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AcreditAr em deus é umA opção, 
não umA trAdição

Uma experiência importante em Cuba

Durante a primeira quinzena de agosto, tive a chance 
de acompanhar o Irmão Daniel Martin (coordenador 
provincial da pastoral dos jovens) nas suas atividades 

pastorais em terras cubanas. Assim que se chega nessa ilha, 
percebe-se que se está 
num país diferente. Várias 
histórias podem confirmar 
a afirmação precedente, 
mas o objetivo dessas li-
nhas é outro.

Sabendo o quanto é com-
plicado descrever as ex-
periências significativas 
que toda pessoa pode vi-
ver, gostaria de destacar 
três aspectos que ficaram 
gravados em meu espírito 
e em meu coração. Pri-
meiramente, agradeço pela 
acolhida, pelas atenções 
e pela partilha fraterna com os irmãos das comunidades 
maristas de El Cotorro (Havana) e Cienfuegos. Os gestos 
simples fazem a diferença dentro e fora dos lugares que eles 
freqüentam cotidianamente. Através dos longos diálogos e 
das visitas aos lugares circunvizinhos, pude perceber parte 
do dinamismo pastoral, do entusiasmo, da criatividade e da 
doação gratuita na missão. A capacidade de vencer dificul-
dades (principal preocupação atual do povo cubano) é fora 
de dúvida. Inseridos numa realidade complexa em todos os 
níveis, eles continuam a impulsionar projetos e a enfrentar 
desafios. Agradeço a Chamba, Héctor, Jesús, Manuel e Mário, 
pelo testemunho e pela doação de suas vidas. Coragem para 
percorrer os caminhos e... continuem sempre Maristas... que 
fazem a diferença.

Em segundo lugar, gostei muito do encontro e da partilha 
com os 120 catequistas adultos no “Taller de Catequistas” 

(Atelier de Catequistas), em Havana  (3 de agosto) e com os 
45 jovens na “Escuela de Líderes” (Escola de Líderes), em 
Santiago de Cuba  (9-14 de agosto), aos pés do santuário da 
“Caridad Del Cobre”. Essas atividades pastorais me possibi-

litaram acompanhar a re-
alidade eclesial vivida por 
essas pessoas e que se 
assemelha à que se vive a 
esse respeito na ilha. Os 
catequistas, na maior par-
te com mais de 50 anos, 
acumulam experiência e 
fidelidade. São depositá-
rios de uma fé herdada de 
seus pais e avós, algumas 
vezes transmitida apesar 
da adversidade política; 
são testemunhos numa 
comunidade eclesial que 
continua a avançar. Eles 
mostram um grande dese-

jo de se formarem para realizar melhor a missão.

Os jovens da Escola de Líderes pertencem a várias dioceses. 
Eles se mostraram próximos, simples, espontâneos e firmes 
na fé. É bom lembrar que ser crente em Cuba é uma opção e 
não uma tradição. As experiências que compartilharam con-
firmam o que acabo de dizer. É notável a disponibilidade para 
o engajamento missionário no seio das comunidades ecle-
siais. Apesar da juventude (15-24 anos), todos acompanham 
grupos de crianças, de pré-adolescentes ou de jovens. Eles se 
caracterizam também pela alegria, pela capacidade artística e 
pela sede de formação no âmbito espiritual. Alguns aspiram 
seriamente a vida sacerdotal  ou religiosa e não escondem 
isso. Outros, mais críticos, buscam alternativas para modelos 
eclesiais pouco tradicionalistas...

Enfim, destaco o trabalho em equipe no que diz respeito ao 
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os quAtro rAmos mAristAs

Livro sobre a Família Marista

planejamento, à realização e avaliação das atividades pas-
torais... Compartilhei momentos agradáveis com os irmãos 
Dany e Héctor, o noviço Mario, a irmã Eduarda, os jovens 
líderes Gustavo e Maria Amélia. Foi um trabalho intenso e 
com muitos desafios, que teve um bom desfecho graça à 
ação do Espírito em nós e às boas disposições de todos. 

Por mais longos e complicados que sejam esses caminhos, 
é possível “fazer conhecer e amar Jesus Cristo”. Assim nós 
fazemos a diferença!
_________
Irmão José Luís Merino

Este livro, disponível nas 4 línguas oficiais do Instituto, 
pretende descrever brevemente a beleza da jornada 
cristã da grande Família Marista, buscando cultivar 

o espírito de caminhada entre aqueles cuja sensibilidade 
aflora perante as opressões e injustiças do mundo contem-
porâneo.

O relato de como nasceu, cresceu e multiplicou-se a Fa-
mília Marista visa não só despertar a fé de leitores leigos, 
mas também contribuir para alimentar a fé que inspira a 
caminhada de leitores membros – Padres, Irmãos, Irmãs e 

Irmãs Missionárias, Leigas, Leigos, crianças e jovens – das 
diferentes congregações dispersas no mundo.

Em tempo de nova evangelização para a transmissão da 
fé, este material auxiliará a compreender um pouco mais, à 
semelhança de Maria, o significado de ser chamado a evan-
gelizar e a dar testemunho cristão na atualidade.

Ainda que sejam novas as condições culturais, sociais e 
religiosas dos povos em todo o mundo, somos chamados 
e chamadas a construir a grande família humana que é o 
Reino de Deus.

Seja o leitor abençoado com a leitura deste livro e, pela luz 
do Espírito, tocado, acolhendo no coração a mensagem de 
atitude de fé, fonte primordial do agir cristão.

A cura de
Padres Maristas: P. Alejandro Muñoz | Irmãs Missionárias 
da Sociedade de Maria: Ir. Apolina Ikauno | Irmãs Maristas: 
Ir. Bridget Brady | Irmãos Maristas: Ir. João Carlos do Prado

Editora Universitária Champagnat
Rua Imaculada Conceição, 1155 – Prédio da Administração 
– 6º andar
Câmpus Curitiba – CEP 80215-901 – Curitiba (PR) – Brasil
editora.champagnat@pucpr.br | www.editorachampagnat.
pucpr.br - Arquivos PDF em www.champagnat.org

Maristas Azuis de Alepo, Síria
O Ir. Bahjat Azrie acabou de me dizer que, depois de mais de três semanas sem internet e telefone, finalmente pode 
enviar uma pequena mensagem. Seguem bem e estão planejando novos projetos e iniciativas para os próximos meses. 
Parabéns aos incansáveis Maristas Azuis! Rezemos com vocês e por vocês! 

Ir. Emili Turú, Superior Geral via FaceBook

mailto:editora.champagnat%40pucpr.br?subject=
http://www.editorachampagnat.pucpr.br
http://www.editorachampagnat.pucpr.br
http://http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=2945
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provinciAl dA ÁfricA AustrAl

Ir. Joseph Walton renomeado como Provincial 
para um segundo mandato

O Irmão Superior geral com seu Conselho, na sessão de 8 de julho de 2013, 
nomeou o Ir. Joe Walton como provincial da Província da África Austral, pa-
ra cumprir um segundo mandato, que iniciará a partir de outubro de 2013.

O Ir. Emili Turú, Superior geral, na carta que dirige a todos os Irmãos da Província, 
agradece ao Ir. Joe sua disponibilidade em continuar dirigindo a Província durante 
os próximos três anos. E, ao mesmo tempo, agradece o seu empenho durante 
esses 3 últimos anos como Superior provincial e sublinha como ele tem coloca-
do em primeiro lugar a própria disponibilidade em servir os Irmãos da Província.

A Província da África Austral é integrada por Angola, Malaui, Moçambique, África 
do Sul, Zâmbia e Zimbábue. Ela tem diante de si grandes desafios e um bonito 
futuro.

Biografia do Ir. Joe

Nascido em Port Elizabeth, na Áfri-
ca do Sul, em agosto de 1947, o Ir. 
Joseph Walton frequentou a escola 
primária junto às Irmãs Domenicanas, 
em Uitenhage, e, em seguida, o colégio 
marista de Port Elizabeth, atualmente 
fechado. Sua formação inicial marista 
começou na África do Sul e continuou 
na Austrália, por dois anos, em Dun-
das, onde estudou Magistério. Confir-
mou-se um professor entusiasmado 
e criativo, principalmente na área do 
ensino religioso; muitos o procuravam 

para dar breves cursos nessa área. Teve 
16 anos de experiência como diretor 
de colégios, tanto no ensino primário 
quanto no ensino médio, na África do 
Sul. Durante um ano foi o responsável 
pelas escolas católicas da Diocese de 
Johannesburg.

Frequentou, em Roma, o Programa 
do Centro Champagnat, além de ter 
aprimorado seus estudos na Austrália 
e Filipinas.
No ano 2000 foi convidado para fazer 
parte da equipe de formação do MIC, 
em Nairóbi, onde, por cinco anos, com 

entusiasmo, partilhou seu amor pela 
oração, ensinando, acompanhando os 
jovens Irmãos e cuidando dos jardins.
Foi conselheiro provincial de 2005 a 
2010, quando foi nomeado, pela pri-
meira vez, Provincial da Província da 
África Austral.
Seu segundo mandado, oficialmente, 
começará durante o Capítulo Provincial 
que realizar-se-á de 19 a 21 de outubro 
de 2013.

Haiti: Profissão perpétua do 

irmão Frantzley Exama

A Profissão perpétua do irmão 
Frantzley EXAMA aconteceu 
em Dame-Marie, no dia 22 de 

agosto. Frantzley é o segundo haitiano 
quem fez este compromisso em nosso 
Instituto. Três outros irmãos compa-
triotas chegaram nas comunidades de 
Latibolière e Dame-Marie após sua 
formação em Guadalajara (México). A 
casa de formação do pré-noviciado 

situa-se em Jérémie (Haiti). 
A missão marista no Haiti, fundada 
pelos irmãos do Canadá, faz parte 
atualmente da província do México 
Ocidental.

Queremos boas e muitas vocações 
neste país onde Marcelino Champag-
nat insiste que "precisamos de Ir-
mãos".
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BuscAndo juntos 
mAior vitAlidAde do cArismA

Segundo encontro da Subcomissão Americana dos Leigos

A Subcomissão Americana dos 
Leigos, criada há um ano pela 
Conferência Interamericana dos 

Provinciais para refletir sobre os pro-
cessos de comunhão irmãos-leigos das 
três regiões americanas, se reuniu em 
Coronel Oviedo (Paraguai), de 22 a 26 de 
julho. Estiveram presen-
tes: Louise Fortier (Cana-
dá), Patrícia Ríos (México 
Ocidental), Irmão Balbino 
Juárez (América Central), 
Moisés Beltrán (Norandi-
na), Layza Maria Gomes 
(Brasil Centro-Norte), 
Raúl Amaya (Santa Ma-
ria dos Andes) e Mau-
rício Fuentes (Cruz Del 
Sur). Fabiano Incerti (Bra-
sil Centro-Sul) não pôde 
comparecer por motivos 
pessoais. O Diretor da Se-
cretaria dos Leigos, Irmão 
Javier Espinosa esteve também presen-
te. Agradecemos muito sinceramente 
por sua presença e suas contribuições.

O espírito de família que nos caracteriza 
era evidente em todos os momentos. 
O Irmão Chema Custodi nos esperava 
e nos acolheu em Assunção nas “horas 
mais inconvenientes”. Estávamos real-
mente em casa! Os irmãos nos apoia-
ram e ajudaram constantemente e con-
tribuíram para o sucesso do encontro... 
São essas experiências que favorecem 
“um horizonte internacional em nossos 
espíritos e em nossos corações".

O primeiro momento de nossa 
agenda foi consagrado para parti-
lhar longamente as dimensões de 
nossas vidas, exercício que refor-
çou nossa amizade e nosso sentido 
de família, pelo conhecimento da 
realidade pessoal de nossos países 
e de nossas Províncias.

O ponto importante de nosso trabalho 
foi a elaboração do Planejamento Estra-
tégico. Após termos refletido sobre nos-
sas dificuldades e nossos pontos fortes 
no continente, falamos sobre nossas 
convicções, como também sobre nossa 
missão e a visão da Subcomissão. Pro-

pusemos os seguintes objetivos para o 
próximo triênio: reforçar a vida comu-
nitária e fraterna entre os membros da 
Subcomissão. Promover e acompanhar 
o desenvolvimento da vocação laical 
marista. Desenvolver processos que es-
timulem uma nova relação entre irmãos 
e leigos, baseada na comunhão. Impul-
sionar e acompanhar as novas maneiras 
de viver o carisma marista. Estimular e 
apoiar as diferentes expressões de vida 
comunitária do laicato marista. Promo-
ver e acompanhar estruturas de anima-
ção no âmbito provincial e regional.

Consagramos um bom tempo para parti-
lhar o processo de revitalização do Mo-
vimento Champagnat da Família Maris-
ta, animado pela Secretaria dos Leigos. 
Partilhamos os desafios que surgiram na 
primeira etapa: ter planos de formação, 
equipes de animação e de acompanha-

mento, formar líderes e 
caminhar para uma maior 
autonomia dos leigos, 
estabelecer uma cone-
xão com a pastoral dos 
jovens, responder aos 
apelos do XXI Capítulo 
Geral, fazer de tal ma-
neira que os membros 
do Movimento se sintam 
portadores do carisma. 
Enquanto Subcomissão, 
nós nos sentimos no de-
ver de acompanhar esse 
processo.

Tivemos a oportunidade de encontrar 
representantes do laicato marista do 
Paraguai. A reunião, genial e inovadora, 
se desenvolveu, mais uma vez, num 
grande espírito de família. Sentimo-nos 
unidos pela mesma inspiração herdada 
de Marcelino Champagnat, reforçada 
na missão e expressa na vida partilhada 
entre irmãos e leigos.

Esse segundo encontro nos ajudou a 
esclarecer melhor a presença e a par-
ticipação da Subcomissão nos proces-
sos maristas da América, em colabo-
ração com a Secretaria Internacional 

dos Leigos. Estamos caminhando, 
as idéias estão mais claras, assim 
como os objetivos e os engaja-
mentos. Tomamos consciência da 
riqueza que podemos usufruir da 
colaboração com outras subco-
missões, especialmente com a dos 
Irmãos Hoje.
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