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Ir. LIbardo Garzón 
Novo ecônomo geral do Instituto

Na sua carta do dia 16 de abril endereçada aos Irmãos Provinciais, o Ir Emili 
escrevia: “O Conselho geral decidiu nomear o Irmão Libardo Garzón, Superior 
provincial de Norandina, como Ecônomo Geral do Instituto. Começará as suas 

funções no 1º de janeiro de 2015. Agradeço ao Ir Libardo por sua generosidade para 
assumir esse novo serviço ao Instituto, com a alegria e disponibilidade que o carac-
terizam. 

O Ir Libardo é colombiano e tem 51 anos. É licenciado em Filosofia e Ciências Reli-
giosas; participou do Curso para mestres de noviços, orientado pelo Ir. Basílio Rueda, 
em 1990 e 1991. Obteve também a licenciatura em Psicologia, pela Universidade Gre-
goriana de Roma. Dedicou-se a estudar gestão administrativa e sistema de gestão da 
qualidade educativa. 

Foi professor de várias escolas; mestre de noviços, vice provincial e administrador pro-
vincial; diretor do Colégio Champagnat de Ibagué e conselheiro provincial. Atualmente 
é Superior provincial da Província Norandina.

EL EscorIaL

Irmãos Formadores para um Mundo Novo

Em abril, águas mil, diz o refrão 
espanhol. E tal está aconte-
cendo em San Lorenzo de El 

Escorial, onde as chuvas no mês de 
março são frequentes e abundantes. 
Chuvas que também se anunciam 
para abril. O mesmo ocorre no curso 
“Irmãos Formadores para um Mundo 
Novo”. Transcorre com muita chuva, 
que pouco a pouco vai encharcando, 
umedecendo nossas vidas, permitin-
do assim que a semente brote e gere 
nova vida.

Nossa formação avança como pro-

gramado. Ao tempo de integração e das 
dinâmicas, da visita do Conselho Geral e das 
primeiras oficinas somam-se novas contribui-
ções à formação. 

* O Pe. Gonzalo Fernández, claretiano, abor-
dou as Redes Sociais como fatores forma-
tivos. Refletimos sobre nossa identidade e 
nossas relações, o espaço onde vivemos, a 
nossa identidade de cidadãos digitais, o uso 
das redes sociais e algumas orientações co-
mo acompanhar os “nativos digitais”, entre 
eles os nossos formandos.

* Com Chema Pérez-Soba, leigo marista, 

partilhamos nossa experiência com 
os jovens e sua forma de se situarem 
hoje no mundo e diante da religião 
e da fé. Como evangelizar hoje os 
jovens e como personalizar a edu-
cação da fé diante da pluralidade de 
suas opções e da intimidade de suas 
decisões?

* José Antonio Molina-Niñirola, leigo 
marista, nos iluminou com o tema 
Espiritualidade e Transcendência. Es-
tudamos a dimensão transcendente 
da pessoa, refletindo sobre nossa 
própria experiência de Deus, sobre 
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a dimensão transcendente e o corpo, 
o transcendente e a cotidianidade, o 
vazio, o silêncio de Deus e situações de 
crise. Uma rica partilha sobre nossas vi-
das enriqueceu enormemente a todos.

* O Ir. Juan Ignacio Fuentes (Juancho) 
partilhou conosco sua maravilhosa ex-
periência fraterna e marista. 
Aprendemos sobre as pos-
sibilidades de nosso cresci-
mento, o desenvolvimento 
evolutivo, as etapas da vida e 
situações de crise, os proces-
sos de sofrimento, os níveis 
de identidade e superação 
de experiências traumáticas 
e de luto. Além de uma pro-
funda partilha sobre a voca-
ção humana e processos de 
crescimento e formação.

* Silvia Martínez, leiga ma-
rista, ajudou-nos no conhe-
cimento e valorização das 
perspectivas de gênero e 
suas implicações na realida-
de atual e na evangelização. Também 
dialogamos sobre o gênero em nossas 
histórias pessoais, os modelos sociais 
atuais e alguns preconceitos. Valoriza-
mos a visão da realidade a partir da 
perspectiva do gênero.

* O Ir. Séan Sammon esteve conosco 
duas semanas e nos enriqueceu com 
os temas da sexualidade humana e 
afetividade. Enriqueceu-nos tanto com 
sua experiência e conhecimento sobre 
o tema como seu amor pelo Instituto 
e pelos Irmãos. Valendo-se de uma 
infinidade de exemplos e experiências, 

refletimos sobre as etapas da vida, as 
mudanças e transformações, a identi-
dade sexual, a intimidade, homens e 
mulheres em relação, a etapa média da 
vida, o desenvolvimento psicossexual, 
o estresse, a vida de castidade no celi-

bato, a vida fraterna, a resposta pasto-
ral ao abuso de menores e a vida com 
pessoas de difícil convivência. Todos 
temas importantes para a formação 
e que nos têm ajudado e animado a 
pensar nos Planos de Formação para 
nossas Províncias.

Junto com esses espaços 
de formação intensos, 
espaços e pessoas que 
agradecemos grandemen-
te, continuamos vivendo a 
fraternidade, compartindo 
com comunidades maris-
tas dos arredores (Avella-
nas, Villalba, León, Vallado-
lid…), aprendendo da ex-
periência de nossos Irmãos 
Mártires, conhecendo-nos 
cada dia mais, enriquecen-
do-nos com a vida de ca-
da um, criando vida nas 
pequenas fraternidades. E 
assim nos preparamos pa-
ra viver a Páscoa de Jesus 
com diversas experiências 

e realidades de fé. 

É a nossa formação, é a chuva suave 
e permanente que impregna nossas 
vidas e as converte pouco a pouco em 
‘húmus’ fértil que gera vida”.

As seis províncias do Arco Norte estão atualmente 
imersas na fase local de “Maristas Novos em Missão” 
em preparação para a II AIMM que ocorrerá em Nai-

róbi em setembro próximo. Do Canadá às duas províncias 
do México, atingindo igualmente Norandina e América Cen-
tral, sem esquecer os Estados Unidos, literalmente dezenas 
de milhares de jovens e adultos, leigos e Irmãos maristas, 
engajaram-se todos na reflexão, discussão e celebração dos 
três tópicos: espiritualidade marista, novas vocações de lei-
gos e irmãos maristas e evangelização. Todos os encontros 

tiveram o apoio de dedicados coordenadores em cada uma 
das províncias. Cada uma tinha algo especial a partilhar:

O Ir. José Sanchez Bravo, da província do México Central es-
tabeleceu que cada grupo se reunisse quatro vezes durante 
quatro horas, focando os tópicos 1, 5, 6 e 10. Os tópicos 
Espiritualidade e Evangelização foram considerados os 
mais importantes. 
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mIssIonárIos marIstas
Abel Eom e Christina Kim: como suas vidas mudaram

O Ir. Felix Roldan, do Canadá, ponderou que, em razão do 
declínio do número de irmãos em atividade, o Canadá criou 
uma comissão de seis pessoas com dois irmãos e quatro 
leigos, três deles com idade entre 20 e 30 anos para apoiar 
os demais grupos da Província. Maristas, Irmãos e Leigos 
juntos! 

O Ir. Raúl Fernando Lara Castro, da província do México 
Ocidental, apresentou 40 grupos com mais de 1200 inte-
grantes. Fizeram planos para apresentar o programa tam-
bém para os pais e as famílias! 

O Ir. Alberto Rojas, da província Norandina que agrega três 
países — Colômbia, Venezuela e Equador — apresentou os 
mais de 40 grupos criados na província! Estão todos muito 
animados com o desenvolvimento dos processos em que 
irmãos e leigos se integraram para partilhar, refletir e orar. 

O Ir. Daniel Martín De Paz relatou que a América Central 
envolveu mais de 775 pessoas em 5 grupos, cada um com 
uma secretaria. Usaram os cartazes com a logomarca da 
Assembleia e os cartões com as orações para motivar os 
participantes.

A sra. Alice Miesni, dos Estados Unidos, membro da Comis-
são Preparatória, comentou que as oito escolas maristas 

dos Estados Unidos promoverão em uma grande cerimônia 
no dia 1º de maio, o “lançamento” de balões que levarão 
esperanças e sonhos para Nairóbi.

Todas as seis províncias programaram um encontro geral 
no mês de maio quando se refletirá sobre as experiências 
locais e se elaborará a mensagem que seus dois delegados 
levarão a Nairóbi em setembro!

Abel e Cristina participaram do programa Ad Gentes como Missionários Maristas durante quase cinco anos. Agora 
estão de volta à sua casa na Coreia. Aqui falam de sua experiência. 

Abel Eom

Sou um homem de muitos “títulos” 
— Sr. Eom, missionário leigo marista, 
voluntário, professor, ex-irmão maris-
ta, agente social e pioneiro da AMAG 
(Asia Marist Ad Gentes). No entanto, 
me chamo Abel, nome que escolhi no 
meu batismo. Desde então, venho sen-
do nutrido por Sua palavra e continuo 
com fome de Seu amor em minha vida.

Nesse sentido, minha experiência de 
servir na AMAG como leigo marista 

durante quatro anos e meio foi uma 
bênção (...). Apreciei meu trabalho aqui 
como professor do orfanato, nos fi-
nais de semana, na casa de formação 
e como membro de um grupo de 
oração jovem. Contudo, o momen-
to mais feliz para mim é participar 
dos retiros anuais. Penso que é nesse 
momento que partilhamos  espírito, 
visão e identidade, o que raramen-
te conseguimos em outros espaços.

Quando penso em voltar à Coreia, 
tenho um sentimento de aceitação — 

tenho de aceitar a realidade da minha 
vida e seguir em frente. Ao mesmo 
tempo, estou muito feliz porque volto 
com muitos presentes. Esses presen-
tes não são apenas símbolos de pro-
fundas amizades e experiências signi-
ficativas, mas também lembranças do 
meu período de crescimento espiritual.

Desde meu batismo, sempre alimentei 
um anseio espiritual, que provavelmen-
te me fez entrar no AMAG. Todavia 
descobri que recebemos os dons de 
Deus não por causa de nosso trabalho
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ou esforços intencionais, mas pela 
mediação de Seu amor e Sua com-
paixão. Por isso quero agradecer a 
Deus por Sua resposta generosa du-
rante meu tempo como leigo maris-
ta. Assim, parto para a Coreia com 
uma semente espiritual preciosa em 
meu coração. Rezo para que eu pos-
sa alimentar essa semente, fazendo 
com que se desenvolva saudável 
para o resto da minha vida pela graça 
de Sua misericórdia. 

Christina Kim 

Antes eu era um agente social na Co-
reia, cuidando de crianças com defi-
ciência. Em seguida, junto com meu 
marido, entrei no programa marista 
para missionários na Ásia. Agora, 
quatro anos e meio depois, volto pa-
ra casa na Coreia e estou agora entre 
as mesmas pessoas, nos mesmos 
lugares familiares onde comecei. Mas 
não sou mais a mesma pessoa que 
fui um dia.  Que coisas trouxe comigo 
que provocaram tantas mudanças 
em minha vida? 

Nossa jornada começou com uma 
longa viagem de um ano nas Filipi-
nas. Essa foi minha primeira expe-
riência de vida comunitária e, com 
ela, aprendi a reconhecer e aceitar 
as diferenças encontradas em cada 
um de nós. Em certo dia ensolarado, 
sentados ao redor da mesa do 
almoço, alguns dos presentes 
começaram uma discussão aca-
lorada. De repente, o meu jeito 
coreano de pensar suscitou uma 
pergunta: “Como posso parti-
lhar arroz com essa gente?”. Na 
manhã seguinte eu os vi se abra-
çando e se desculpando com 

toda a sinceridade de coração, com 
lágrimas correndo em seus rostos. 
Esse incidente me deu a oportunida-
de para pensar mais uma vez no ver-
dadeiro significado de comunidade.

Nossa primeira missão foi na Índia. 
Quando recebi essa atribuição, meu 
coração ficou estático e senti a ale-
gria do Espírito Santo, imaginando 
acompanhar crianças pobres e andar 
pelas favelas, assim como Madre 
Tereza de Calcutá costumava fazer. 
Quando cheguei ao local da missão, 
rapidamente descobri como havia 
sido ingênua, passando a enfrentar 
os mosquitos e a poluição. 

Um dia, vi um Irmão de outra parte do 
mundo esforçando-se para comer sua 
porção de arroz. Perguntei-lhe porque 
ele estava se sentindo tão incomoda-
do. Ele me disse então que não estava 
acostumado a comer arroz e que isso 
às vezes lhe causava náuseas. No en-
tanto, ele disse que essa era a comida 
que as crianças do albergue comiam  e 
ele queria ser como elas. Quando ouvi 
isso, fiquei profundamente impres-
sionada e senti um enorme respeito 
por esse Irmão, pois, mesmo em uma 
aldeia isolada no interior da Índia ele 
queria viver nossa espiritualidade ma-
rista, colocando em prática o manda-
mento do amor de Jesus.

Bem, acabamos de voltar para nossa 
casa na Coreia. Viver com os Irmãos 
maristas por quatro anos e meio me 
ensinou um novo modo de me relacio-
nar com as pessoas, partilhando com 
alegria minha vida com elas, do jeito 
de Maria ser atenciosa às necessida-
des dos outros.

Agora as pessoas que convivem co-
migo com frequência dizem: “Depois 
desses anos todos fora, você parece 
diferente. O que mudou você?” Sem-
pre acho difícil responder a essa per-
gunta. Não fui só uma pessoa ou um 
evento isolado que me transformou. 
Em verdade, foi um processo simples 
e constante que me impregnou da 
espiritualidade da congregação ma-
rista. Assim, acho difícil explicar com 
precisão minha transformação. Com 
o passar do tempo, as lembranças 
das atividades de que participei e as 
pessoas que conheci podem ir se afas-
tando de mim, mas agora as considero 
uma dádiva magnífica, uma graça incrí-
vel. Meu apostolado marista durante 
os quatro anos e meio me ensinou 
uma lição maravilhosa que acalentarei 
com carinho no meu coração. Aqui na 
minha escrivaninha tenho uma frase 
de Santo Agostinho: “Primeiro preen-
cha-te para poder depois oferecer aos 
outros”.

Do fundo do meu coração agradeço a 
Deus por oferecer-me essa opor-
tunidade e experiência; e quero 
expressar minha gratidão mais 
sincera às pessoas que me aju-
daram a preencher minha vida de 
significado, durante esses pre-
ciosos anos em que meu marido 
e eu vivemos nas comunidades 
maristas.
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Canonização de Champagnat
Vaticano - 18 de abril de 1999

Um coração sem fronteiras
O papa João Paulo II canoniza Marcelino no dia 18 de abril de 1999 na praça 
São Pedro do Vaticano e o reconhece como santo da Igreja universal.


