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Despertar a aurora

Conferência Geral 2013

A Conferência Geral é uma assembleia consultiva composta pelo Irmão Superior Geral, pelo Irmão Vigário geral, pelos 
Irmãos Conselheiros Gerais, pelos Irmãos Provinciais e pelos Irmãos Superiores de Distritos (Constituições maristas 
137.11). A próxima Conferência geral terá lugar em Notre Dame de l'Hermitage, na França, de 08 a 29 de setembro de 

2013. O lema será: Despertar a aurora – Profetas e místicos para nosso tempo.

Oração pela Conferência Geral

Maria, aurora dos novos tempos,
confiamos-te a próxima Conferência geral:
os participantes e os trabalhos de preparação.
Também nós queremos despertar a aurora
e viver a novidade 
que nos ofereces cada dia,
em cada momento de nossa vida.

Oferecemos-te nosso desejo de crescer na convicção
de que nos chamas a ser profetas 
e místicos para nosso tempo.
Essa é nossa vocação de irmãos 
e leigos maristas;
sabemos que, de nossa resposta, 
depende nosso presente e nosso futuro.

No mundo que nos impulsiona para o ativismo,
acolhe, Maria, nossa vontade
de fazer de Jesus o centro de nossa vida.
Faze que nosso compromisso educativo e social
brote da fonte de vida 
que é teu Filho Jesus,
e que a experiência de estar com Ele
nos mova a agir e a denunciar
as situações de injustiça 
de nosso tempo.
Amém.
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a conversão através 
Do olhar De um menino pobre

Retiro de Irmãos e leigos maristas na Colômbia

O tema do Retiro na Colombia, 02 al 06 de julho 
del 2013 en Fusagasugá, (Cundinamarca),(para 54 
irmãos e 16 leigos maristas), t través do olhar de 

um menino "A conversão através do olhar de um menino 
pobre". Partíamos da terceira chamada do nosso XXI Capí-
tulo Geral: "Una presença fortemente significativa entre 
as crianças e os jovens pobres". A Rede de Espiritualidad 
Marista de América, designou para animar o retiro Carolina 
Vargas Godoy, leiga marista, procedente de Chile e ao Irmão 
Germán Chaves Alonso, procedente de Cuba.

O encontro foi muito rico em conteúdos e em experiencias 
de vida, de integração e de trabalho de irmãos e leigos, 
refletindo em torno aos documentos, y “orando a vida”, 
tendo as crianças no centro do nosso olhar.

crônica De algumas vivências

Itinerário formativo marista – Cochabamba, 2013

Irmãos de votos temporários de 
diferentes Províncias maristas da 
América (Brasil Centro-Norte, Brasil 

Centro-Sul, Rio Grande do Sul, Noran-
dina e América Central) concluímos o 
Itinerário Formativo Marista de pre-
paração para os votos perpétuos, na 
cidade de Cochabamba, Bolívia, no 
dia 30 de junho pasado.

Após quatro meses intensos (março-
junho), poder-se-ia resumir essa ex-
periência como uma oportunidade de 
crescimento que abarcou as diferentes 
áreas integradoras da vida de cada 
um dos participantes. As mediações 
facilitadas e o esforço pessoal de cada 
Irmão enriqueceu todos os  instantes 

do curso.
Depois de alguns anos de caminhada 
como Irmãos, ter um espaço amplo 
de reflexão e oração  possibilitou re-
colher frutos da colheita ao longo 
desse tempo. Ademais foi um espaço 
para partilhar nosso ser Marista entre 
Irmãos de diversos países de nosso 
continente.

Foi um tempo de Graça. Essa se 
manifestava concretamente no dia a 
dia do Itinerario. Oficinas, momentos 
de formação, oração pessoal e de 
retiro, acompanhamento oferecido, 
vida comunitária internacional e ex-
periências de apostolado e de inser-
ção, conjugaram elementos valiosos  

que contribuíram para o crescimento 
pessoal.

Nessa mesma dinâmica de oficinas, 
foi bastante significativa a visita e 
companhia do Ir. Emili Turú. Foi es-
pecial não só por ser ele o Superior-
Geral que se torna presente entre os 
Irmãos jovens, mas também pelo fato 
de apostar na formação dos Irmãos, e 
em nós, captar as diretrizes institucio-
nais  de ser Maristas hoje.

A companhia dos Irmãos Josep Maria 
Soteras e Eugène Kabanguka, con-
selheiros-gerais de nossa região, veio 
completar essa parte do Itinerário em 
que pudemos lançar um olhar ret-
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rospectivo  sobre 
a própria camin-
hada Marista, 
a partir das ex-
periências mais 
significativas e 
fundamentais.

Importante nos 
espaços do Itin-
erário foi a inser-
ção que tivemos 
no meio da gente 
Boliviana duran-
te dez dias, em 
diferentes lugares 
e em diversas 
missões. Coube-
me fazer essa ex-
periência no Alto 
de La Paz. Desde 
o primeiro momento, a acolhida e 
a fraternidade dos Irmãos da comu-
nidade Menesiana que aí realizam 
sua missão, foi muito significativa e 
enriquecedora. Destaco a acolhida, 
o trabalho partilhado entre Irmãos e 
Leigos, a importância dos momentos 
comunitários cotidianos de oração e 
a presença significativa que têm no 
lugar. Ressalto também o trabalho 
realizado com a assistente social do 
programa de nível escolar. Foi sig-
nificativo pelo amor ao que realiza, 
a identificação com as pessoas que 
visita e que acodem a ela, e o devota-
mento  que põe em cada situação, 

num ambiente em que a agressão à 
mulher é comum, assim como o aban-
dono familiar e o alcoolismo.

Nesse tempo de Itinerário tivemos 
também a oportunidade  de fazer 
experiência de oração por meio dos 
Exercícios Inacianos e da hora diária 
de oração pessoal. Foram espaços 
de meditação silenciosa, exercício da 
atenção plena (Presença de Deus) e 
de recolher o que dia por dia íamos 
recebendo.

A partilha comunitária também foi um 
elemento que ajudou a aprofundar 

cada momento. 
A experiência 
i n t e r n a c i o n a l 
foi chave para 
perceber a am-
plitude da Con-
gregação, captar 
as diferentes 
formas em que 
se transmite o 
Carisma Marista 
e, sobretudo, o 
sentimento de  
sentir-nos ir-
mãos, apesar de 
sermos de dife-
rentes lugares, 
culturas e lín-
guas.

A grande contri-
buição do Itinerário para nossas vidas 
foi de propiciar espaços de tranquili-
dade, reflexão e oração, para ordenar 
e ver com mais clareza aspectos, in-
tuições, chamadas e motivações que 
surgem em nossa caminhada de Maris-
tas. Sentir-nos chamados a continuar 
integrando nosso ser (corpo-mente-
espírito) e a cultivar cada dia o silêncio 
interior, mesmo nas “atividades mais 
absorventes”, como base primordial 
para estar consciente de que vivemos 
em Deus e, assim, ter sempre um olhar 
atento e contemplativo da realidade.
_____________________
Ir. Juan Carlos Velásquez V.

ser champagnat hoje

Colégio de Kumasi, Gana

Os estudantes, pais e toda a 
equipe do Colégio São Mar-
celino Champagnat de Ku-

masi, em Gana, reuniram-se, no dia 
14 de junho, para celebrar a festa 
do fundador dos Irmãos Maristas. 
Ao mesmo tempo foi celebrada 
a cerimônia de colação de grau, 
que marcou a conclusão do ano 
acadêmico.

A celebração foi marcada por di-
versos eventos: gincanas, painéis e 
competições esportivas.

O Ir. Paul Adu, ecônomo do colégio, 
falou sobre “Ser Champagnat hoje”, 
convidando os estudantes a imitar 
alguns bons exemplos do fundador, 
tais como o trabalho, a perseverança, 
o amor e a humildade. Ir. Augustine 

Teye Naatey, o director da escola, 
motivou os alunos a sentirem-se co-
mo filhos de Champagnat, imitando o 
seu modo de vida.

Nesse dia o colégio recebeu a doação 
de gerador elétrico, para suprir os 
problemas causados pelas frequentes 
faltas de corrente elétrica. 
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Quem são os jovens que participam 
da PJM? Quais são suas caracter-
ísticas? O que eles trazem para os 
encontros realizados pela pastoral? 
E o que eles esperam desses en-
contros?
Em recente seminário do Conselho da 
PJM na Austrália ambos os  líderes da 
Pastoral Juvenil e os Irmãos Maristas 
refletiram sobre essas questões. Os 
jovens na Austrália e talvez em todo o 
mundo são:

*Cheios de vida, ativos e criativos; 
Generosos e solidários; Ricos em 
experiências; Vulneráveis; Procuram 
por significado e seu lugar no mun-
do; Comprometidos com a verdade; 
Espirituais, mas não necessaria-
mente religiosos; Orientados por va-
lores e apaixonados pela justiça e 
ação; À procura de comunidade e 
de conexão; Altamente prontos para 
o serviço e a missão; Conectados 
com as novas tecnologias; Cheios de 
esperança.

Como está organizada a Pastoral 
Juvenil Marista na Austrália?
Desde a recente criação da nova Provín-
cia da Austrália, a Pastoral Juvenil Maris-
ta foi articulada no início de 2013 com 
uma nova estrutura de abrangência 
nacional. Ela fornece um caminho 
para operar em dois níveis: re-
gional e nacional. Nós estabelec-
emos equipes regionais de PJM 
em Melbourne, Brisbane e Sydney 
com Coordenadores e Assistentes 
regionais para liderar a Pastoral da 
Juventude. Este é certamente  um 
fato sem precedentes pelo inves-

timento em recursos humanos que a 
Província faz na Pastoral Juvenil.

Um Conselho da PJM foi formado e é 
coordenado pelo Ir. Darren Burge. Isto 
expressa o desejo da Província por uma 
nova abordagem integrada para a nossa 
Pastoral Juvenil em toda a Austrália. A 
PJM, que parte dos jovens que frequen-
tam nossas escolas, atuará em conjun-
to com a Pastoral dos “adultos jovens”.

O Conselho é composto de vários mem-
bros, incluindo, o Coordenador do Re-
mar - Nicki Pitt, o coordenador Regional 
de Melbourne - Mario Frazzetto, o co-
ordenador Regional da Brisbane - Chris-
tian Nobleza, o Coordenador Nacional 
e também de Sydney  - Nehme Khattar, 
além do Ir. Pat O'Connell, Courtney 
Redden (jovens maristas - Adelaide) e 
Declan Donohue (Coordenador de Edu-
cação Religiosa).

Nossa crença é que a Pastoral da Juven-
tude possa facilitar e apoiar a dimensão 
vocacional da vida dos jovens por isso 
o conselho também conta com a pre-
sença do Diretor de Pastoral Vocacional 
Marista - Ir Greg McDonald.

A nova estruturada PJM fará o possível 

para trabalhar em conjunto com outros 
grupos de pastoral dentro da Província 
para fazer crescer a identidade e com-
promisso com o Instituto Marista. É 
precisamente por isso que a PJM é um 
braço da Pastoral Provincial, sob a lider-
ança do Diretor Executivo de Pastoral, 
Br Michael Green.

Em sua opinião, quais são os de-
safios e propostas para a Pastoral 
Juvenil? 
Na medida em que trabalharmos para 
"construir a casa do Senhor", con-
tinuaremos a enfrentar os desafios para 
construir a casa dos jovens. O primeiro 
desafio é ser fiel aos esforços dos ir-
mãos e leigos que lançaram as bases e  
continuam a apoiar e incentivar a Pas-
toral Juvenil Marista na Austrália. Em 
segundo lugar, devemos trabalhar in-
cansavelmente na tentativa de colabo-
rar com o mundo marista na partilha de 
ideias sobre o nosso caminho comum. 
Em terceiro lugar, os nossos esforços 
para construir uma pastoral bem ar-
ticulada que engloba o trabalho com os 
jovens na escola e depois quando eles 
deixam os espaços maristas. 
Além disso, ao celebrar o quinquagési-
mo aniversário do Concílio Vaticano II, 
somos lembrados e fortalecidos com 

a mensagem expressa na Con-
stituição Pastoral sobre a Igreja 
no Mundo Moderno: 'Gaudium 
et Spes'. Alegria e Esperança. Na 
verdade, é com  "Alegria e Espe-
rança" e  atentos ao sussurro do 
Espírito Santo que caminhamos 
confiantes como PJM os passos 
de Marcelino.
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nehme Khattar, austrália
Entrevista com os membros da 
Comissão da Pastoral Juvenil Marista

A Pastoral Juvenil Marista conta com uma Comissão Internacional encarregada de indicar para todo o Instituto 
diretrizes que possam orientar o trabalho dos animadores locais. A última reunião da Comissão aconteceu no 
último mês de maio, na Casa Geral. Fizemos algumas perguntas aos membros da comissão sobre o seu trabalho 

na Pastoral Juvenil Marista. Hoje apresentamosuma entrevista com Nehme Khattar, leigo da Austrália. Em janeiro de 
2013 foi nomeado Coordenador Nacional para a Pastoral Juvenil Marista, na Província da Austrália. Nehme nasceu no 
Líbano onde fez o curso primário na Escola Marista em Jbeil (Monte-Líbano). Depois, em 1992, migrou para Austrália.


