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Encontro de Ecônomos Provinciais
Administrações provinciais num Instituto Internacional

N

o mês de outubro de 11
a 15, realizou-se na Casa
Geral o Encontro de Ecônomos Provinciais de todo o Instituto
com um objetivo: Conhecer-nos,
sentir-nos parte de um Instituto Internacional e dialogar sobre temas
de interesse comum.

daqueles dias: "uma experiência indispensável para caminhar como Instituto", "descoberta da Missão, imensa, gigante, maravilhosa, dá mais sentido ao meu trabalho",
"interessante encontrar outros ecónomos,
e partilhar alguns problemas da nossa administração", "fraternidade, apoio mútuo e
encorajamento."

livro: "Gestão e Espiritualidade,
uma porta entre-aberta." O tema
acompanhou a experiência do grupo durante os dias do encontro;
e, na avaliação, os participantes
consideraram de alto nível a incorporação da dimensão espiritual na
gestão.

Algumas expressões dos participantes tomadas da avaliação da
reunião descrevem a experiência

Durante o primeiro dia da reunião, o Ir.
Afonso Tadeu Murad partilhou conhecimentos, experiências e convicções no seu

Para favorecer a visão do Instituto
Marista, localizado em múltiplas
realidades culturais, jurídicas e eco-

Administração Geral
Os Irmãos Antonio Ramalho e Ernesto Sánchez retornam à Casa Geral neste final de semana, depois da visita ao Distrito da
África do Oeste, que começou no dia primeiro de novembro.
Ir. Javier Espinosa, diretor do Secretariado dos Leigos, está na Província da América Central, onde acompanha a realização
de retiros anuais para Irmãos e leigos.
Ir. César Rojas, diretor do Secretariado Irmãos Hoje, regressou do Canadá depois da visita a algumas comunidades e de ter
participado do “Fórum Marista”, entre os dias 8 e 17 de novembro.
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nômicas, o grupo participou com diligência, elaborando uma apresentação dos cenários internos e externos
da unidade administrativa tendo por
base um esquema comum.
O programa incluiu outros temas
de conteúdo administrativo: Apresentação e análise dos relatórios
financeiros de cada UA ao Governo
Geral, por meio da página Web a isso
habilitada, as informações econômica e financeira da Administração
Geral, que inclui as necessidades de
recursos econômicos da Animação e
Governo Geral para os programas de
educação continuada, a atenção aos
projetos de solidariedade e apoio
da estrutura da Casa Geral. E, finalmente, fazendo parte do programa
a questão do novo modelo de financiamento da Administração Geral.
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Na última manhã do encontro, o Ir.
Emili, S. G. saudou os participantes
e adiantou uma mensagem de claro
desafio para a futura vitalidade do
Instituto Marista: atuar como um
instituto internacional que integra a
atenção aos Montagne de hoje intervindo em favor das necessidades das
crianças e jovens atuais, trabalhando
nas fronteiras como sinais de contradição e choque na cultura de hoje e
mostrando o rosto mariano da Igreja.
Internacionalidade, a nível administrativo, significa olhar e agir para
além das fronteiras provinciais, partilhando solidariamente os bens, pessoas e conhecimentos. E o significado de rosto mariano da Igreja requer
que se administrem os bens com a
sensiblilidade de solidariedade, serviço, simplicidade e escuta atenta ao

Espírito, a exemplo de Maria.
Finalmente, agradecemos a total
anuência das Unidades Administrativas por participarem na reunião,
o que nos permitiu viver a experiência de nos encontrarmos, de nos
conhecermos como pessoas, como
províncias e onde pudemos sentir
que pertencemos a um Instituto internacional.
A nossa gratidão vai também a todos
os habitantes da Casa Geral pelos serviços prestados desde a recepção no
aeroporto, a atenção ao alojamento e
a participação, sábado à noite, na celebração eucarística e o convívio ao jantar desfrutando um "asado" argentino.
____________
Víctor M. Preciado R.
Ecónomo e Conselheiro Geral

Campanha #serirmaomarista
Província Brasil Centro-Sul vence prêmio
de comunicação (Aberje 2013)

A

Província Brasil Centro-Sul (Grupo Marista)
venceu um importante
Prêmio (Aberje 2013) com a
campanha #serirmaomarista, concedido pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial aos grandes
comunicadores do ano e seus
projetos. A campanha da Província ganhou a maior premiação da área de Comunicação
Organizacional.
Com o objetivo de apresentar
aos jovens uma proposta de
animação vocacional criativa, jovial na
linguagem e na comunicação, clara
e objetiva, a Área de Animação Vo-

sobre a vida consagrada Marista como alternativa para o
desenvolvimento de um projeto de vida, um caminho de
felicidade, de realização pessoal e de doação de si aos
outros, de entrega da vida,
de compromisso com o bem.

cacional da Província desenvolveu a
campanha #serirmaomarista, que traz
ao público informações e orientações
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Por meio das redes sociais,
o tema ganhou repercussão
e se tornou mais evidente,
principalmente para o público jovem. Em pouco mais de
um ano que o #serirmaomarista está no ar, mais de 275
mil pessoas foram impactadas pela
campanha diretamente e cerca de 640
mil indiretamente.
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Um coração novo
para um mundo novo
Comissão para a revisão das constituições

E

ntre os dias 8 a 12 de novembro reuniu-se em Roma
a Comissão para a Revisão das Constituições. Sob a
liderança do Ir. Superior Geral e do Ir. Vigário Geral,
juntou-se um grupo de sete irmãos provenientes de diferentes Províncias do Instituto: John Hazelman (Nova Zelândia),
Deivis Fischer (Rio Grande do Sul), Diogène Musine (PACE),
Patrick McNamara (USA), Juan Ignacio Fuentes (Cruz do Sul),
António Leal (Compostela) e Nicholas Fernando (Ásia Sul).
O XXI Capítulo Geral, numa das suas recomendações, solicitara ao Governo Geral a nomeação de uma comissão
para conduzir o processo de revisão das Constituições. A
assembleia capitular manifestou de forma convicta que uma
profunda revisão do texto constitucional, com uma ampla
participação dos Irmãos, pode constituir uma preciosa ajuda para a revitalização da nossa vocação e da conversão
de coração, condição para o mundo novo em que estamos
chamados a viver. O primeiro objetivo deste grupo de trabalho foi o de ter uma compreensão clara do mandato capitular. Uma visão comum, não só de mente mas de coração, foi
o resultado de um caminho que fomos construindo pouco
a pouco: às vezes de forma mais lenta, discreta, quase às
apalpadelas; outras vezes, avançando rápido e com resultados mais evidentes. Para isto, foi fundamental a escuta do
outro, o doar a própria ideia ou mesmo o perdê-la para aco-

lher a do outro, a celebração fraterna do pão e da palavra.
Foi também importante escutar outras vozes que nos ajudaram a sintonizar e procurar articular este caminho – nas
suas grandes linhas e calendário – com outros processos
em curso no Instituto. Todos são parte deste caminho que
juntos queremos percorrer com Maria a caminho de novas
terras.

Província Marista Cruz del Sur
Encontro de Fraternidades do MChFM

N

os dias 4, 5 e 6 de outubro,
as fraternidades do MChFM se
encontraram na Villa San José
de Luján (Argentina).. Depois da apresentação do encontro e da saudação
às doze Fraternidades presentes, deu-se início com a invocação ao Espírito
Santo, pedindo a sua presença e luz
para estes dias. Desta vez tivemos a
grata presença de dois membros das

Fraternidades do Chile: Marina e José
Retamal Carvajal, da Fraternidade "Irmão Gregório Pastor".

presença de Nossa Senhora de Luján
e o Terço meditado, ao início da tarde,
foi preparando os corações...

O tema da missão, refletindo sobre o
texto da Carta "Até aos confins da terra" do Irmão Emili Turú, foi o primeiro
tema da manhã de sábado. O Irmão
Demétrio Espinosa animou este momento com clareza e profundidade. A

O tema da Espiritualidade, apresentado pelo irmão Ruben Seipel, ajudou
a alimentar a experiência de oração a
partir da vida e do que somos. O momento de "deserto" no parque da Villa
San José, ajudou a integrar a experiên-
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cia vivida e a sua projeção no futuro.
Também "Celebramos os nossos Mártires", que foram beatificados naquele
domingo, 13 de outubro.
No último bloco do trabalho, na manhã de domingo, deram-se os lineamentos da 2ª etapa do processo de
revitalização das Fraternidades. Com
a entrega dos materiais, cada fraternidade pode realizar, a nível local, as
reflexões e projeções motivadas pela
necessidade de se renovar e responder
aos atuais desafios de pertencer a uma
Fraternidade do Movimento Champag-

nat da Família Marista. O encontro concluiu-se com a Eucaristia junto com os
Irmãos idosos da Residência Champagnat.

Ir. Colin Chalmers
Novo responsável dos Arquivos Gerais de Roma

O

Conselho geral nomeou para os Arquivos de Roma o Irmão Colin Chalmers, da Província da Europa Centro Oeste.
Substituirá, a partir de janeiro 2014, o Irmão Juan Moral, que aceitou prolongar seu mandato, além de colocar-se à
disposição para estar junto com o Ir. Colin durante um certo período a fim de facilitar a transição.
de sua profissão perpétua, obteve,
da Universidade de Londres, os títulos universitários com mençãoem
Psicologia. Colin descreve sua vida de
Irmão Marista como extremamente
variada, a maior parte dela vivida fora
de seu país.

Nascido em Glasgow, Escócia, em 14
de junho de 1948, Colin foi aluno no
curso secundário dos Irmãos Maristas, na Academia Santo Mungo, estabelecimento bem conhecido na cidade. Fez seu noviciado
em Dublin, Irlanda, de 1973 a
1974, após sua formação para o
ensino de educação básica, no
Colégio das Irmãs de Nossa Senhora de Namur. Em 1980, ano

O ensino, a orientação e a direção
espiritual fizeram parte de suas atividades apostólicas como também de
seu engajamento em organismos de
ajuda aos sem teto, a refugiados, a
solicitantes de asilo, seja como membro da equipe, seja como membro dos
comitês de direção.

Na sua província da Europa Centro-Oeste, foi superior do Colégio Mariano em Dublin e um dos membros de
várias Comissões da Província, como
também tradutor do francês para o
inglês. Colin seguiu o Curso sobre o
Patrimônio da Língua Inglesa, na Casa
Geral, em 2008. Esse período coincidiu com a conclusão do seu estudo
sobre a História Espiritual do Instituto
para a obtenção do mestrado no
Colégio Sarum, Salisbury, Inglaterra.
Segundo Colin, o Curso sobre o Patrimônio foi uma excelente ocasião
para realizar pesquisas nos Arquivos
do Instituto.
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Colin obteve o diploma de mestrado com menção no ano seguinte. Em julho de 2008, Colin
se tornou superior da Casa Marista de Glasgow e, em outubro
de 2010, foi eleito presidente da
Conferência dos Religiosos, na
Escócia.

