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Província da África austral

Malauí: Sexto Capítulo Provincial

administração Geral

Os Irmãos João Carlos do Prado, Miguel Ángel Espinosa e Javier Espinosa se reuniram, em Nairóbi, com a Comissão Pre-
paratória da II Assembleia da Missão, de 21 a 28 de outubro. O Ir. João continua, no Quênia, a preparação da Assembleia 
reunindo-se com o MIC e com a Província de África Centro-Leste, até 2 de novembro.

O Ir. Emili Turú teve um encontro com a Província da Europa Centro-Oeste, na Alemanha, entre os dias 25 e 27 de outubro.
O Ir. Chris Wills, diretor do Secretariado da Colaboração Missionária Internacional, está atualmente na África do Sul, onde 

encontra eventuais voluntários maristas.
Os Irmãos Antonio Ramalho e Ernesto Sánchez participaram, em Roma, da reunião do Conselho Provincial da Mediter-

rânea, nos dias 26 e 27 de outubro.

O Capítulo Provincial da África Austral reuniu-se em Mtendere, de 18 a 21 de outubro, e deu posse ao Ir. Joe Walton para 
um segundo mandato. Na manhã do dia 19 o Ir. Antonio Ramalho C.G. leu a resolução do Conselho geral datada de 
18 de julho de 2013, declarando oficialmente o início do segundo triênio do Ir. Joe.  No final dos trabalhos capitulares 

a assembleia aprovou uma Comunicação à Província, que publicamos abaixo. Na eucaristia de encerramento estiveram pre-
sentes os Irmãos das comunidades vizinhas e o grupo dos 11 Postulantes da Província, que também participaram do jantar de 
confraternização.

Aos Irmãos da Província

Nós, delegados do Sexto Capítu-
lo Provincial, gostaríamos de es-
crever comunicando brevemente 
aquilo que aconteceu. O ambiente 
que prevaleceu durante o encontro, 
em que nos sentamos em torno a 
mesas redondas, foi de unidade e 
abertura.

O Capítulo se realizou em Mtendere, 
Malauí. Começou  na noite de 18 de 
outubro de 2013, depois da janta, 
com uma oração preparada pelos Ir-
mãos do Malauí. A oração recordou 
especialmente os Irmãos falecidos 
desde o último Capítulo Provincial: 
Vincent Chunga, Aidan Bridge, An-
thony Docherty, Kizito Bute e Martin 
Xavier. Depois da oração, a comis-
são preparatória explicou a agenda 

proposta. Foram, então, escolhidos os escrutinadores. O provincial prosseguiu com 
a chamada, que indicou que todos os 22 capitulares estavam presentes.
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O segundo dia começou com a oração 
conduzida pelos capitulares da África 
do Sul. Ela se focalizou nas crianças 
pobres, inspirada pela circular do Ir-
mão Charles Howard, “Semeadores de 
Esperança”.

A oração foi seguida pelo relatório do 
Provincial e a avaliação dos últimos 
três anos. Ir. Joe Walton partilhou o 
trabalho feito nos últimos três anos, 
segundo o mandato do último Ca-
pítulo. Sublinhou os sucessos e os 
desafios que a Província está vivendo. 
O relatório ressaltou os seguintes te-
mas: vocação e perseverança, missão, 
leigos, novas formas de ser Irmão, co-
munidade, formação, comunicação, 
comissões e finanças.

Depois disso, os capitulares traba-
lharam em grupos, refletindo sobre o 
relatório. Esta reflexão levou a iden-
tificar as prioridades que o Provincial 
e seu Conselho devem ter presentes 
durante os próximos três anos. As 
seguintes questões apareceram como 
mais urgentes: plano estratégico para 
a Província, projetos de auto susten-
tação financeira, promoção vocacio-
nal, formação permanente depois do 
MIC, atenção às crianças pobres e 
animação das comunidades.

No terceiro dia, os capitulares come-
çaram por reafirmar as prioridades e 
indicar o percurso e os meios para 
concretizar tais prioridades.

Outra questão importante foi o re-
latório financeiro da Província. De 
acordo com este relatório, apenas 
dois dos seis países que compõem 
a Província são autônomos e ajudam 
financeiramente a Província. Em ge-
ral, a Província encontra dificuldades 
financeiras. Os Irmãos recomendam 
que a Província caminhe em direção a 
uma auto sustentação.

Outro elemento tratado foi a estru-
tura de gestão da Província. Foram 
apresentadas duas propostas, uma 
para mudar o número dos conse-
lheiros e outra para manter o siste-
ma existente. Os capitulares votaram  
para manter a antiga estrutura, onde 
seis conselheiros são eleitos, um de 
cada país que forma a Província.

O dia se encerrou com as nomeações, 
sondagem  preparatória para as elei-
ções dos conselheiros.

O quarto dia começou com a oração 
preparada pelos Irmãos de Angola. A 
oração teve os leigos como tema e foi 
usada a circular do Ir. Seán: “Tornar 
Jesus Cristo conhecido e amado”.

O Capítulo seguiu com a eleição dos 
conselheiros. Foram eleitos os se-
guintes Irmãos:

* Angola:  Tomás Sawayenga
* Malauí: Frank Mwambucha
* Moçambique: Felizardo Maceia

* África do Sul: Jude Pieterse
* Zâmbia: Patrick Bushilya
* Zimbábue: Fortune Chakasara 
(escolhido posteriormente como 
vice-provincial).

O Capítulo dedicou tempo para es-
tabelecer as prioridades e áreas que 
sentimos serem de grande importân-
cia. Também foram sugeridas algumas 
possíveis soluções.

Convidamos vocês, Irmãos, e todos 
os nossos colaboradores, para que, 
com paixão, acompanhemos o Pro-
vincial e seu Conselho quando formos 
interpelados a responder a estas ur-
gentes necessidades.

A nossa esperança é que as prio-
ridades indicadas sejam colocadas 
dentro de um programa de ação que 
certamente necessitará do apoio de 
todos nós para serem concretizadas 
com sucesso.

Esperamos e rezamos para que, jun-
tos com Maria, nossa Boa Mãe, ca-
minhemos depressa para uma nova 
terra!

Unidos como Irmãozinhos de Maria,

______________
Membros do 6º Capítulo Provincial

Salamanca - Jornadas de Solidariedade e Voluntariado (IEM)

A Universidade precisa ter um pa-
pel fundamental no desenvolvi-
mento humano, para “construir 

uma sociedade mais justa e participa-
tiva através do voluntariado, da coo-
peração e do trabalho no terceiro se-
tor”. Por isso é necessário desenvolver 
estratégias de ação que fomentem a 
solidariedade ativa e o voluntariado, a 
formação, a educação, a pesquisa e a 
sensibilização da comunidade univer-
sitária.

Tendo em vista este apelo e também o 
êxito das I Jornadas de Solidariedade 
e Voluntariado celebradas em 2011, o 
Instituto de Estudos Maristas (IEM), da 
Universidade Pontifícia de Salamanca 
(UPSA) decidiu organizar, como estru-
tura de formação e sensibilização, as 
II Jornadas de Solidariedade e Volun-
tariado nos próximos dias 7 e 8 de 
novembro.
O objetivo é de partilhar experiên-
cias, divulgar o conjunto dessas ex-

periências na área do voluntariado e 
fazer conhecer os acordos referentes 
às ofertas de voluntariado e os vários 
campos de trabalho abertos com a 
ONGD SED, com quem a UPSA assinou 
um convênio de colaboração.

As II Jornadas serão dirigidas aos edu-
cadores, professores, orientadores, 
pais, estudantes e outras pessoas in-
teressadas.
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codePositÁrios do carisma 
de marcelino chamPaGnat

Reunião da Comissão Europeia de Leigos

De 2 a 4 de outubro, 
teve lugar, em Barce-
lona, a segunda reu-

nião da Comissão Europeia 
para a comunhão de irmãos 
e leigos em que participaram 
Ir. Teo Aller (Compostela), 
Jorge Garcia (Ibérica), Ir. Al-
bert André (Europa Centro 
- Oeste), Pep Buetas (L' Her-
mitage / Secretariado de Lei-
gos), Ir. Ventura Perez (Medi-
terrânea) e Ir. Javier Espinosa 
(Secretariado dos Leigos).

Nesta segunda reunião, a 
comissão continuou o seu 
trabalho, a fim de partilhar 
as diferentes realidades de cada Pro-
víncia em relação à participação dos 
leigos dentro do Instituto, como code-
positários do carisma de Champagnat.

Durante os dias do encontro, parti-
lharam-se experiências de formação 
conjunta, tais como finais de semana 
vocacionais da Província de L' Hermita-
ge e dos grupos de formação conjunta 

da Província Ibérica; o Secretariado 
apresentou a última experiência da 
província Norandina. Da mesma forma, 
se dialogou sobre as novas experiên-
cias de comunidades mistas em Eran-
dio (Ibérica) e Salamanca (Compostela) 
e o projeto da comunidade de Llinars 
(L' Hermitage). Refletiu-se sobre os ca-
minhos pastorais e de formação profis-
sional com base no processo realizado 

pela Província Santa Maria de 
los Andes, sobre o documen-
to de pastoral vocacional da 
província de L' Hermitage e 
também sobre as conclusões 
do último encontro de Les 
Avellanes.

Durante o encontro foram vi-
sitadas algumas obras sociais 
da província de L' Hermitage, 
como a associação Gabellas 
no Bairro Gótico de Barcelona. 
É importante também subli-
nhar a experiência de vida com 
as comunidades do colégio 
Sants-Les Corts, que nos aco-
lheu, e de Llinars.

Continua a crescer em nós o sentido 
de comunhão, tanto com as províncias 
europeias como com as outras comis-
sões continentais. Ser a memória desta 
comunhão no espírito de Champagnat 
é o nosso desejo, caminhando juntos, 
irmãos e leigos.
___________
Jorge Garcia Ochoa Aspuru

Rio Grande do Sul: Encontro de Jovens Maristas 

reúne cerca de 900 pessoas

No dia 19 de outubro, cerca de 900 jovens coloriram 
as dependências do Colégio Marista São Luís, em 
Santa Cruz, para a realização do Encontro de Jovens 

Maristas da Província do Rio Grande do Sul. O encontro 
que neste ano trouxe como tema central para discussão 
Eis-me aqui! (Is 6-8), fez referência ao papel dos jovens 
no exercício diário da cidadania e na construção de um 
mundo mais justo e fraterno. Ao longo de todo dia os par-
ticipantes tiveram a oportunidade de participar de oficinas, 

dinâmicas e momentos de reflexão e discussão em torno 
desta temática.

O EJM é um encontro vivencial que reúne os participantes 
da PJM para celebrar a caminhada realizada durante o ano 
e refletir sobre os temas relacionados a sua mística. O pró-
ximo Encontro de Jovens Maristas, em 2014, será realizado 
pelo Colégio Marista Conceição, em Passo Fundo.
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Nos dias 7 e 8 de outubro reali-
zou-se na Cidade de Zaragoza, 
Espanha, o II Encontro Inter-

nacional Marista de Editoras, com a 
participação de representantes de 6 
editoras: Editora CHAMPAGNAT, Edi-
tora FTD e Editora EDIPUCRS do Bra-
sil; Editora PROGRESO do México; 
Editora GRAM da Argentina; e Edito-
ra EDELVIVES da Espanha. Estiveram 
presentes os Provinciais Ir. Ambrosio 
Alonso da Província Ibérica e Ir. Oscar 
Martín Vicario da Província de Com-
postela. Por parte do Secretariado de 
Missão os Irs.  João Carlos do Prado e 
Miguel Ángel Espinosa Barrera.

O Encontro teve início no Palácio de 
Aljafería, construído em meados do 
século XI, declarado patrimônio da 
humanidade em 2001 pela UNESCO. 
Atualmente é a sede das Cortes de 
Aragón.

Convocados sob o título de “Rede 
de Ideias” avançou-se no forta-
lecimento da Rede de editoras 
Maristas, começando com uma 
conferência do Mestre Ewan Ma-
cintosh, que abriu horizontes 
na forma de olhar a educação, 
e convidou a gerar ferramentas 
criativas, que permitam ao aluno 

contar sua própria história, desenvol-
vendo neles, a curiosidade, a capaci-
dade de escutar e a humildade para 
aprender, desenvolvendo processos 
integrais de aprendizagem para a vida.  
Também se compartilhou o caminho 
dos dois últimos anos, assim como as 
experiências de êxito ou inovação que 
tiveram as editoras. 

No dia seguinte trabalhou-se em três 
temas: redes sociais, redes tecnológi-
cas, redes de imagem, onde se gerarão 
acordos e mecanismos para trabalhar 

em conjunto até o próximo encontro 
em 2016.

O Encontro aprovou a criação e os 
estatutos da “Rede Internacional Ma-
rista de Editoras” e assumiu estudar 
a proposta do Ideário da Rede para 
o próximo encontro. Neste encontro 
nomeou-se a Editora GRAM, da Argen-
tina, como a responsável de organizar 
a III Assembleia da Rede, ficando co-
mo presidente da mesma o Ir.  Agustín 
Martínez Marcos.

O ambiente do grupo foi de gran-
de qualidade graças a todos os 
detalhes e previsões dos anfitri-
ões de EDELVIVES , graças a ela 
a experiência foi produtiva, dei-
xando os caminhos abertos para 
a transformação das realidades 
editoriais.
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31 de outubro de 1996 - Mártires de Bugobe

No dia 31 de outubro de 1996, os Irmãos Servando Mayor, Miguel Ángel Isla, Fernando de la Fiente e Júlio Rodrí-
guez foram assassinados no campo de refugiados de Bugobe (Congo). Trabalhavam lá desde 1995, no campo de 

refugiados de Nyamirangwe, garantindo a educação das crianças, ajudando na liturgia, prestando mil serviços práticos 
com o moinho e sua viatura. Em cartas e escritos repetem com insistência e verdadeiro amor seu apego visceral aos 
refugiados, que se haviam tornada “sua família”.
Doaram sua vida ao Senhor ao escutar seu chamado e o seguiram nesse calvário do campo de refugiados, onde tantas 
pessoas agonizavam: os refugiados, sua nova família, mais querida do que a família que haviam deixado na Espanha. 
Como o Senhor, amaram até o fim. Neles brilha certamente algo: o amor. “Ninguém tem amor maior do que aquele 
que dá a vida por seus amigos” (Jo 15,13).


