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Maristas, portadores de vida nova

Capítulo provincial de Madagascar

adMinistração Geral

O Conselho geral iniciou segunda-feira dia 20 sua plenária.
O Ir. Mario Meuti, da FMSI, terminou sua visita às obras maristas em Kinshasa e Kisangani, República Democrática do 

Congo, na terça-feira 21 de janeiro.
O Ir. Tony Leon, da província da Austrália, chegou a Roma para assumir a responsabilidade de diretor adjunto do Secre-

tariado Irmãos hoje. Passa a integrar a comunidade da Casa geral. 
O Ir. Marcelo De Brito, da Província Cruz del Sur, estará dois meses na Casa geral a partir desta semana. Veio para mais 

uma etapa de sua contribuição no programa “Kosmos FMS” e colaborar na sistematização da rede.

No dia 2 de janeiro, festa da 
Fundação do Instituto, grande 
número de Irmãos e convi-

dados se reuniram no Liceu Saint 
Joseph, de Antsirabé, para uma eu-
caristia comemorativa da data e pa-
ra assistir a abertura do Capítulo 
Provincial. Durante a celebração, o 
Irmão Thomas Randrianantenaina, 
provincial cessante, transmitiu a sua 
mensagem. O Irmão  Antonio Ramal-
ho, conselheiro geral, em nome do 
Superior geral, leu a nomeação oficial 
do novo Provincial: Irmão Sylvain Ra-
mandimbiarisoa. No final da missa, o 
Irmão Sylvain pronunciou também o 
seu discurso.

O Capítulo continuou seus trabalhos 
no Centro de Acolhida Mahatamana, 
de 2 a 5 de janeiro, congregando 15 
capitulares, 5 leigos (as) convidados 
(nos dois primeiros dias) e vários ob-
servadores. A Comissão Preparatória 
fez um trabalho muito bom e intro-
duziu os temas organizados a partir 
de uma sondagem enviada a todas 
as comunidades. O Capítulo refletiu 

em comissões e assembleias e ofereceu ao novo governo linhas de orientação sobre: 
Autonomia financeira, Proteção da infância, Nova relação Irmãos-Leigos, Nossos es-
tabelecimentos escolares, Pastoral das Vocações, Formação inicial e permanente.

No último dia foi eleito o novo Conselho provincial, composto pelos Irmãos: Michel 
Razafimandimby, Alexandre Rakotomalala, Toussaint Randriamanantena e Eugène Ra-
bearimanana.
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educar para o diáloGo 
intercultural na escola católica 
Novo documento da Congregação para a 
Educação Católica

O encerramento do Capítulo teve lugar 
durante a oração da tarde do domingo 
5, Epifania do Senhor. O Irmão Antonio 
Ramalho usou da palavra para destacar 
a riqueza da experiência vivida durante 

aqueles dias, para agradecer ao Irmão 
Thomas e incentivar o novo Provincial 
e seu conselho. O Irmão Sylvain valori-
zou vários aspetos que caracterizaram 
a assembleia e deu por encerrado 

o Capítulo Provincial. Tudo terminou 
num convívio festivo e fraterno, com 
a presença também dos Irmãos das 
quatro comunidades de Antsirabé e do 
pessoal de serviço.

Antes de acabar o ano de 2013, 
no dia 19 de dezembro, a 
Congregação para a Educação 

Católica nos surpreendeu com um 
novo documento sobre a educação 
na escola: “Educar para o diálogo 
intercultural na escola católica”, com 
um subtítulo cheio de significado: 
“Viver juntos para uma civilização do 
amor”.

Na conferência de apresentação 
do documento, celebrada na sala 
de imprensa do Vaticano, tudo foi 
apresentado com grande soleni-
dade e luxo de meios. Intervieram 
o Cardeal Zenon Grocholewski, Pre-
feito da Congregação, Dom  Angelo 
Vincenzo Zani, secretário do mesmo 
Dicastério, e o Professor Italo Fio-
rin, docente da LUMSA de Roma.

Na distribuição da exposição temá-
tica, o Cardeal Prefeito fez uma 
descrição do panorama atual da 
escola  no mundo, com suas luzes 
e sombras, nos diferentes países; 
com surpreendentes  resultados em 
alguns lugares, por sua tradição e 
sua história. Sublinhou a atualidade e 
necessidade do tema, diante do ob-
jetivo final: construir uma civilização 
do amor para todos os que buscam 
conjugar a educação com o anúncio 
do Evangelho, como afirmou o Papa 
Francesco.

Dom Angelo recordou brevemente o 
percurso do documento, iniciado for-
malmente em 2008, mas que para ele 
se há de contar desde 1995, com a 
experiência da Escola para Europa em 
Bósnia Erzegovina. 

Na realidade o horizonte cronológico 
vai até 2015, em que se celebra o 50º 
aniversário da declaração do Vaticano 

II: Gravissimum Educationis Momen-
tum, e o 25º aniversário da publicação 
Ex corde Ecclesiae, para o qual se pre-
param solenes celebrações.

O Professor Italo Fiorin  falou dos 
conteúdos do documento, especial-
mente do desejo da escola católica de 
contribuir para um objetivo vital para a 

sociedade.
Contém cinco breves, mas intensos 
capítulos: os desafios no contexto de 
pluralidade de culturas em que vive-
mos; as diversas atitudes de aproxi-
mação com a multiculturalidade; os 
fundamentos da intercultura; que pro-
postas de diálogo pode oferecer a Es-
cola Católica; e qual é a contribuição 
de todos os âmbitos da escola.

Se a escola quiser ir mais além 
do acadêmico-profissional, se os 
docentes e direções quiserem pro-
gramar objetivos e valores compro-
metidos com a sociedade, encon-
tram nesse documento um bom 
instrumento-base.

A escola à qual muito se pede, 
talvez demais, não pode ficar so-
zinha. É um sujeito eclesial, e toda 
a comunidade cristã está chamada 
a sustentá-la como um bem pre-
cioso.

Um documento questionador, nu-
ma situação viva e real, como a que 
nos envolve num mundo de imigração 
e multiculturalidade.

Baixe o documento em
www.champagnat.org
______
Fr. Juan Moral
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ir. Gérard Bachand
Novo Provincial da Província do Canadá

O Ir. Emili Turú, Superior Geral, com seu Conselho, após ter tomado conhecimento da sondagem efetuada na Provín-
cia do Canadá, decidiu nomear o Irmão Gérard Bachand, Provincial dessa Província por três anos. Na sua carta à 
Província, o Irmão Emili agradece o Irmão Gérard por sua disponibilidade e também o Provincial que deixa o cargo, 

Irmão Bernard Beaudin, por seu espírito de serviço e sua dedicação. 

Nasci em São-
Libório em 14 de 
setembro de 1946. 
Sou o quarto filho 
de uma família de 
sete crianças e o 
segundo filho de 
cinco. Passei os 
13 primeiros anos 
de minha vida 
numa fazenda da 
família, explorada 
por meu bisavô.

Em 30 de setembro de 1959, entro no Juvenato de 
Sherbrook.

Juvenato São José em setembro de 1961. Postulado e novi-
ciado em São Jacinto, final de agosto de 1963.

Inauguração do novo Seminário Central em Montreal-Norte, 
em agosto de 1965, onde seis comunidades de irmãos pro-
fessores se estabelecem. Nesse estabelecimento obtenho 
o Diploma A (ensino) com opções para matemática e física.

Profissão perpétua em 9 de outubro de 1971, em Granby. 
Segundo noviciado em Roma, em 1983, sob a direção do 
Irmão Alain Delorme.

Atividade de ensino durante cinco anos, nos campos da 
biologia e da química. Obtenção de um diploma em Biologia 
em 1975.

A partir de junho de 1976, até janeiro de 2001, meu trajeto 
toma outra direção: me estabeleço no Camp Marista de 
Rawdon, onde, a partir de 1981, assumo funções de dire-
ção. Durante esses anos, me dedico intensamente à As-
sociação des Camps do Quebec e do Canadá, tendo assu-
mido a presidência durante alguns anos. Em novembro de 
2013, a Associação des Camps me concede o prêmio “Prix 
Hommage” por minha dedicação ao Camps. Les Camps de 
vacances é uma forma de educação (fora da escola) privile-
giada junto a jovens de 5 a 16 anos.

De 2003 a junho de 2014, trabalho no Instituto de Desen-

volvimento Integral com a Irmã Marie-Paul Ross, MIC, PhD 
em sexologia clínica, a título de interventor, i.e. acompanha-
mento individual de pessoas de todas as idades e ensino do 
modelo MIGS (Modelo de Intervenção Global em Sexologia) 
desenvolvido pela Irmã Ross. O modelo é especialmente 
adaptado para tratar, “curar” os traumatismos e angústias 
ligados às feridas da vida e sobretudo as feridas da infância.

Fiz parte várias vezes do Conselho Provincial. Nos anos 80, 
fui membro do Comitê da Pastoral Atualmente, membro da 
Sub-Comissão Irmãos Hoje para as Américas e do Comitê 
de Trabalho sobre a Proteção das crianças.

Em 1998, me engajo num movimento visando definir um 
lugar para os leigos nas diferentes obras da província, de 
maneira a perpetuar o carisma de Champagnat. Esse foi o 
início do MMQ (Movimento Marista Quebec). Em novembro 
de 2013, o MMQ assume o nome de Associação Marista de 
Leigos.

Os irmãos da minha geração, no Quebec, foram formados 
à moda antiga, viveram a vida ativa numa transformação 
maior de nossa sociedade francófona na América do Norte, 
e foram convidados a criar uma nova maneira de ser irmão 
hoje para amanhã. O contexto sociológico no qual nos 
inserimos, modela as pessoas mais profundamente do que 
geralmente se pensa.

Enquanto seres humanos, somos ameaçados no ambiente 
onde vivemos, nos nossos valores, na nossa fé e nos nos-
sos engajamentos. Como irmãos religiosos, temos a missão 
de procurar caminhos novos, novas terras e essas terras 
estão à margem dos sistemas oficiais e não nas estruturas,

Devemos enfrentar um certo imobilismo e agir agora numa 
perspectiva local harmonizada com a inevitável globaliza-
ção. O grande desafio da fraternidade reside na partilha, na 
troca e não em permanecer na comunicação, tão tecnoló-
gica que seja.

Estamos na espiritualidade de Isabel que realiza seu desejo 
de dar à luz quando acreditava não ser mais possível. Eu 
quero continuar a alimentar a esperança sabendo que Deus 
agirá em sua hora. Chamapagnat e Maria são e serão meus 
guias.
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Em 8 de dezembro de 2013, os 
Maristas do Uruguai, com a pre-
sença do Ir. Provincial, Horácio 

José Maria Bustos e dos Conselheiros 
Gerais Ir. Eugène Kabanguka e Ir. Jo-
sep Maria Soteras começaram as suas 
celebrações de 80 anos de presença 
no país. Irmãos e Leigos de todas as 
obras do Uruguai desfrutaram de uma 
Missa e de um almoço sentindo-se em 
família. Aproveitamos esta oportuni-
dade para celebrar o serviço e entrega 
dos Irmãos Juan Ignacio Fuentes que 
completou 25 anos de vida religiosa,  
John Walder que completou 50 anos 
de vida religiosa, Teófilo Gurrea 60 
anos de vida religiosa e Quirino Calvo 
70 anos também, como Irmão Marista.

Este foi o primeiro de muitos aconte-
cimentos que ocorrerão no ano de 
2014 para comemorar os 80 anos de 
presença marista no Uruguai.

Chegando os Irmãos ao Uruguai 
em 1934, fundaram o Colégio 
Santa Maria na Paróquia Terra 
Santa, no bairro da Blanqueada 
em Montevidéu. 

O Colégio permaneceu ali até 
1939, data em que se mudou pa-
ra o local atual Oito de Outubro 

2966. Depois, seguiram-se os colégios 
Zorrilla de Montevidéu em 1939, São 
Luís de Pando e São Luís de Durazno 

em 1941, e o Colégio D. A. Larrañaga, 
em Rocha que, em seguida, se separou 
da órbita do Instituto. Depois, na dé-

cada de 90 concretizou-se o Lar 
Marista em Montevidéu e a obra 
de inserção em Tacuarembó. E 
quantos estudantes, famílias, 
pessoas e lugares, quantas vidas 
foram tocadas e transformadas 
pelo carisma marista em todo 
esse tempo!
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Profissão perpétua em Bobandana do Ir. Jérôme N’Sanda

No dia 14 de dezembro o Ir. Jerome N’Sanda Otchinga, da Província da África Centro-
Leste, fez sua profissão definitiva no Instituto, em Bobandana, República Democrática 
do Congo. A celebração Eucarística foi presidida pelo Bispo de Goma, Theophile Kaboy. 

Participaram da celebração os estudantes e funcionários de Bobandana, os parentes dos Ir-
mãos da região, os parentes do Ir. Jerome além de Irmãos das comunidades de Nyangezi, Bo-
bandana, Kisangani, Mururu, Nyakato e do MIC, de Nairóbi.


