
Notícias Maristas
Irmãos  Maristas - Casa Geral - Roma

2 de maio de 2014Ano VI - Número 320

320

Educar hojE E amanhã
uma paixão quE sE rEnova

Congregação para a Educação Católica

administração gEral
Os Irmãos Emili Turú, Superior Geral, e Joe Mc Kee, Vigário Geral, participaram do encontro de Irmãos com menos de 57 

anos do Cone Sul (Santa Maria dos Andes, Paraguai e Cruz do Sul), com o objetivo de seguir aprofundando os processos e 
opções desencadeados pelo XXI Capítulo Geral e pela Conferência Geral. O encontro foi realizado em Santiago do Chile, de 
23 a 26 de abril.

No dia 28 de abril, festa de São Pedro Chanel, SM, os Irmãos da Casa Geral e da comunidade de Manziana estiveram 
na Casa Geral dos Padres Maristas onde participaram de uma celebração comemorativa com outros membros dos ramos 
maristas.

O Ir. César Rojas, diretor do Secretariado Irmãos Hoje, participou da reunião da Rede de Espiritualidade Marista para a 
América, realizada de 23 a 29 de abril, no Peru.

Os Irmãos conselheiros gerais Jose Maria Soteras e Eugène Kabanguka, com o Ir. João Carlos do Prado, do Secretariado 
da Missão, participaram do encontro regional sobre os Novos Modelos de Animação, Governança e Gestão, que contou 
também com a participação dos Irmãos provinciais e membros dos conselhos das Províncias do Brasil e do Cone Sul, além 
de outros Irmãos e leigos convidados das Unidades Administrativas da região. A reunião foi em Santiago do Chile, de 28 de 
abril até primeiro de maio.

O Ir. César Rojas, e Javier Espinosa, diretor do Secretariado dos Leigos, estão reunidos, até dia 5 de maio, com a Comissão 
Irmãos Hoje e Leigos, em Lima, no Peru.

O Ir. Víctor Preciado, Ecônomo e Conselheiro Geral, participa da reunião do Conselho Internacional de Assuntos Econô-
micos, que acontece na Casa Geral, de 30 de abril até amanhã, 3 de maio.

De 30 de abril até hoje, os Irmãos Ernesto Sánchez e Antonio Ramalho, conselheiros gerais, encontram-se reunidos com 
o Conselho Provincial da Província da Europa Centro-Oeste, em Furth, na Alemanha.

Os Membros da Assembleia Plenária da Congrega-
ção para a Educação Católica, convocada em 2011, 
aceitando o convite do Papa Bento XVI, confiaram 

ao Dicastério de preparar o 50º aniversário da Declaração 
Gravissimum educationis e o 25º aniversário da Constituição 
Apostólica Ex Corde Ecclesiae, que ocorrem em 2015, com 
o objectivo de relançar o empenho da Igreja no campo da 
educação.

Há duas etapas principais que marcaram o caminho de prepara-
ção: um seminário de estudo com especialistas de todo o mun-
do, realizado em Junho de 2012, e a Assembleia Plenária dos 

Membros da Congregação, que se reuniu em Fevereiro de 2014.
As ideias amadurecidas nestas reuniões encontram ressonân-
cia no presente Instrumentum laboris “Educar hoje e amanhã. 
Uma paixão que se renova”. Nesse texto são recordados os 
pontos de referência essenciais dos dois documentos, as 
características fundamentais das escolas e das universidades 
católicas, e são esboçados os desafios que as instituições 
educativas católicas são chamadas a responder através do 
seu projecto específico.

Nos anos que se seguiram ao Concílio Vaticano II, o Ma-
gistério dos Papas referiu com insistência a importância da 
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um sonho, um caminhar, 
uma vocação
Formar Vocación - Uma experiência vivencial 
e formativa na América Central

educação em geral e o contributo que 
a comunidade cristã está chamada a 
dar-lhe. Acerca desse tema, também a 
Congregação para a Educação Católica 
interveio com vários documentos. Os 
aniversários de 2015 tornam-se, por-
tanto, uma ocasião oportuna e valiosa 
para recolher os ensinamentos do Ma-
gistério e traçar as directrizes para as 
futuras décadas.

O Instrumentum laboris foi preparado 
para essa finalidade. Traduzido em 
várias línguas, destina-se, em primeiro 
lugar, às Conferências Episcopais, à 
União dos Superiores Gerais e à União 
Internacional das Superioras Gerais 
das Congregações religiosas, às asso-
ciações nacionais e internacionais de 
professores, pais, alunos e ex-alunos, 
bem como à dos dirigentes, e às co-
munidades cristãs para refletir sobre 
a importância da educação católica 
no contexto da nova evangelização. 
Tal documento pode ser usado para 
se realizar uma avaliação nessa área 
pastoral de empenho da Igreja, mas 
também para promover iniciativas de 
atualização e de formação dos vários 

agentes nas escolas e nas universida-
des católicas.

O Instrumentum Laboris pode ser baixado 
aqui: www.champagnat.org

Tal documento termina com um ques-
tionário para o qual todos são con-
vidados a responder, para dar à Con-
gregação para a Educação Católica 

indicações, sugestões e propostas que 
serão tidas em consideração, tendo em 
vista os eventos que estão sendo pro-
gramados, em particular o Congresso 
Mundial que se realizará em Roma, de 
18 a 21 de Novembro de 2015. Para es-
te efeito, é necessário que as respostas 
ao questionário sejam enviadas para 
o Dicastério até ao dia 31 de Julho de 
2014 (educat2015@gmail.com).

A o longo da historia da Província 
da América Central, e do Insti-
tuto, foram  surgindo junto aos 

Irmãos grupos de leigos e leigas que se 
envolveram na missão educativa, pas-
toral e administrativa e que comparti-
lharam não só responsabilidades, mas 
fé,  espiritualidade e vida.  Muitos(as) 
deles(as) sentem de maneira particular 
o chamado a viver sua vocação cristã 
com o estilo legado por Marcelino 
Champagnat.

Com o propósito de ajudar a esses(as) 
leigos(as) que desejam seguir um cami-
nho pessoal de discernimento e opção 
na vivência da espiritualidade e missão 
marista, nasce, na Província, “FORMAR 
VOCAÇÃO”, uma experiência vivencial 
e formativa que propiciará o aprofun-
damento de ser pessoa, cristão e de 
compromisso marista. 

Para a experiência se pensou em leigas 
e leigos: que manifestam seus desejos 

de  ir mais além em seu  caminho de 
aprofundamento e compromisso como 
Maristas; com um alto nível de identifi-
cação e com um nível de adesão mais 
além de seu trabalho profissional; em 
qualquer dos âmbitos da obra: frater-
nidades, docentes, diretores, pastoral, 
etc.; com capacidade de viver uma 
experiência de interiorização e silêncio.

A experiência de Formar Vocação se 
realizou nos dias 12-16 de abril, no 
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assEmblEia intErnacional 
da missão marista
Fase nacional na Venezuela

Centro Marista de Forma-
ção, na Guatemala, com 
leigos de Guatemala, El 
Salvador, Nicarágua, Costa 
Rica e Porto Rico.

Nosso objetivo: propiciar 
uma experiência vivencial 
e formativa  para leigos(as) 
da Província da América 
Central que desejam per-
correr um caminho pes-
soal de discernimento e 
opção na vivencia da es-
piritualidade e missão ma-
rista. 

Os eixos formativos que 
trabalhamos: a experiência pessoal co-
mo lugar  da manifestação de Deus em 

minha vocação (dimensão humana); 
o seguimento de Jesus como lugar de 

encontro com Deus em 
minha vocação (dimen-
são cristã); o Carisma 
Marista como lugar de 
encontro com o discipu-
lado, do jeito de Marce-
lino (dimensão Marista).

Nossa primeira experiên-
cia foi na Província. Qual 
será a seguinte? Não 
sabemos. Sem dúvida, 
todos saímos do Encon-
tro com o desejo de ser 
acompanhados nesse 
caminhar e mais cons-
cientes dessa vocação 
marista comum que nos 

une e nos impulsiona a abrir novos ca-
minhos e novas formas de expresar-se.

Reunimo-nos na cidade de Los Teques, Venezuela, nos 
dias 27, 28 e 29 de março, em um espaço de escuta 
e diálogo, 11 irmãos, 8 leigos e 16 leigas que vivem o 

carisma marista. Durante vários meses preparamo-nos para 
a “fase local”, partilhando fé e vida e estudando os temas 
propostos pelo Instituto Marista, para em seguida participar 
da “fase nacional” da II Assembleia Internacional da Missão 
Marista. 

É para nós um sonho maravilhoso fazer parte deste mo-
mento histórico vivido hoje no Instituto e poder partilhar 
com o “Mundo Marista” nosso trabalho e nossas experiên-
cias desses dias. Demos início ao nosso encontro cm uma 
emocionante celebração noturna, cheia de símbolos em 
torno da fogueira, recordando o significado do logo da As-
sembleia. “Deixa-te queimar, se queres iluminar” foi a frase 
que calou no mais profundo do nosso coração, tornando 
realidade nosso lema “Maristas Novos em Missão”.

Nesses dias, nos quais partilhamos sonhos, esperanças, 
inquietudes, apelos, preocupações, desafios, alegria, com-
promissos..., centralizamos o trabalho e a reflexão nos três 

blocos temáticos propostos: 

1. ESPIRITUALIDADE: O coração da missão
Sentimos que o coração de nossa Missão está em viver os 
valores do Evangelho e fazer sentir a presença e o amor de 
Deus às crianças e aos jovens, sobretudo os mais necessi-
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Trinta e cinco dias inteiros de 
trabalho, 16 pessoas direta-
mente envolvidas, onze reu-

niões e três workshops. O resultado 
pôde ser conferido no lançamen-
to oficial do Plano Estratégico das 
mantenedoras União Brasileira 
de Educação e Ensino/UBEE e 
União Norte Brasileira de Educa-
ção e Cultura/UNBEC, realizado 
nesta terça-feira, dia 15 de abril, 
na primeira  videoconferência 
de comunicação corporativa do 
ano com os Irmãos da Província 
Marista Brasil Centro-Norte.

O documento, que mobilizou Irmãos 
e leigos Maristas, traz o horizonte de 
atuação da UBEE/UNBEC de 2014 a 
2023. “Queremos dar respostas coe-
rentes aos apelos da contemporanei-
dade, sendo referência em educação 

no cenário nacional, americano e para 
o Instituto”, como destacou o provin-
cial Ir. Wellington Medeiros.

A segunda parte da videoconfe-
rência foi dedicada à explanação 

sobre o reordenamento das 
unidades sociais da UBEE/UN-
BEC, em atendimento ao no-
vo marco legal da filantropia 
(Lei 12.868/2013), que alterou 
o cumprimento da gratuidade, 
que passa agora a ser toda apli-
cada na área de Educação.
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Educar e evangelizar crianças, adolescentes e jovens
Plano estratégico da Província Brasil Centro-Norte

tados, nossos “Montagne” de aqui e 
agora, cujas realidades nos interpelam 
e nos convidam a nos desalojar. 

Sentimo-nos chamados a nos abrir às 
mudanças, a construir juntos (irmãos, 
leigas e leigos) a “nova autora”, a nos 
sensibilizar diante das necessidades 
dos outros, a nos desalojar para onde 
mais nos necessitam e a nos dispor 
a trabalhar em razão de tudo isso. 
Por isso queremos viver uma “espiri-
tualidade missionária”, itinerante, que 
dirija nossos passos para onde outros 
não queiram ir (regiões marginaliza-
das, missões difíceis, lugares inexplo-
rados...), oferecendo nosso serviço e 
nossa presença entre as crianças e os 
jovens mais pobres e partilhando com 
eles seus sofrimentos e carências.
 
2. VOCAÇÃO: Nova relação entre 
leigas, leigos e irmãos
Sentimos o chamado fundamental pa-
ra viver uma nova relação em comu-
nhão, a ser IRMÃOS (leigos e irmãos), 
para revitalizar juntos o carisma e a 
missão. Reconhecendo nossas voca-
ções, diferentes e complementares, 
como Dom de Deus e que nos neces-
sitamos mutuamente, queremos criar 
espaços de comunicação onde pos-

samos partilhar fé e vida, privilegian-
do a formação conjunta de irmãos e 
leigos, para assumir o desafio de viver 
a mesma espiritualidade de Marcelino 
Champagnat (e os primeiros irmãos), 
em nosso cotidiano e a partir de nossa 
identidade venezuelana. Unimo-nos 
com grande alegria ao processo de 
reflexão que recentemente o Instituto 
iniciou, para ir configurando e consoli-
dando esse caminhar. 

Acreditamos que, para a construção 
de uma “nova aurora”, ainda nos falta 
quebrar alguns paradigmas, barreiras e 
estereótipos, superar feridas, medos e 
desconfianças, e, sobretudo, deixar a 
Deus ser Deus. 
Sentir-nos em posição de igualdade, 
irmãos e leigos, ajuda-nos a fortale-
cer nossa identidade e a enriquecer 
nossas vocações específicas: os ir-
mãos com sua vivência dos votos, sua 
disponibilidade, seu desprendimento 
e seu chamado ao amor universal; e 
os leigos, a partir da diversidade de 
estados civis e no exercício de suas 
profissões, que permite ao “marista” 
atuar em áreas onde aqueles não es-
tão. Além disso, essa relação aproxima 
os irmãos a realidades humanas não 
experimentadas (ou pouco) a partir de 

sua condição de religiosos: o trabalho 
em busca do sustento, a maternidade-
-paternidade (que revela outra forma 
de amor de Deus, como é o caso da 
ternura...).

3. EVANGELIZAÇÃO: Irmãos e Ir-
mãs para os jovens
A missão marista em um mundo novo 
nos pede uma presença significativa 
entre as crianças e os jovens mais 
necessitados. Queremos ver o mundo 
com seus olhos e reconhecer a Cristo 
neles. Seus gritos e carências ma-
teriais e espirituais nos questionam. 
Não podemos ignorar a necessidade 
de apoio, acompanhamento amoroso, 
escuta, modelos de vida, valorização 
de seu ser e sua cultura, de fé, edu-
cação, saúde, esperanças, sonhos e 
meios para tornar tudo isso realidade.

Cremos ser necessário ampliar nossa 
ação no trabalho com os pais e re-
presentantes legais em um acompa-
nhamento com amor, reconhecimento 
e aceitação, conscientizando-os da 
responsabilidade que devem assumir 
na formação de seus filhos como pri-
meiros educadores. 


