempo. 
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a Missão dos diretores Maristas, 
hoje
México: Segundo encontro de formação para 
diretores da América

De 12 a 14 de abril, foi realiza-
do, em Guadalajara, no Mé-
xico, o segundo encontro de 

formação para diretores da América. 
Representantes das Províncias e Dis-
tritos com presença nas Américas, 
acompanhados pelos Irmãos John 
Klein, Conselheiro Geral, e João Car-
los do Prado, Diretor do Secretariado 
da Missão, foram convocados pela 
Subcomissão de Formação de Dire-
tores para as Américas, com a tarefa 
de continuar pensando um Projeto 
de Formação para os Diretores de 
Colégios das Províncias e Distritos 
Maristas das Américas que desem-
boracará no documento “Modelo de 
formação para diretores maristas nas 
Américas”. Esse caminho de reflexão 

e formação foi inaugurado há 2 anos com a primeira reunião realizada em 
Florianópolis, no Brasil.

asseMbleia internacional da 
Missão Marista
Abertura da fase local na Província Brasil Centro-Norte

O lançamento oficial da fase local da II Assembleia In-
ternacional da Missão Marista (AIMM), na Província 
Marista Brasil Centro-Norte, foi realizada no dia 06 de 

maio, por meio de videoconferência, transmitida da sede do 
Escritório Central da Província. Na ocasião, participaram Ir-
mãos, gestores, colaboradores e jovens das unidades educa-
cionais e sociais e das comunidades maristas, em 16 estados 
e no Distrito Federal.
No discurso de abertura, o superior provincial, Ir. Welling-

ton Mousinho de Medeiros, reforçou a importância da 
fase local da AIMM para a Província e lembrou que, neste 
momento, todos devem estar unidos em comunhão com 
o superior geral do Instituto Marista, Emili Turú, e com o 
seu conselho. “A Assembleia nos desafia a uma vida con-
sagrada renovada, que gere um novo modo de ser Irmão, 
em uma nova relação de comunhão entre Irmãos e leigos, 
e com uma significativa presença evangelizadora entre as 
crianças e os jovens”, destacou o provincial.



3

17 de maio de 2013 Notícias Maristas

MoviMento chaMpaGnat 
da FaMília Marista

UMBRASIL lança Plano Nacional de Formação e 
Orientações para a organização comum do MChFM

Cadernos Maristas 31

No mês de abril foi publica-
do o número 31 de Cader-
nos Maristas, já enviado 

às Províncias. Agora o arquivo 
PDF pode ser acessado também 
através do nosso site. 

Os leitores constatarão que este 
caderno é essencialmente consa-
grado a Lavalla, berço do Institu-
to, cujas construções, nesse perí-
odo, estão sendo reestruturadas. 

Após um processo cole-
tivo de trabalho, envol-
vendo Irmãos, Leigas e 

Leigos Maristas das Províncias 
e Distrito Marista da Amazônia, 
sob a coordenação da Área 
de Vida Consagrada e Laicato 
da UMBRASIL, foram lançados 
dois documentos para as Fra-
ternidades atuais e vindouras 
do Movimento Champagnat da 
Família Marista do Brasil.

O primeiro, Plano Nacional de 
Formação, procura “oferecer 
linhas norteadoras para as li-
deranças provinciais e locais 
do MChFM dinamizarem a for-
mação de seus membros” nas 
dimensões humana, cristã e marista. 
Nele encontraremos a valorização do 
leigo como corresponsável pela vitali-
dade do carisma e convidado a viver 
em espírito de comunidade, partilhan-
do a espiritualidade, a vida e a missão 
nas Fraternidades. O Plano considera 
também a importância da formação e 
acompanhamento dentro de um pro-
cesso contínuo de crescimento; para 
isso estabelece um referencial comum 
que será adequado à caminhada de 
cada Província.

O segundo, Orientações para a orga-
nização comum, oferece elementos 
norteadores para o MChFM no Brasil, 
“permitindo a liberdade de ação segun-
do as necessidades e as possibilidades 
de cada realidade provincial ou local”. 
Redigido de forma clara e compreen-
sível, apresenta as estruturas mínimas 
e atribuições dos responsáveis pelo 
Movimento, em vista de garantir uma 
maior unidade na forma como as Fra-
ternidades se organizam no Brasil.

Segundo as Constituições dos Irmãos 
Maristas, o “Movimento Champagnat 
da Família Marista, uma extensão de 
nosso Instituto, é um movimento que 
reúne pessoas que desejam partilhar 

mais plenamente a espiritua-
lidade e o sentido da missão, 
herdados de Marcelino Cham-
pagnat. Nesse movimento – fi-
liados, jovens, pais, colabora-
dores, antigos alunos, amigos 
– aprofundam o espírito de 
nosso Fundador para dele vi-
verem e difundi-lo. O Instituto 
anima e coordena as ativida-
des do movimento, criando 
estruturas apropriadas” (Cons-
tituições, 164.4.).

Os documentos desejam dar 
mais sinergia e dinamismo ao 
MChFM, contribuindo para a 
construção de “uma nova re-
lação entre Irmãos e leigos, 

baseada na comunhão, buscando jun-
tos uma maior vitalidade do carisma 
marista para o nosso tempo” (XXI Ca-
pítulo Geral).

http://www.champagnat.org/500.php?a=2
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ao encontro de irMãos santos

Irmãos Basílio Rueda e Henri Vergès

No dia 8 de maio de 1994, 
um domingo de tarde, o Ir-
mão Henri Vergès testemu-

nhava com seu sangue, depois de 
25 anos de  serviço aos jovens na 
Argélia. Recordamos sua memória 
associando-a à do Irmão Basílio Rue-
da, que sempre apoiou o apostolado 
de Henri.

O Instituto achou por bem, após 
uma dezena de anos, abrir o proces-
so com vistas à beatificação desses 
dois Irmãos. Tal encargo, que traduz 
nosso reconhecimento e nossa ad-
miração por seu testemunho, cada 
qual segundo seu caminho de vida, 
pode ser um estímulo em nosso tra-
balho cotidiano.

O aniversário da morte violenta de 
Henri é ocasião de recordar a pro-
funda amizade fraternal que tinha 
pelo Irmão Basílio que, ademais, lhe 
fazia bem. Testemunham-no os 
extratos das cartas que seguem.

A 24 de dezembro de 1976, 
Henri escreve a Basílio, então 
Superior geral, de Sour-El-Gho-
zlane, cidadezinha do planalto, 
a 120 km ao Sul da Argélia  En-
contra-se aí, há umas semanas, 

com outro Irmão, como professor de 
Matemática. Após a nacionalização 
das escolas pelo Estado argelino, 
Henri deixou, em junho, o colégio 
Saint-Bonaventure, no coração da 
Argélia. Escreve : « ... Eis-nos, muito 
mais que no passado, numa situa-
ção de humilde serviço, expressando 
bem simplesmente com nossa vida  
de cada dia nosso amor a Deus e 
a nossos irmãos no meio dos quais 
estamos presentes. É bem a vida 
de Nazaré com seu trabalho, su-
as humildes preocupações diárias 
para preparar a alimentação, arru-
mar a casa, seu múltiplo contato, 
sobretudo com os pequenos, seus 
momentos também de silêncio e de 
acolhida do Senhor... Penso que é 
uma graça de Deus viver neste mo-
mento, encorajados vivamente pelos 
responsáveis da Igreja na Argélia, em 
particular o Cardeal Duval, que até 
nos prometeu para breve sua visita 
e que pode ser também um sinal 
providencial para nosso Instituto. 
Tanto mais que condições de vida 
bastante semelhantes devem ser vi-
vidas por muitos Irmãos pelo mundo 
afora ». (Cf. Convergences, p. 42, 
Roma 2000)

Henri havia pedido, com autorização 
do Conselho Provincial, a naciona-
lidade argelina. O Ir. Basílio lhe res-
pondeu de Roma, a 26 de maio de 
1983: « ... O seu gesto ao pedir a na-
cionalidade argelina é particularmen-

te belo: é uma encarnação realmente 
evangélica e felicito-o por isso de 
todo o coração ». (Cf. Convergences, 
p. 97) Henri não teve a alegria de ver 
seu pedido aceito.

Esses extratos de correspondência 
dão uma ideia da estima recíproca 
e da afeição mútua de nossos dois 
Irmãos. A chama que brilhava nos 
seus corações de apóstolos, fez de-
les, cada um a seu modo, servidores 
de seus irmãos e dos jovens

Guardemos fielmente sua memória e 
roguemos-lhes que nos comuniquem 
a caridade pastoral de que estavam 
repletos. Confiemos-lhes os Irmãos 
e leigos que trabalham nas missões 
« ad Gentes » e mais particularmente 
nossas duas comunidades de Mos-
taganem e de Oran. Dificilmente nos 
podemos impedir de considerá-las 
como fruto do amor de Henrique 
ao povo argelino, especialmente aos 

jovens que ele amou até doar 
sua vida.

_________________
Irmão Alain Delorme
vice-postulador
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