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II AssembleIA InternAcIonAl 
dA mIssão mArIstA

Encontro da Comissão Preparatória em Nairóbi

AdmInIstrAção GerAl

O Ir. Josep Maria Soteras, Conselheiro Geral, de 25 a 6 de dezembro visita o Distrito do Paraguai.
Os Irmãos Ernesto Sánchez e Antonio Ramalho, Conselheiros Gerais, participam do Encontro dos Conselhos Provinciais 

da Europa, que acontece em Koblens, na Alemanha, de 27 de novembro a 1 de dezembro.

No final de outubro, a Comissão 
Preparatória da Assembleia In-
ternacional da Missão Marista 

reuniu-se em Nairóbi para planejar 
este importante encontro Marista a 
ser realizado em setembro de 2014. 
A coordenação da comissão ficou a 
cargo da Irmã Maria "Pilar" Benavente 
Serrano, da Ordem das Missionárias 
da África. Irmã Pilar acumulou muitos 
anos de experiência nesse tipo de tra-
balho e seu profundo conhecimento 
da África foi de grande valia ao nosso 
encontro.

Tivemos o grande o prazer de fi-
nalmente conhecer o Quênia, para 
muitos a primeira visita à África. A 
recepção calorosa dos maristas locais 
definiu o clima da semana, de muita 
alegria, realizações e oração.

Na primeira noite, tivemos o privilégio 
de compartilhar a refeição com 80 
entusiastas jovens formandos, bem 
como os Irmãos da renomada Comu-
nidade Internacional Marista (MIC). 
Nosso anfitrião, e diretor do MIC, o 
irmão Lawrence, inspirou-nos com a 

rica história e a contribuição que a MIC continua a dar ao trabalho dos Maristas em toda 
a África. Ficamos igualmente entusiasmados com o generoso apoio da comunidade da 
MIC aos preparativos e à realização da Assembleia.

Grande parte dos primeiros dias foram gastos na análise da estrutura necessária ao 
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europA centro-oeste

Encontro em Schönstatt com o Superior Geral

sucesso da Assembleia. O Provincial, Ir-
mão Valentine, acompanhou-nos gene-
rosamente durante esses primeiros dias 
de orientação. Visitamos as três comu-
nidades religiosas onde os participantes 
ficariam acomodados e a Assembleia 
realizada. Ficamos todos muito bem 
instalados em quartos confortáveis e 
com espaços muito bem adequados 
para as conferências.

Foi igualmente dedicada uma tarde pa-
ra visitar alguns pontos turísticos de 
Nairóbi, incluindo a bela Basílica da 
Sagrada Família, a Casa do Parlamento 
Queniano e a Praça da Independência 
do Quênia, com a imponente visão da 
estátua de John Kenyatta, o pai da in-

dependência do Quênia. 

Os Irmãos Albert Nzabonaliba e Teo-
doro Grageda planejaram com compe-
tência os doze dias da Assembleia. O 
Irmão Albert, de Ruanda, é o secretário 
da Província da África do Centro-Leste. 
Ele também leciona na MIC e no co-
légio dos Jesuítas de Nairóbi, sendo o 
responsável por muitos aspectos da 
organização da Assembleia. O Irmão 
Teodoro é do México e tem trabalhado 
na África desde o início de 1990. Atu-
almente é o mestre dos postulantes e 
tesoureiro da Província, ficando encar-
regado das traduções do espanhol e do 
inglês. Estamos profundamente gratos 
por sua disponibilidade e conhecimen-

to. Também integra a Comissão, pela 
primeira vez, o talentoso irmão Miguel 
Angel Espinosa Barrera, diretor adjunto 
da secretaria de Missão, também oriun-
do do México.

Agradecemos as orações e o apoio de 
todos, muito importantes para o suces-
so desta Assembleia que, com certeza, 
será de grande valia para a vida e o 
futuro do Instituto. 

Você pode ler mais sobre a II Assem-
bleia Internacional da Missão Marista 
no nosso site, no link:
www.champagnat.org/400.php?a=10

De 25 a 27 de outubro, a Pro-
víncia da Europa Centro-Oeste 
acolheu o Ir. Emili Turú, em 

Schönstatt, na Alemanha, onde nos 
falou sobre a sua Circular “Deu-nos o 
nome de Maria”. A intenção não foi 
simplesmente de reler a Circular, mas 
de aprofundá-la. A questão era: o que 
está por trás das palavras escritas?

O ponto de partida para o encontro 
foi a recente inauguração da renovada 
casa de La Valla. O arquiteto remode-
lou a casa pensando-a em três níveis 
diferentes. O porão, com a sua gruta, 
é símbolo da vida interior, a dimensão 
mística da vocação marista. O andar 
térreo exprime a vida da comunidade, 
com a mesa do fundador, Marcelino 
Champagnat, e dos primeiros Irmãos. 
Esse espaço preservou certa intimida-
de, mas se tornou mais amplo. O an-
dar superior dá acesso a um ambiente 
mais largo, luminoso, com muita luz 
natural, simbolizando a dimensão mis-
sionária.

Esse contexto permitiu-nos ligar a Cir-
cular com a própria vocação. 

O Ir. Emili convidou os participantes a 
contemplar os ícones da Anunciação, 
da Visitação e de Pentecostes enfatizan-
do três aspectos:
Interioridade: o ícone da anunciação 
exprime um momento de interiorida-
de. Maria é consciente da presença de 
Deus. No seu coração, Deus está traba-
lhando. Essa é uma dimensão mística, 
sugerido por esse momento da história 
da salvação.
Inclusão: meditando a visitação de 
Maria a sua prima Isabel. O movimento 
das duas crianças no ventre de suas 

mães convida à partilha da vida interior 
como uma comunidade. Dois corações 
se encontram, conscientes que realizam 
a promessa de Deus para Israel.
Interação: o ícone de Pentecostes des-
vela a ideia de ser enviado em missão. 
Inspirado pelo Espírito, um vento novo 
está soprando no coração da Igreja.

Este encontro aconteceu tendo como 
contexto a cidade de Schönstatt. É um 
lugar que respira uma espiritualidade 
mariana prática e convida à contem-
plação

http://www.champagnat.org/400.php?a=10
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se quIseres Ir lonGe, vAI com outros

Seminário sobre Leigos e Irmãos em Nairóbi

Casa Geral: preparação para a IIAIMM

No dia 21 de novembro, os Irmãos e leigos que trabalham na Casa Geral se 
reuniram para continuar o caminho de prepraração para a Assembleia Inter-

nacional da Missão Marista, que acontecerá no próximo ano em Nairóbi. Esti-
veram presentes cerca de 25 pessoas. O tema do encontro foi a Espiritualidade. 
Interrogamo-nos sobre quais são os novos elementos de espiritualidade que o 
mundo de hoje nos propõe.

Em recente seminário promovido 
pelo Secretariado dos leigos, em 
meados de outubro, em Nairóbi, 

foi mencionado um ditado africano 
que ensina: "Se quiseres ir rápido, vai 
sozinho. Se quiseres ir longe, vai com 
outros ". Os leigos e os Irmãos de 
todas as Unidades administrativas do 
continente Africano viveram essa ma-
ravilhosa experiência de ir em busca do 
horizonte da vida marista na África e 
Madagascar. Com isso nasceu o desejo 
de caminhar juntos, or-
ganizando e promovendo 
uma grande comunhão 
entre Irmãos e leigos, e 
entre as Províncias.

O seminário, motivado 
por membros do Secre-
tariado — Tony, Pep, Syl-
vain e Javier — reuniu 
seis leigos, uma leiga e 
sete Irmãos procedentes 
de Gana, África do Sul, 
Madagascar, Congo, Ru-
anda, Tanzânia, Nigéria 
e Quênia. O MIC foi re-
presentado por um dos 
formadores, o Ir. Eugene 
Ezwugu. Durante três dias refletiu-se 
sobre as principais questões relativas à 
responsabilidade e à vocação laical, à 
nova relação irmãos e leigos, aos pro-
cessos de formação e ao futuro da co-
munhão para o carisma marista. Se de 
fato ainda há um caminho a percorrer, 
esse seminário deixou um sentimento 
de esperança ao constatar que é possí-
vel ir mais longe se formos juntos.

Assim se expressaram dois dos parti-
cipantes:

"Encerramos o seminário de formação 
sobre a comunhão entre Irmãos leigos, 
em Nairóbi. Volto com um sentimento 
de grande satisfação, porque todas as 
unidades administrativas da África fo-
ram representadas por irmãos e leigos, 

sendo a comissão africana constituída 
por Irmãos e leigos e presidida por um 
leigo. Acredito que, como foi dito no 
último Capítulo geral, o futuro marista 
é o da comunhão entre Irmãos e leigos 
aqui vivenciada, e comprometo-me 
pessoalmente a viver essa experiência 
na minha realidade local" (Ir. Dikala 
Mbolipasiko Remy, PACE, R.D.Congo).

"Vivemos juntos três dias em Nairóbi, 
Irmãos e leigos maristas da África e 

Madagascar, com o Espírito Santo e 
o espírito de Champagnat. Três dias 
que testemunharam o nascimento da 
consciência de uma nova maneira de 
viver o carisma marista entre leigos e 
Irmãos. Chegamos conscientes de que 
compartilhávamos algo, mas não sabí-
amos como articulá-lo. Caminhamos 
com a confiança de vislumbrar juntos 

o futuro, com o desejo de enriquecer-
-nos uns aos outros na dimensão da 
igualdade fraterna. O legado do pa-
dre Champagnat continua em nosso 
continente. Como africanos, sabemos 
que "Se quisermos ser rápidos, vamos 
sozinhos. Se quisermos ir longe, vamos 
juntos”. Como maristas, certamente 
vamos juntos! (Mike Greeff, leigo ma-
rista, África do Sul).

O encontro propiciou a constituição 
da comissão de leigos 
e Irmãos para a África 
e Madagascar, formada 
pelo Ir. Elias Iwu, da Ni-
géria, sr. Mike Greeff, da 
África Austral, Ir. John 
Kusi-Mensah, da África 
Ocidental, Ir. Mbolipa-
siko Remy (PACE), Ir. Er-
nest Randriatsoalaivoav, 
de Madagascar, e o Ir. 
Sylvain Ramandimbia-
risoa, do Secretariado 
dos Leigos. A mesma 
comissão nomeou co-
mo coordenador o Sr. 
Mike Greeff, o leigo do 
grupo. Essa Comissão 

ficará a serviço da Conferência de pro-
vinciais para acompanhar os proces-
sos do novo relacionamento em cada 
Unidade Administrativa, em comunhão 
com o Secretariado dos leigos e com 
as outras comissões continentais.
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Profissão perpétua de sete Irmãos em Orlu

A PUCRS sediou o Encontro Ma-
rista de Missão e Gestão, pro-
movido pela União Marista do 

Brasil (UMBRASIL) e que avalia os 
cenários nacionais e internacionais, 
tendências e perspectivas do am-
biente educacional. Participaram 
presidentes de mantenedoras, 
superintendentes, dirigentes de 
empreendimentos, gestores edu-
cacionais, pastoral e sociais do 
Brasil Marista, composto pelas 
províncias do Rio Grande do Sul, 
Brasil Centro-Sul, Brasil Centro-

-Norte e Distrito da Amazonas.

O encontro ocorreu nos dias 5 – 7 de 
novembro, em Porto Alegre, e contou 
com vários relatores, entre os quais o 

reitor da PUC do Paraná, Ir. Clemen-
te Juliatto, que falou dos Desafios e 
Perspectivas da Missão-Gestão para 
o Brasil Marista, o reitor da PUC do 
Rio grande do Sul, Joaquim Clotet, e o 

Diretor-Presidente da UMBRASIL, 
Ir. José Wagner Rodrigues da Cruz.

Entre outros assuntos, foram tra-
tados, por especialistas, o uso de 
tecnologia avançada no setor da 
educação e também a utilidade 
do ensino à distância, o e-lerning.
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mIssão e Gestão

UMBRASIL avalia tendências e perspectivas 
para a educação

Sete Irmãos da Província da Nigé-
ria fizeram a profissão perpétua 
no último dia 9 de novembro de 

2013, na Catedral Holy Trinity, em Orlu, 
na Nigéria. Os Irmãos são: Jude Anani, 
Marcel Onwuasoeze, Lucky Paul, Ma-
rio Ogu, Emmanuel Ugbaji, Callistus 
Shomya e Samuel Okebaram.

O Bispo da diocese, Dom Augustine 
Okwuoma, celebrou a missa durante a 
qual os Irmãos fizeram a Profissão. Os 
votos foram recebidos pelo Provincial, 
Ir. Joachim Ezetulugo.

Durante a homilia, o vigário da diocese 
para os religiosos, incentivou os novos 
professos a manter a fé e perseverar 
fielmente na própria vocação.

A celebração contou com a participa-
ção de padres, religiosos, familiares dos 
Irmãos e fiéis, entre os quais havia in-
clusive funcionários do governo, assim 
como alunos e colaboradores maristas.

Momentos importantes da celebração 
foram as danças tradicionais, cantos e 
apresentação das ofertas.
___________
Ir. Henry Uzor, Secretário provincial


