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7 de setembro

Dia de jejum e de oração pela paz na Síria

Queremos convidar os maris-
tas de todo o mundo a unir-
-se ao apelo do Papa Fran-

cisco, lançado na oração realizada 
no último domingo, 1 de setembro, 
quando convocou toda a Igreja para, 
no próximo dia 7 de setembro, vés-
pera da Natividade de Maria, Rainha 
da Paz, um dia de jejum e de oração 
pela paz na Síria, no Oriente Médio e 
no mundo inteiro.

Recordamos especialmente os “Ma-
ristas Azuis” que, na Síria, dão teste-
munho do ideal marista.

Abaixo reproduzimos o texto do pa-
pa, recitado na oração do Angelus do 
domingo, dia primeiro de setembro.

Hoje, queridos irmãos e irmãs,

Queria fazer-me intérprete do grito 

que se eleva, com crescente angústia, em todos os cantos da terra, em todos os po-
vos, em cada coração, na única grande família que é a humanidade: o grito da paz! 
É um grito que diz com força: queremos um mundo de paz, queremos ser homens 
e mulheres de paz, queremos que nesta nossa sociedade, dilacerada por divisões e 
conflitos, possa irromper a paz! Nunca mais a guerra! Nunca mais a guerra! A paz é um 
dom demasiado precioso, que deve ser promovido e tutelado.

Os irmãos Emili Turú e Antonio Ramalho estiveram no Encontro europeu dos Irmãos jovens, realizado em ND de l’Hermitage, 
de 11 a 17 de agosto.
O Irmão Chris Wills, do Secretariado de Cooperação Missionária Internacional, visitou o projeto Solidariedade, no Sudão do 
Sul, de 15 a 29 de agosto.
O Irmão Michael De Waas visitou a casa de formação no Timor Leste, de 17 a 20 de agosto e participou da reunião do Con-
selho provincial da Ásia do Leste, de 25 a 28 de agosto.
De 18 a 24 de agosto, o Irmão Eugène Kabanguka esteve em visita às nossas comunidades do Haiti.
O Irmão John Klein acompanhou os trabalhos do Capítulo provincial da Ásia do Sul, de 19 a 23 de agosto.
Nos dias 26 a 31 de agosto, os irmãos César Rojas, Ernesto Sánchez, Eugène Kabanguka e Josep Maria Soteras, do Secreta-
riado Irmãos hoje, reuniram-se na casa geral com os responsáveis pela formação permanente das casas de Manziana e de 
El Escorial, para planejar o curso para Formadores do próximo ano e os cursos dos anos seguintes.
Os Irmãos João Carlos do Prado, Chris Wills e Jim Jolley estiveram em Gana para atividades da Comissão Africana de Missão, 
entre os dias 29 de agosto e 5 de setembro.

AdministrAção GerAl

http://www.champagnat.org/400.php?a=2&pa=SY
http://www.champagnat.org/400.php?a=2&pa=SY
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03/09/2013: Juan Manuel Tomás Sánchez - Prov. Mediterránea
30/08/2013: Joseph Duvivier - Prov. Europa Centro-Oeste
4/08/2013: Manuel Villareal Castelazo - Prov. México Central
14/08/2013: Rafael García Ortigosa - Prov. América Central
12/08/2013: César de la Mata González - Prov. Compostela
05/08/2013: Miguel Ángel Bimbela Alcrudo - Prov. Ibérica

02/08/2013: Roberto Juan Vigghetto - Prov. Cruz del Sur
30/07/2013: Pierre Floribert N. Kabenge - Prov. África Centro Leste
29/07/2013: Angelo Antoniono - Prov. Brasil Centro-Norte
28/07/2013: Kizito Blazio Bute - Prov. África Austral 
15/07/2013: Kieran Geaney - Prov. Austrália
02/07/2013: Antonio Pérez González - Prov. Mediterránea

Vivo com particular sofrimento e com 
preocupação as várias situações de 
conflito que existem na nossa terra; 
mas, nestes dias, o meu coração fi-
cou profundamente ferido por aquilo 
que está acontecendo na Síria, e fica 
angustiado pelos desenvolvimentos 
dramáticos que se preanunciam.

Dirijo um forte Apelo pela paz, um 
Apelo que nasce do íntimo de mim 
mesmo! Quanto sofrimento, quanta 
destruição, quanta dor causou e está 
causando o uso das armas naque-
le país atormentado, especialmente 
entre a população civil e indefesa! 
Pensemos em quantas crianças não 
poderão ver a luz do futuro! Condeno 
com uma firmeza particular o uso 
das armas químicas! Ainda tenho 
gravadas na mente e no coração as 
imagens terríveis dos dias passados! 
Existe um juízo de Deus e também 
um juízo da história sobre as nossas 
ações aos quais não se pode escapar! 
O uso da violência nunca conduz à 
paz. Guerra chama mais guerra, vio-
lência chama mais violência.

Com todas as minhas forças, peço 
às partes envolvidas no conflito que 
escutem a voz da sua consciência, 
que não se fechem nos próprios inte-
resses, mas que olhem para o outro 
como um irmão e que assumam com 
coragem e decisão o caminho do 
encontro e da negociação, superan-
do o confronto cego. Com a mesma 
força, exorto também a Comunidade 
Internacional a fazer todo o esforço 
para promover, sem mais demora, 
iniciativas claras a favor da paz na-
quela nação, baseadas no diálogo e 
na negociação, para o bem de toda a 
população síria.

Que não se poupe nenhum esforço 
para garantir a ajuda humanitária às 
vítimas deste terrível conflito, parti-
cularmente os deslocados no país e 
os numerosos refugiados nos países 
vizinhos. Que os agentes humanitá-
rios, dedicados a aliviar os sofrimen-
tos da população, tenham garantida 
a possibilidade de prestar a ajuda 
necessária.

O que podemos fazer pela paz no 
mundo? Como dizia o Papa João 
XXIII, a todos corresponde a tarefa 
de estabelecer um novo sistema de 
relações de convivência baseado na 
justiça e no amor (cf. Pacem in terris, 
[11 de abril de 1963]: AAS 55 [1963], 
301-302).

Possa uma corrente de compromisso 
pela paz unir todos os homens e mu-
lheres de boa vontade! Trata-se de 
um forte e premente convite que di-
rijo a toda a Igreja Católica, mas que 
estendo a todos os cristãos de outras 
confissões, aos homens e mulheres 
de todas as religiões e também àque-
les irmãos e irmãs que não creem: a 
paz é um bem que supera qualquer 
barreira, porque é um bem de toda a 
humanidade.

Repito em alta voz: não é a cultura 
do confronto, a cultura do conflito, 
aquela que constrói a convivência 
nos povos e entre os povos, mas sim 
esta: a cultura do encontro, a cultura 
do diálogo: este é o único caminho 
para a paz.

Que o grito da paz se erga alto para 
que chegue até o coração de cada 
um, e que todos abandonem as ar-
mas e se deixem guiar pelo desejo 

de paz.

Por isso, irmãos e irmãs, decidi con-
vocar para toda a Igreja, no próximo 
dia 7 de setembro, véspera da Nati-
vidade de Maria, Rainha da Paz, um 
dia de jejum e de oração pela paz na 
Síria, no Oriente Médio, e no mundo 
inteiro, e convido também a unir-se 
a esta iniciativa, no modo que con-
siderem mais oportuno, os irmãos 
cristãos não católicos, aqueles que 
pertencem a outras religiões e os ho-
mens de boa vontade.

No dia 7 de setembro, na Praça de 
São Pedro, aqui, das 19h00min até as 
24h00min, nos reuniremos em ora-
ção e em espírito de penitência para 
invocar de Deus este grande dom 
para a amada nação síria e para todas 
as situações de conflito e de violência 
no mundo. A humanidade precisa ver 
gestos de paz e escutar palavras de 
esperança e de paz! Peço a todas as 
Igrejas particulares que, além de viver 
este dia de jejum, organizem algum 
ato litúrgico por esta intenção.

Peçamos a Maria que nos ajude a 
responder à violência, ao conflito e à 
guerra com a força do diálogo, da re-
conciliação e do amor. Ela é mãe: que 
Ela nos ajude a encontrar a paz; todos 
nós somos seus filhos! Ajudai-nos, 
Maria, a superar este momento difícil e 
a nos comprometer a construir, todos 
os dias e em todo lugar, uma autêntica 
cultura do encontro e da paz. Maria, 
Rainha da paz, rogai por nós!

___________
Papa Francisco - Praça de São Pedro
Domingo, 1º de Setembro de 2013

Últimos Irmãos falecidos
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ConferênCiA GerAl 2013
Notre Dame de l'Hermitage, França 
8-29 de setembro de 2013

01 - Emili Turú Superior Geral
02 - Joe Mc Kee Vigário Geral
03 - Antonio Ramalho Conselheiro Geral
04 - Ernesto Sánchez Conselheiro Geral
05 - Eugène Kabanguka Conselheiro Geral
06 - John Klein Conselheiro Geral
07 - Josep Maria Soteras Conselheiro Geral
08 - Michael de Waas Conselheiro Geral
09 - Víctor M. Preciado Conselheiro Geral
10 - Joseph Walton África Austral
11 - Valentin Djawu África Centro-Leste
12 - Luis C. Gutiérrez Blanco América Central
13 - Wellington Medeiros Brasil Centro-Norte
14 - Joaquim Sperandio Brasil Centro-Sul
15 - Bernard Beaudin Canadá
16 - Óscar Martín Compostela
17 - Horacio Bustos Cruz del Sur
18 - Robert Teoh East Asia
19 - Brendan Geary Europa Centro-Oeste
20 - Ambrosio Alonso Ibérica
21 - Maurice Berquet Hermitage
22 - Thomas Randrianantenaina Madagascar
23 - Antonio Giménez Mediterrânea
24 - Jeffrey Crowe Austrália
25 - Ricardo Reynoso México Central
26 - Eduardo Navarro México Ocidental
27 - David Mc Donald Nova Zelândia
28 - Joachim Ezetulugo Nigéria

As Constituições maristas (137.11) a descrevem assim:
A Conferência Geral é uma assembleia consultiva composta pelo Irmão 
Superior Geral, pelo Irmão Vigário geral, pelos Irmãos Conselheiros Ge-

rais, pelos Irmãos Provinciais e, se o Estatuto do Distrito o prevê, pelos Irmãos 
Superiores de Distritos.
Tem por finalidade:

* consolidar a unidade do Instituto e permitir contatos diretos dos Su-
periores entre si e com o  Irmão Superior Geral e os membros de seu 
Conselho;
* estudar as questões de interesse geral e propor soluções.

O Irmão Superior Geral a reúne entre dois Capítulos Gerais. Pode convidar 
outras pessoas, se o julgar oportuno.

29 - Libardo Garzón Norandina
30 - Inácio Etges Rio Grande do Sul
31 - Antonio Peralta Sta. María de los Andes
32 - Shanthi Liyanage South Asia
33 - Ben Consigli Estados Unidos
34 - João Gutemberg Amazônia
35 - Ken Mc Donald Melanésia
36 - José María Custodi Paraguai
37 - Francis Lukong África do Oeste
38 - Pere Ferrè, Vigario Prov. Hermitage
39 - Juan Castro Distrito da Ásia
40 - Seán Sammon Ex Superior Geral
41 - César Rojas Secret. Irmãos Hoje
42 - Chris Wills Secretariado CMI
43 - Javier Espinosa Secretariado Leigos
44 - João Carlos do Prado Secretariado Missão
45 - Jim Jolley FMSI – Genebra
46 - Mario Meuti FMSI – Roma

Capelão e Facilitador
Michael French, FSC Facilitador
Edmund Duffy, SM Capelão

Pessoal Auxiliar
Alberto Ricica Comunicações
Santiago Fernández Secretário
Matías Espinosa Ambiente/decoração
Carla Bertana Tradução
Daniella Persia Tradução
Francisco Castellanos Tradução

listA dos pArtiCipAntes
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O que significa para você ser Ir-
mão hoje?
Há muitos elementos que podem aju-
dar a responder sua pergunta, então 
talvez apenas para identificar alguns 
dos mais significativos. Para mim, 
ser irmão hoje significa viver de uma 
forma Marial. Me sinto encorajado 
pelas reflexões que nos apresentou 
o Ir.Emili em sua primeira circular:  
sermos o rosto mariano da Igreja. Na 
prática, eu acho que isso é dar teste-
munho profético do que somos cha-
mados a viver, com as características 
de Champagnat de força e delicadeza, 
vividas com empenho e alegria. Trata-
-se também de uma espiritualidade de 
discernimento, de viver a experiência 
de Deus na vida cotidiana (sendo um 
místico). Finalmente, uma vez que so-
mos uma congregação internacional, 
somos chamados a ter um coração de 
missionário.

A animação da formação inicial 
é uma missão importante para o 
Instituto? Em sua opinião, como nós 
deveríamos tratar deste assunto.
Eu acho que a resposta é óbvia para 
todos nós: formação Inicial é uma 
missão fundamental. A continuidade 
do nosso carisma depende da eficácia 
dessa missão. Mas, não falo de sobre-
vivência, falo de um carisma vibrante, 
que dá vida, que é dinâmico e 
sempre atual. O futuro do Institu-
to também se mostra na missão 
compartilhada. Sem as vocações 
de ambos, leigos maristas e ir-
mãos, em comum crescimento, 
seremos semelhantes a uma 
"planta doente" - viva, mas não 
tão vigorosa quanto poderia ser.

E como fazer isso? Livros inteiros 
(incluindo o nosso Guia de Formação) 
já foram escritos sobre essa questão, 
então, como responder simplesmen-
te? Acredito que seja oferecendo pro-
cessos consistentes de acompanha-
mento e discernimento das questões 
de identidade vocacional que cada in-
dividuo apresenta. Os detalhes desse 
processo são bastante abrangentes e 
integrados, nossa comissão salientou 
que o acompanhamento contínuo é 
essencial em todas as fases. É impor-
tante salientar que o centro de tudo 
é o aprofundamento de uma relação 
pessoal com Jesus.

Depois de quase 200 anos da fun-
dação do Instituto: quais são os 
desafios para os Irmãos, hoje em 
dia? Continuam válidos os desa-
fios enfrentados por Marcelino?
Às vezes me pergunto se alguns ter-
mos que são comuns a nós perderam 
sua vitalidade por conta de seu uso 
excessivo. Eu acredito que expres-
sões familiares, como “ ler os sinais 
dos tempos”  e os  “Montagnes dos 
dias de hoje” ainda contêm uma men-
sagem essencial para nós. Talvez a 
história do jovem Montagne captura 
tudo o que ainda é muito relevante 
para nós: ir para onde os jovens estão, 
encontrando a sua "pobreza", respon-

dendo às suas necessidades reais que 
devem ser expressas no compromisso 
de verdadeiras ações simples, criati-
vas e realizadas por uma comunidade 
marista. E só seremos capazes de 
fazer isso se desenvolvermos atitude 
de discernimento sustentada pela fé.

Quais seriam as experiências pró-
prias dos Irmãos da sua região 
que poderiam servir de exemplo 
para todo o Instituto?
Eu posso falar com base nas experi-
ências dos irmãos da nossa grande 
comunidade aqui no MAPAC, não teria 
condições de responder pela região. 
Cada um de nós tem sido desafiado 
a alargar e crescer no espírito de uma 
comunidade internacional. Isso exige 
de nós respeito às diferenças e dispo-
sição para deixar de lado os próprios 
caminhos e pontos de vista, a fim de 
construir atitudes de abertura e diá-
logo. É preciso aceitar que os erros 
acontecem e que precisamos pedir e 
oferecer perdão, e assim permitir que 

a nossa cultura seja confrontada 
com os valores do Evangelho. O 
futuro da vida e da missão maris-
tas é claramente internacional e 
inter-cultural. Talvez, de uma for-
ma pequena, a comunidade do 
MAPAC anuncia o que o Instituto 
será no futuro.
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irmãos Hoje

Entrevista com o Ir. Peter Rodney

A Comissão Internacional Irmãos Hoje se reuniu em Roma, em julho pas-
sado. Nessa oportunidade conversamos com alguns de seus membros. 
Hoje apresentamos a conversa que tivemos com o Ir. Peter Rodney, da 

Austrália, e que atualmente é o responsável pelo escolasticado da região da Ásia 
e Pacífico (MAPAC) que está localizado em Manila, Filipinas.


