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Irmãos Formadores 
para un mundo novo

San Lorenzo de El Escorial, janeiro-fevereiro 2014

admInIstração Geral

Os Irmãos Mario Meuti ,da FMSI, e João Carlos do Prado, do Secretariado da Missão, estão em Nairóbi, onde participam 
de um encontro, de 2 a 8 de março, em preparação da formação para diretores da África.

A secretaria geral organizou um encontro para os secretários e arquivistas provinciais de língua inglesa, para a formação 
sobre os programas Archivum e Kosmos. O encontro se realiza na Casa Geral, entre os días 2 e 12 de março.

Os Irmãos Antonio Ramalho e Ernesto Sánchez, conselheiros gerais, começaram a visita às comunidades da Província da 
Europa Centro-Oeste. A visita terminará no dia 16 de abril.

Interculturalidade, pequenas frater-
nidades, disponibilidade, medita-
ção, Irmãos da Congregação, nova 

maneira de ser Irmão, semana azul, 
comunhão, língua portuguesa e es-
panhola, projecto pessoal de vida.... 
São algumas das expressões que 
mais se repetem no nosso dia a dia.

A nova Comunidade de Irmãos que 
fizemos este ano esta experiência e 
formação "Irmãos Formadores para 
um mundo novo" já está formada. 
Viemos de América Latina e Angola, 
somos 15 irmãos que participam da 
experiência, além de dois Irmãos 
animadores: Angel Medina e Joarés 
Pinheiro. As Províncias que respon-
deram à chamada são México Cen-
tral (2 irmãos), México Ocidental (2), 
América Central (1), Norandina (3), 
Brasil Centro Norte (2) , Brasil Sul e 
Central (2) , Rio Grande do Sul (1), 
Santa María de los Andes (1), Áfri-
ca do Sul (1). Por Nacionalidades e 
lugares de missão, estamos Brasil, 

México, Colômbia, Equador, Haiti, Chile, El Salvador, Angola e Paraguai.

A primeira semana dedicámo-la a uma dinâmica de conhecimento mútuo e muita 
interrelação e partilha fraterna. Fomos tomando consciência de, gradualmente estar a 
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dIárIo de um mIssIonárIo na ásIa

responder a um apelo do 21º Capítulo 
Geral, que nos chama a uma melhor 
compreensão da identidade do Irmão 
Marista. Assim, durante o ano, intenta-
remos integrar as diversas dimensões 
humanas como pessoa, através de um 
crescimento pessoal, construção da co-
munidade através do diálogo fraterno, a 
compreensão intercultural e o acompa-
nhamento, e adquiriremos ferramentas 
úteis para assumir o papel de formado-
res para o Instituto. O testemunho vivo 
do Ir. Gonzalo (a partir de sua cadeira de 
rodas) e do Padre José Ignacio (a partir 
de sua experiência monástica) nos ale-
graram e nos edificaram.

Na segunda semana tivemos a grata 
visita dos nossos Irmãos Conselherios 
Gerais António Ramalho, e Josep Maria 
Soteras, além do Ir. César Rojas, Coor-
denador do Secretariado de Irmãos. 
Em nome do Irmão Emili, alimentaram 

a nossa comunhão com o Instituto e 
convidaram-nos a dialogar e a refletir 
sobre a nossa formação, seus pontos 
fortes e desafios, a nossa qualidade de 
profetas e místicos, a espiritualidade, 
o diálogo fraterno e internacionalidade 
da Congregação.

A terceira semana foi animada pela Ir-
mã Graciema, brasileira. O objetivo da 
sua presença era ajudar-nos a uma má-
xima integração da nossa vida através 
do equilíbrio do nosso corpo, da nossa 
mente e do nosso espírito. Os exercí-
cios tibetanos, chakras, mantras e me-
ditação, a consciência da respiração, o 
cuidado e o conhecimento do nosso 
corpo, a harmonia e o auto-cuidado 
foram elementos de aprendizagem que 
nos levam a compreender a presença 
permanente de Deus nas nossas vidas.

A quarta semana foi orientada pelo 

Irmão Enrique Escobar (México). Cen-
trados no tema das nossas identidades 
culturais, partilhámos experiências e 
adquirimos conhecimentos sobre re-
lacionamentos saudáveis  , culturas do-
minantes, resolução de conflitos, con-
fiança, construção de comunidade e 
acompanhamento pessoal.

O programa continua, e continuaremos 
a responder à confiança das nossas 
Províncias. Estamos a estrear as pe-
quenas fraternidades e fazendo os nos-
sos Projetos Pessoais de Vida. Também 
vamos fazer o nosso Projeto Comunitá-
rio. Num ambiente particularmente fra-
terno e acolhedor, o Senhor continua a 
moldar os nossos vasos de barro. Nem 
sempre Lhe é fácil, mas vamos tentar 
de nos colocar em suas mãos deixan-
do-nos modelar, da mesma forma que 
o fez Maria.

O Ir. Eugênio Sanz, missionário marista em Bangladesh, é autor de um novo blog incluído no Periodista Digital, muito 
conhecido entre os cristãos de fala espanhola por sua seção “Religión Digital”.  Convidamos todos os maristas para 
acompanhar suas reflexões e propostas no texto abaixo que enviou ao blog neste último dia 17 de fevereiro. O 

endereço do blog é: http://blogs.periodistadigital.com/misionero-en-asia.php.

É bonito ser irmão

Não há nada mais agradável quan-
to ouvir de um jovem chamar-te 
“Irmão”. Não quero dizer que toda 
a vida de um Irmão é cor de rosa; 
evidentemente que não. Entretanto, 
há coisas na vida que não se podem 
pagar com dinheiro: por exemplo, ir 
dormir cada dia com a consciência 
de que estás no lugar correto, fazen-
do o bem para as pessoas que mais 
precisam de ti. Logo surgem o can-
saço, as infidelidades, os pecados e 
misérias, é verdade; mas prevalece 
que és um Irmão para todos, especialmente para os jovens. 
Nós, Irmãos, não fazemos parte da hierarquia da Igreja, 
por isso nossas instituições ou nossas presenças são, para 
muitíssimas pessoas, o único elo de contato com a Igreja. 
Pessoas que não pisarão jamais numa paróquia e que es-

tão longe de qualquer interesse pela 
vida eclesial, contudo se aproximam de 
nós, confiam-nos seus filhos, embora 
pertençam a outra religião, como é o 
caso em Bangladesh. Somos o rosto de 
Jesus, amável, competente, educador, 
próximo, para muitas pessoas.
Depois de muitos anos, sinto uma es-
pecial alegria e muito me honra que al-
guém me chame de “Irmão”. Se alguém 
te chama de “Padre”, tu não podes cha-
mar o outro do mesmo modo, terias 
que chamá-lo “Filho”, mas, se alguém 
te chama “Irmão”, tu podes chamar o 
outro também de "irmão", numa re-

lação simétrica de fraternidade com relação a nosso Pai, 
nosso bom Deus.
_________________
Ir. Eugenio Sanz
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províncIa de l'HermItaGe

Encontro das obras educativas em l'Hermitage

Mais de cem pessoas participa-
ram da reunião anual de obras 
educativas da Província. Esta 

reunião, realizada em Nossa Senhora 
de l'Hermitage, de 4 a 7 de fevereiro, 
inclui diretores de escolas e de obras 
sociais, bem como responsáveis de 
pastoral da Catalunha, França, Grécia 
e Hungria.

Este ano, a ênfase  centrou-se na 
protecção das crianças, com a parti-
cipação de Dona Araceli LÁZARO, do 
Observatório dos Direitos da Criança 
na Catalunha. A reunião permitiu ainda 
que os participantes partilhassem ex-
periências de inovação realizadoa em 
diferentes instituições da Província.

Finalmente, uma visita guiada pelos irmãos da comunidade aos locais  renovados 
de La Valla.

você também é marIsta?
Encontro de preparação para a Assembleia 
Internacional da Missão Marista

No dia 20 de fevereiro, ir-
mãos e leigos da Admi-
nistração Geral se reu-

niram para vivenciar o terceiro 
encontro em preparação para a 
Assembleia Internacional da Mis-
são Marista, que acontecerá em 
setembro próximo em Nairóbi.

O tema do encontro foi a voca-
ção. Através de dinâmicas moti-
vadas pelos Irmãos Miguel Angel 
Espinosa e Tony Leon tomamos 
consciência da nossa história, das 
respostas que no decorrer de nossas 

vidas fomos dando e que nos conduzi-
ram a estarmos todos juntos na Casa 

Geral, em 2014, nos preparando 
para a celebração da Missão em 
Nairóbi. 

Refletimos também sobre os fun-
damentos que motivam nossa vida, 
que nos ajudam a dizer sim ou não 
e a orientar o nosso caminhar. E 
finalmente nos questionamos so-
bre a contribuição que cada um, 
chamado a participar da caminhada 
marista, pode dar para tornar rea-
lidade o ideal de Marcelino Cham-

pagnat.
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Um grupo de Irmãos do Peru, Bo-
lívia, Chile, Paraguai e Argentina 
participamos de uma oficina 

sobre abuso sexual de menores. 
Ao longo das partes da ofici-
na fomos tomando consciên-
cia e nos sensibilizamos diante 
da amplitude e complexidade 
desse fenômeno. A excelente 
animação da doutora María 
Paz Ábalos nos foi ajudando 
a compreender as complexas 
dinâmicas dessa realidade. Em 
primeiro lugar, fomos refletindo 
a partir da perspectiva da vítima 
para compreender seu silêncio 
e a necessidade posterior de 
“palavras” dentro do proces-
so de crescimento humano. 
Posteriormente, pudemos nos 
aproximar do mundo do agres-
sor e dos outros envolvidos, 
permitindo-nos ter uma visão 
geral do impacto do abuso em todas 
as dimensões e ambiente da vítima. 
Esses temas foram tratados com 
profundidade e amplo conheci-
mento, mediante os muitos exem-
plos concretos, dada a ampla ex-
periência clínica da animadora da 
oficina.

Finalmente abordamos o sentido 
e o propósito das políticas para 

a prevenção e o tratamento do abuso 
de menores e o respectivo protocolo. 
Diante dos desafios que nos apresenta 

esse tema, sentimos a necessidade 
de aprofundar a conscientização em 

nossas obras, para que se estabeleça 
o respectivo protocolo e se definam 
as políticas, as formas de prevenção, o 

acompanhamento e o tra-
tamento dessa questão, 
permitindo que todos os 
agentes de nossas obras 
tenham claro o procedi-
mento institucional.

O desafio é colaborar 
decididamente com esse 
passo que a humanida-
de está dando para uma 
maior dignidade e res-
peito pelos direitos das 
crianças e adolescentes. 
O tempo exige que faça-
mos tudo o que está ao 
nosso alcance para elimi-
nar toda forma de abuso 
que tenha particularmen-
te como vítimas as crian-

ças e os adolescentes. 

Agradecemos à Província de San-
ta María de los Andes por essa 
excelente e proveitosa iniciativa 
em busca de que, como edu-
cadores, demos uma resposta 
adequada a todas as pessoas 
relacionadas com nossos centros 
educativos em relação a essa 
problemática.
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cono sur

Seminário sobre o abuso sexual de menores

Últimos Irmãos falecidos

05/03/2014: Michael Odinigwe, Prov. Nigéria
25/02/2014: Elie Ceulemans, Prov. West Central Europe
23/02/2014: Santiago Fredeswildo Cisneros Rodríguez

Prov. América Central
18/02/2014: Joaquim Panini, Prov. Brasil Centro-Sul 
01/02/2014: Benigno Aller González - Prov. Compostela 
28/01/2014: João José Sagin - Prov. Brasil Centro-Sul 
25/01/2014: Louis-Maurice Goyat, Prov. L'Hermitage

17/01/2014: Henri-Louis-Pierre Reocreux, 
Prov. L'Hermitage 

14/01/2014: Gaston-Eugène-Antoine Layral, 
Prov. L'Hermitage

08/01/2014: José Domínguez Vidales, Prov. Ibérica
06/01/2014: Justiniano González de las Heras, 

Prov. Compostela
29/12/2013: Vincent Lenehan, Prov. Austrália


