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Maristas, testeMunhas da fé

Maristas mártires na Espanha

adMinistração Geral

Entre os dias 11 e 17 de agosto, em Notre Dame de l’Hermitage, na França, acontece o Encontro Europeu de Jovens 
Irmãos. Os Irmãos Emili Turú e Antonio Ramalho participam da reunião.

A partir de hoje, 15 de agosto, até dia 29 próximo, o Ir. Chris Wills visitará o Projeto desenvolvido por várias congregações 
religiosas no Sudão do Sul e que conta com participação marista.

Entre os dias 18 e 24 de agosto, o Ir. Eugène Kabanguka visitará o Haiti.
De 19 a 23 de agosto, realizar-se-á o capítulo da Província Ásia do Sul, que contará com a presença do Ir. John Klein.
O Ir. Michael de Waas participará do encontro do Conselho Provincial da Província Ásia do Leste, de 25 a 28 de agosto.

No próximo dia 13 de outu-
bro serão beatificados, em 
Tarragona, na Espanha 68 

maristas, 66 Irmãos e 2 leigos. Esses 
Irmãos fazem parte da causa conhe-
cida como “Ir. Crisanto e 67 compa-
nheiros mártires”. Em 2007 foram 
beatificados outros 47 Irmãos de 
duas causas diferentes: “Ir. Bernar-
do”, assassinado em 6 de outubro 
de 1934; “Irmãos Laurentino, Virgílio 
e 44 companheiros mártires”, que 
foram assassinados no dia 8 de ou-
tubro de 1936 (beatificações 2007).

Há ainda outro grupo de mártires 
cuja causa está em andamento. Tra-
ta-se do Ir. Eusebio e seus 58 com-
panheiros mais o Ir. Lycarion. Esses 
Irmãos foram assassinados em luga-
res e datas diferentes, entre 1936 e 
1938. Um deles, o Ir. Sixto José, não 
foi assassinado, mas foi torturado e 
mandado para o trabalho forçado, 
vindo a morrer mais tarde no hospi-
tal. A este grupo se acrescenta o Ir. 
Lycarion, suíço, assassinado em 27 
de julho de 1909, em Pueblo Nuevo, 
Barcelona, durante a “Semana Trági-

ca”. A esperança é que essa causa continue 
o seu iter e também esses Irmãos possam ser 
reconhecidos pela Igreja como mártires.

Como diz o Irmão Emili, na sua 
carta enviada na festa de Champag-
nat deste ano, os mártires maristas, 
“inspirados por Maria, seguidores de 
Champagnat, hoje interpelam a nós, 
que vivemos na aurora do século 
XXI. É verdade que sua memória 
está longe no tempo, e talvez não 
compreendamos bem os processos 
de beatificação e canonização, po-
rém, de fato, eles nos surpreendem 
com uma mensagem totalmente 
atual.”

Diante desse panorama de 175 Ir-
mãos mártires, que testemunharam 
a sua fé em Cristo, dando a própria 
vida, só nos resta dar graças a Deus 
pela sua fidelidade e fortaleza, que 
nos levam a confiar em Deus, que foi 
e será sempre o nosso refúgio e sus-
tenho para nos manter como “Brasas 
ardentes, testemunhas da fé”.

Leia mais sobre a beatificação dos 68 
maristas na Espanha - Tarragona, 13 
de outubro 2013

http://www.champagnat.org/000.php?p=339
http://www.champagnat.org/000.php?p=339
http://www.champagnat.org/000.php?p=339
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Maristas eM coMunhão

Bolívia: Assembleia Provincial da Província de 
Santa Maria dos Andes

A Província de Santa María de 
los Andes, ecoando o apelo do 
XXI Capítulo Geral "Com Maria, 

ide depressa para uma nova terra", 
reuniu na cidade de Santa Cruz de la 
Sierra, Bolívia, Irmãos e leigos em uma 
Assembleia Provincial com o objetivo 
de transformar em realidade o segun-
do tópico das chamadas do Capítulo 
Geral: "Uma nova relação entre Irmãos 
e leigos, baseada na comunhão, bus-
cando juntos uma maior vitalidade do 
carisma marista para o nosso mundo."

A casa de retiro Beato João XXIII, da 
“Cidade da Alegria" do projeto "ho-
mens novos", foi o lugar que acolheu 
os 100 participantes, metade leigos 
e outra de Irmãos, durante a reunião 
realizada nos dias 13, 14 e 15 de julho.

A Assembleia, cujo lema foi "Maristas 
em comunhão, novo rosto do carisma" 
teve como principais objetivos:

* Viver uma experiência de comunhão 
e integração provincial entre Irmãos e 
leigos que ajudasse a construir relatos 
para a vitalidade do carisma.

* Aprofundar o tema da vocação ma-
rista a partir das vocações específicas 
de Irmãos e leigos.

* Discernir chamadas de conversão 
a partir daquilo que se remoeu no 
coração em base às experiências de 
comunhão vividas a partir da chamada 
do Capítulo Geral.

* Celebrar o caminho percorrido du-
rante esses anos na Província.

* Caminhar, como Província, rumo à 
II Assembleia da Missão Marista, em 
Nairóbi: “Maristas novos em missão”.

A Assembleia contou com a  partici-
pação dos Irmãos Emili Turú, Superior 
Geral, Javier Espinosa, diretor do Se-
cretariado dos Leigos, e César Rojas, 
diretor do Secretariado Irmãos Hoje.

Durante os dias passados em Santa 
Cruz, pudemos nos escutar, reconhe-
cer-nos e nos dar conta do que acon-
tece na nossa Província. Foi possível 
ouvir os relatos dos leigos que traba-
lham ao lado dos Irmãos e também as 
histórias de Irmãos que reinventam a 
própria vida, deixando de lados os car-
gos de direção em prol de um trabalho 
junto aos leigos e às crianças dos seus 
colégios. Por último, o contato com os 
jovens, herdeiros do carisma e o futuro 
do Instituto, mostrando suas experiên-
cias em comunidades, nas atividades 
solidárias e outros movimentos. “A 
vocação marista é um dom que se 
oferece a pessoas comprometidas em 
diferentes estados de vida, que querem 
viver o Evangelho segundo o modo de 
ser marista”.

Experiências de vida de outros lugares 
do mundo foram apresentadas pelo Ir. 

Javier Espinosa: vida marista em pers-
pectiva comunitária, desafios encan-
tadores, aproximações interessantes a 
um futuro marista de comunhão e de 
novas relações entre Irmãos e leigos, a 
uma nova identificação da vocação do 
Irmão e do caminho leigo. O Ir. César 
Rojas, por sua vez, mostrou diferentes 
realidades da vida dos Irmãos no mun-
do, comentando sinais de vitalidade e 
também dificuldades existentes.

Durante a manhã do terceiro dia, rece-
bemos a mensagem do Ir. Emili Turú, 
que nos desafiou: “Por que estamos 
aqui? O que estamos intimados a fazer 
na Igreja?” Falou dos três ícones men-
cionados na sua Circular: anunciação, 
que representa a interioridade e a 
espiritualidade, dimensão mística das 
nossas vidas; pentecostes, que lembra 
a comunidade; e o ícone da visitação, 
que é Maria que sai a serviço, recor-
dando a dimensão missionária. O Ir. 
Emili concluiu dizendo aos presentes: 
“Vocês estão sendo o rosto do Insti-
tuto lá onde atuam”. A simplicidade, a 
vizinhança e a fraternidade do Superior 
Geral surpreendeu a todos.
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Maristas a caMinho

IV Capítulo da Província de l'Hermitage

No contexto da Assembleia Provincial, 
foram celebrados os 50 anos de vida 
religiosa do Ir. Cruz Alberdi. Na missa 
se agradeceu a Deus pela sua vida e 
pelo serviço durante todos esses anos, 
pela sua fidelidade ao carisma e por 
ter sido profético em relação ao tema 
sobre o papel dos leigos.

Na celebração eucarística conclusiva 
houve o envio, feito pelo Ir. Emili Turú, 
dos participantes, para que continu-
assem vivendo nas respectivas áreas 
de atuação a graça experimentada na-
queles dias, fazendo caminho até a II 
Assembleia Internacional da Missão 
Marista de 2014, que tem como lema 

“Maristas Novos em Missão”.

Concluída a assembleia, Irmãos e lei-
gos agradeceram a Deus pela oportu-
nidade que lhes deu. Em seguida todos 
se colocaram em marcha, sonhando 
um futuro e comprometendo-se com 
ele.

15 de agosto - Festa patronal do Instituto 
Assunção de Nossa Senhora

Nosso culto marial, como o da Igreja, exprime-se pelo amor, a confiança e a admiração. Leva à imitação de Maria em 
suas atitudes para com Deus e para com os homens.
A exemplo do Padre Marcelino Champagnat, vamos a Maria como a criança vai a sua mãe. Procuramos aprofundar nossa 
relação com ela pela oração e pelo estudo da doutrina marial.  Suas principais celebrações, particularmente a Assunção, 
festa patronal do Instituto, são tempos privilegiados para intensificar nossa devoção para com essa boa Mãe.
 Cada dia, louvamos a Mãe de Deus pelo terço ou outra prática de piedade mariana conforme as orientações da Igreja.

Constituições 74

O  Mosteiro das Avellanas (Lérida) 
foi o ponto de encontro de 52 
irmãos capitulares e de 6 leigos 

(3 mulheres e 3 homens) vindos da 
França, Grécia, Hungria, Argélia, Suíça 
e Catalunha. Uma mistura de línguas 
e culturas que constrói uma versão 
dinâmica do carisma de São Marcelino 
Champagnat: comunidades de consa-
grados, aumentadas pela participação 
dos leigos, dedicadas à missão apos-
tólica junto às crianças e jovens. O Ir. 
Antonio Ramalho, conselheiro geral, 
delegado do Ir. Superior geral,  tam-
bém participou da assembleia. O Pe. 
Emmanuel de Marsac celebrou cada 
dia a eucaristia.

O Ir. Maurice Berquet, que começa o 
seu segundo mandato como Provin-

cial de l’Hermitage, fez a alocução de 
abertura. Concluirá dizendo: “Desejo 
que nosso Capítulo seja a ocasião 
para colocar em evidência o que está 
nascendo em nossa Província. Para 
dar graças ao Senhor, sem dúvida, mas 
também para orientar nossas forças 
em vista dos três anos futuros”.

Durante meses, houve estudos, análi-
ses, diálogos, com uma grande partici-
pação dos leigos, irmãos e comunida-
des. Todos esses trabalhos foram reu-
nidos em documentos, entre os quais 
mencionamos: a) a Carta do Superior 
geral, enviada depois da nomeação do 
Ir. Maurice Berquet como Provincial para 
um segundo mandato e onde exprime 
os desafios e esperanças recolhidos das 
contribuições dos irmãos; b) os ecos da 

visita dos Conselheiros gerais à Provín-
cia de l’Hermitage (novembro 2012 e 
março 2013); c) o relatório do Conselho 
provincial sobre o triênio 2010-22013; 
d) o documento final do Fórum “A vida 
marista em comunhão”; e) as contribui-
ções das comunidades sobre as convic-
ções e orientações para o futuro.

A assembleia trabalhou, por mesas, 
buscando os sinais de esperança e os 
desafios do futuro.

Quatro grandes áreas de prioridade 
foram em seguida aprofundadas por 
grupos de interesse, tendo como fina-
lidade elaborar alguns objetivos para 
os três próximos anos sobre o tema 
trabalhado e formular recomendações 
concretas para cada objetivo.
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Orientações 
para o próximo triênio

Dependendo de uma redação ulterior, 
nas mãos do novo Conselho, apresen-
ta-se aqui em resumo uma ideia geral 
dos quatro grandes eixos de orienta-
ções. Cada um desses eixos recebeu 
uma aprovação quase unânime.

1. Irmãos e vida de comunidade:  
O conteúdo dessa área concentra sua 
atenção na vida pessoal dos irmãos e 
nas comunidades. Aspectos aborda-
dos: o projeto de vida pessoal (relação 
com Deus, relação com os outros, 
formação permanente, utilização do 
tempo, releitura da vida cotidiana...)  
Dois outros pontos: acompanhamento 
e animação das casas dos irmãos ido-
sos e critérios para a constituição das 
comunidades.
2. Pastoral das vocações, associa-
da à pastoral da juventude: Esse ei-
xo apareceu com muita força: “Propor 
a todos os irmãos de promover a pas-
toral vocacional em todos os níveis.  
Para realizar esse eixo, considera-se 
indispensável envolver os leigos”. Nes-
se objetivo encontram-se numerosos 
aspectos importantes da pastoral da 
juventude, a formação, a oferta de 
experiências concretas e o acompa-
nhamento vocacional. Os documentos 
“Faire connaître et aimer Jésus Christ” 
(Tornar Jesus Cristo conhecido e ama-
do) e “Il se mit en route avec eux” (Co-
meçou  a caminhar com eles), além de 
outros, servem de referência.
3. Comunhão irmãos-leigos: O Fó-
rum 2013 “Vida em comunhão” con-
vida claramente a continuar nessa li-
nha ascendente que vive a Província. 
Dois objetivos concretizam esse eixo: 
“avançar no processo vocacional e no 
reconhecimento mútuo irmãos-leigos” 
e “favorecer e desenvolver na Provín-
cia experiências de comunhão leigos-
-irmãos”. Linhas de trabalho através de 
experiências, formação, grupos, ... 
É evidente que os irmãos e leigos 
têm especialmente  nesse eixo um 
campo de crescimento comum.
4. Missão: A missão, como os 
outros eixos, não está separada 
da realidade de conjunto.
Tudo está integrado. O desen-
volvimento da missão está con-

cretizado em objetivos que englobam 
aspectos muito diversos, desde a for-
mação, a abertura às novas formas de 
pobreza e uma política provincial de 
promoção dos direitos das crianças, à 
viabilidade das obras educativas (es-
colares e sociais) e sua colaboração 
mútua. 

A jornada do sábado começou com 
uma saída de casa. Todos os capitu-
lares fizeram a caminhada em direção 
à Mare de Déu del Puig (Mãe de Deus 
da Colina), pequeno morro próximo ao 
mosteiro, para lhe confiar o futuro da 
Província: Maristas a caminho!

Logo depois, a assembleia procedeu 
à eleição dos irmãos conselheiros, de 
acordo com o regulamento do Capítu-
lo. Eis os eleito, por ordem alfabética 
do sobrenome: André DÉCULTY, Pere 
FERRÈ, Xavier GINÈ, J. Manuel MARTÌN, 
Michel MOREL, Jaume PARÈS, Jean 
RONZON, Gabriel VILLA-REAL.

Depois de uma noite festiva, a manhã 
do domingo foi a última etapa de 
trabalho. Uma Carta do Capítulo aos 
irmãos e leigos maristas foi aprovada. 

Os capitulares preenchem uma ficha 
de avaliação, e passa-se então às duas 
últimas intervenções.

O Ir. Antonio Ramalho, conselheiro 
geral, felicita o Capítulo pela mis-
são realizada. Afirma que a Província 
l’Hermitage é a mãe de todas as Pro-
víncias do Instituto. Reconhece a ri-
queza das contribuições recebidas das 
comunidades, do Fórum, dos leigos..., 
assim como do relatório do Conselho 
provincial. Convida a um realismo não 
conformista e a uma atenção particular 
às minorias na Província.

Palavra de encerramento do Ir. Maurice 
Berquet – Começa por uma série  de 
agradecimentos. Apresenta as inter-
rogações que trazia no começo desse 
Capítulo, que marca o 10º  aniversário 
da criação da Província reestruturada. 
Retoma, um a um, os quatro grandes 
eixos das orientações aprovadas pe-
lo Capítulo, grande estímulo para os 
próximos anos. Destaca o sentido de 
pertença provincial que marcou essa 
assembleia.
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