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Irmãos Formadores 
para um mundo novo

Entrevista com o Ir. Dennis Cooper

admInIstração Geral

De 26 a 31 de dezembro, o Ir. Antonio Ramalho, Conselheiro Geral, anima o retiro e acompanha a Assembleia dos Irmãos 
em Angola.

Dia 28 de dezembro o Ir. Colin Chalmers, Novo responsável pelo Arquivo Geral, chegou à Casa Geral. Substituirá o Irmão 
Juan Moral, que em janeiro regressa à Província.

Entre os dias 2 e 5 de janeiro realizar-se-á o capítulo da Província de Madagascar. O Ir. Antonio Ramalho representará o 
Conselho Geral.

No âmbito dos programas de formação continuada, nossas comunidades de Man-
ziana e de El Escorial colocaram em ação, durante 2014, um programa especial 
visando à qualificação e capacitação de formadores para as etapas iniciais da 

formação marista. O programa é denominado Irmãos Docentes para um Mundo Novo e 
pretende ser uma resposta à ao apelo do XXI Capítulo Geral, que é o de promover uma 
Nova Vida Consagrada para gere um novo modo de ser irmão.

O irmão Dennis Cooper, da Província da Austrália, foi nomeado pelo Conselho Geral 
como o diretor e animador da equipe da Casa de Manziana que elaborará o programa 
em língua inglesa para os formadores, juntamente com o irmão Sylvain Yao (Distrito da 
África Ocidental) e o irmão Alfredo Herrera (Província da Ásia Oriental). A equipe está 
reunida em Roma ultimando os detalhes da preparação do programa e tivemos um 
diálogo interessante a respeito do futuro da formação e do programa de formadores.

Fale-nos de você e dos outros membros da equipe

Meu nome é Dennis Cooper, da Província da Austrália, e vivi 
meus primeiros anos como Irmão em comunidades mara-
vilhosas e no trabalho da educação. Em seguida, tive uma 
experiência muito especial vivendo e trabalhando entre os 
aborígenes australianos. Essa experiência foi significativa 
quando fomos chamados a dar o nosso apoio às pessoas 
mais marginalizadas em nosso país. Meu sentido de ser Irmão 
hoje foi desenvolvido nesse processo.

Desde a participação em um programa para futuros formado-
res em Valpré, Lyon, França, entre 1996 – 1998, tenho estado 
envolvido na formação de jovens irmãos, na Austrália e em 
nosso Noviciado no Pacífico, em Fiji. Os outros membros da 
equipe são os Irmãos Sylvain Yao e Alfredo Herrera. Sylvain é 
da Costa do Marfim e no ano passado completou seis anos 
como o líder do Distrito da África Ocidental. Junto com a 
sabedoria e bom humor, ele contribui com uma riqueza de 
experiência no trabalho de formação, bem como na liderança 
da equipe do nosso programa.
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Alfredo é originário do México e passou grande parte de 
sua vida na Coreia. É uma pessoa cheia de energia e entu-
siasmo, que se completam com seu discernimento. Como 
Sylvain, Alfredo tem grande experiência como formador e 
líder. Sua experiência e visão para o futuro da vida marista 
na África e na Ásia contribuirão para destacar a força e a 
vida da internacionalidade e da interculturalidade de todo 
o grupo.

Por que o Instituto está investindo na formação de 
futuros formadores?

Quando o Ir. Emili, SG, e o Conselho Geral decidiram reali-
zar esse programa de preparação de novos formadores para 
a Congregação, entenderam ser um dos meios para colocar 
em prática o apelo do XXI Capítulo Geral para preparar 
Irmãos formadores capazes de trabalhar na formação de 
Irmãos para um mundo novo. O capítulo enfatizou que nos-
sos programas de formação devem responder à internacio-
nalidade da congregação, incentivando as novas gerações 
de irmãos à disponibilidade missionária, um forte senso de 
internacionalidade e a sensibilidade intercultural. Deu-se 
também destaque à importância de irmãos formadores bem 
preparados. A nossa experiência como congregação sugere 
que o crescimento humano e espiritual possível se realizará 
mediante o envolvimento ativo nesses programas, vitais 
para o nosso futuro.

Quem são os participantes?

Há dezessete participantes preparando-se para o programa 
em língua inglesa em Manziana, sendo dezesseis irmãos 
maristas e um padre marista. Oito são da África, três da 
Ásia, três dos países das Ilhas do Pacífico, um da Espanha e 
um da Austrália. O irmão da Espanha e o das Ilhas Salomão, 
no Pacífico, são membros do Distrito ad gentes. A idade 
dos participantes varia de trinta a quarenta e oito anos, a 
maioria girando em torno dos trinta.

Quais os elementos mais importantes do programa?

O programa vai utilizar uma abordagem participativa e 
prática em que cada irmão, além de crescer como pessoa 
e aprofundar a sua proximidade a Jesus, terá a oportuni-
dade de desenvolver as ferramentas e os conhecimentos 
necessários para o seu papel de formador. Serão propostas 
ideias centrais importantes sobre a formação marista, com 
o cuidado de adaptarem-nas às necessidades e questões 
contemporâneas da formação. Além disso, o programa 
abordará o apelo do XXI Capítulo Geral para garantir que 
nossos programas de formação promovam uma profunda 
compreensão da identidade do irmão marista no mundo de 
hoje e proporcionem um crescimento integrado para todas 
as dimensões da pessoa humana.

Quais são suas expectativas sobre o programa para 
futuros formadores?

Provinciais ou Superiores Distritais indicaram Irmãos parti-
cipativos com vontade e potencial para serem formadores 
para o Instituto. Isto implica que estarão disponíveis no 
futuro para levar a cabo essa importante missão, seja em 
sua própria Província ou em alguma outra parte do mun-
do marista, se necessário. Poderíamos terminar dizendo 
que, como futuros formadores, a congregação espera que 
estes irmãos sejam pessoas com maturidade humana e 
flexibilidade de perspectiva suficientes para que se tornem 
formadores e mentores sensíveis dos jovens que alimentam 
o sonho de seguir os passos de Marcelino e dos primeiro Ir-
mãos. Que sejam homens abertos à própria mudança, com 
capacidade generosa para o trabalho em equipe e abertos 
à internacionalidade — para o próprio programa e para o 
futuro do apostolado.

FaceBook: Brother Formators - Hermanos Formadores

Presença Marista no Timor Leste

A presença marista no Timor Leste vivenciou uma significativa evolução durante o ano de 2013. Recentemente, 
três jovens do país foram aceitos para iniciarem o noviciado em 2014. A etapa de formação será no Sri Lanka, 
a partir de junho, e o grupo será formado por noviços do Timor Leste, Vietnã e Paquistão. Certamente uma 

grande notícia que merece ser celebrada.

Há outros aspirantes sendo acompanhados e possivelmente poderão iniciar o postulantado em 2014. Para aco-
modar estes jovens que começam a fazer parte de nossa família adquirimos  um terreno perto de Bacau onde será 
construída a casa de formação. 

Para oferecer melhores condições de acompanhamento em um país onde as pessoas estão mais familiarizadas com 
o português que o inglês, estamos mantendo contato com os Irmãos Maristas do Brasil. Hoje já contamos com um 
Irmão brasileiro que está auxiliando na formação no Timor Leste.  Também estamos trabalhando com os Provinciais 
do Brasil para planejar uma escola Marista nos próximos anos.

https://www.facebook.com/pages/Brother-Formators-Hermanos-Formadores/1400970843476320
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europa marIsta

Encontro dos Conselhos Provinciais Europeus 
e da Conferência Europeia Marista

Os cinco Conselhos Provinciais 
europeus reúnem-se a cada 
dois anos. Esses encontros 

constituem uma oportunidade para os 
vários membros dos Conselhos Provin-
ciais conhecerem-se melhor uns aos 
outros e discutirem assuntos e preocu-
pações de interesse comum. O último 
encontro foi realizado em Berg Moriá, 
um centro de retiro e de conferências 
em Schoenstatt, perto de Koblenz, na 
Alemanha, de 27 a 29 de novembro de 
2013.

Trinta e oito irmãos participaram do 
encontro, incluindo os irmãos Ernesto 
Sánchez e Antonio Ramalho, membros 
do Conselho Geral e responsáveis pela 
Europa e pela África. A maioria dos 
participantes era da Espanha, junta-
mente com irmãos da Itália, Portugal, 
França, Alemanha, Bélgica, Escócia e 
Irlanda.

No primeiro dia, os irmãos ouviram 
relatos dos quatro grupos de trabalho 
europeus: Missão, Irmãos hoje, Voca-
ções e Leigos e Irmãos juntos. Houve 
também uma exposição do Movimento 
Champagnat da Família Marista. Os 
apresentadores fizeram um esboço dos 
objetivos de cada equipe, a natureza 
de suas atividades e sua visão para 
o futuro. Isso permitiu que os irmãos 
compreendessem melhor as estruturas 
atuais da Europa marista.

A experiência tem mostrado que nos 
beneficiamos dedicando tempo a uma 
convivência descontraída. Com isso 

em mente, os irmãos fizeram um pas-
seio de barco de Koblenz à famosa 
estátua Lorelei. Foi oferecida uma re-
feição no barco e todos puderam apre-
ciar a beleza da paisagem e as cidades 
ao longo das margens do Rio Reno. O 
mais importante é que isso propiciou 
tempo para relaxar e conversar. Na-
quela noite, o irmão Winfried Schreieck 
visitou o centro com o seu sobrinho-
-neto, Wolfgang, para uma degustação 
de vinhos. A família do irmão Winfried 
produz uma grande variedade de vi-
nhos. Os irmãos puderam acompanhar 
a exposição sobre vinhos alemães de 
qualidade em um ambiente descon-
traído.

No dia seguinte, os irmãos acompa-
nharam a reflexão de temas impor-
tantes da Conferência Geral, realiza-
da em setembro: Internacionalidade, 

Contemplação, Missão, os Pobres e 
a Evangelização, e Formação. Houve 
também uma exposição sobre as es-
tatísticas com projeções até 2022. No 
final do dia, os irmãos apresentaram 
propostas de futuro para a Europa 
marista.

Os Provinciais membros da Conferên-
cia Europeia Marista (CEM) discutiram 
as propostas em reunião no dia seguin-
te. Essa foi a primeira vez que alguns 
dos participantes haviam visitado a 
Alemanha. Apesar do tempo, pude-
ram visitar locais de interesse, como 
Colônia, com a sua magnífica catedral, 
Mainz e Frankfurt. Os participantes 
concordaram que foi um encontro pro-
veitoso, o que nos ajuda a seguir em 
frente como maristas integrados na 
Europa.

2 de janeiro de 1817
Fundação do Instituto dos Irmãos Maristas
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maría pIlar Benavente serrano

Facilitadora da Comissão Preparatória para a 
II Assembleia Internacional da Missão Marista

Pertenço ao Instituto das Irmãs Missioná-
rias de Nossa Senhora da África (MSOLA), 
uma congregação missionária internacio-
nal composta por 750 membros de 35 
nacionalidades. Nosso foco é principal-
mente sobre os povos africanos e o diá-
logo entre o cristianismo e o islamismo.

Vivi e trabalhei durante dois anos em 
Burkina Faso, cinco na Mauritânia e 
seis na Argélia. Em Burkina Faso, dedi-
quei-me ao desenvolvimento social em 
uma área rural remota onde religiões e 
tradições africanas ancestrais ain-
da eram notavelmente vivas. Na 
República Islâmica da Mauritânia, 
trabalhei em um centro de governo 
para a proteção da saúde de mães 
e crianças. Na Argélia, onde mora-
va em uma área urbana populosa, 
integrei equipes inter-religiosas e 
ecumênicas para promover o en-

contro, a colaboração e a amizade entre 
pessoas de diferentes crenças.

O destaque em tudo isso foi a paixão 
nesses anos de vida intercultural e inter-
-religiosa como expectativa e co-criação 
do que a humanidade pode tornar-se 
e que, em minha perspectiva cristã, 
denomino o Reino de Deus. Mais tarde 
tomei consciência do processo evolutivo 
cósmico de que participamos. Foi uma 
apropriação vertiginosa da história sa-
grada em que nos incluímos juntamente 
com o resto da criação. Em minha cons-
ciência, o tempo e o espaço estão cada 
vez se ampliando mais. Assim, minha 
paixão original foi desafiada e ampliada.

É emocionante viver este momento da 
história, quando disciplinas como ci-
ências, espiritualidade, religião, artes e 
cosmologia passaram a se apresentar de 
modo complementar. 

Durante 12 anos integrei o conselho 
de liderança internacional do MSOLA e 
6 anos (até agosto de 2011) fui a Líder 
Internacional. Para mim, o aspecto mais 
interessante e significativo desses anos 
foi o de repensar o nosso projeto orga-
nizacional em um novo contexto global.

Fui presidente da SEDOS por três anos. 
SEDOS (Serviço de Documentação e Es-
tudos sobre a Missão) é um fórum aber-
to para os institutos de Vida Consagrada 
que se comprometem a aprofundar sua 
compreensão da missão global como 
espaço livre e criativo para a reflexão 
teológica.

Como líder da minha Congregação, tive 
igualmente a oportunidade de visitar e 
conhecer muito bem 15 países africanos 
onde os membros de nossa congre-
gação vivem e trabalhando. Hoje me 
sinto especialmente comprometida com 
várias congregações religiosas femininas 
na África, sem excluir as masculinas. 
Representam um enorme potencial para 
a África e para o mundo no enfrenta-
mento de muitos desafios (i.e., pobreza 
e injustiça, tradição versus globalização, 
vários tipos de pertença ...). Apoiar os 
líderes dessas congregações com um 
treinamento de liderança apropriado, 
corresponde à finalidade específica da 
MSOLA e é uma das prioridades da FCJ 
- Fé e Práxis, onde atualmente faço o 
meu trabalho de consultoria e facilitação 
como associada internacional.

No que diz respeito à minha formação, 
estudei inicialmente música e depois 

enfermagem. Além da formação 
teológica, tive a oportunidade de 
explorar em profundidade o diálogo 
com o Islã no Pontifício Instituto 
de Estudos Árabes e Islâmicos, em 
Roma. Neste momento, preparo-
-me para a certificação no curso de 
Análise Organizacional no Instituto 
Grubb.
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A Ir. Maria Pilar assumiu o papel de facilitadora da Comissão Preparatória para a II Assembleia Internacional da Missão 
Marista. Esteve presente na reunião da Comissão realizada em Nairóbi de 22 a 27 de outubro de 2013. Ela também 
participará da próxima reunião da Comissão e da II AIMM Nairóbi. Estamos muito felizes com o seu trabalho de 

apoio ao trabalho da Comissão Preparatória. A seguir algumas informações sobre ela (Ir. João Carlos do Prado).


