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2017: um novo começo

Mensagem do Ir. Emili Turú, 
por ocasião da festa de São Marcelino Champagnat

AdministrAção GerAl
O Ir. Emili Turú participa da Assembleia da União dos Superiores Gerais, que acontece em Roma, de 28 a 30 de maio.
O Ir. Josep Maria Soteras, Conselheiro Geral, participa do capítulo da Província do Canadá, de 30 de maio a 1 de junho.
Começou dia 26 de maio o encontro do Secretariado Ampliado de Leigos, que se reúne em Lima, no Peru, com a parti-

cipação do diretor do Secretariado, Ir. Javier Espinosa, e dos codiretores, Tony Clark e Pep Buetas. A reunião termina dia 2 
de junho.

Ir. João Carlos do Prado, diretor do Secretariado da Missão, participa da reunião do Comitê diretivo da Rede Marista de 
Educação Superior, que se realiza nas Filipinas, de 26 a 30 de maio.

A tradicional mensagem que o Ir. Emili Turú 
prepara para todo o Instituto, na festa de 
São Marcelino Champagnat, se apresenta 

neste ano na forma de um vídeo. Nele explica os 
três anos de preparação ao Bicentenário da fun-
dação do Instituto (2017), e motiva a participação 
de todos.

Neste vídeo, com 20 minutos de duração, o Ir. Emili 
apresenta e comenta os três ícones que vão inspi-
rar nossa caminhada até 2017:

• 1º Ícone: Montagne - Tema de base: A missão 
marista - Datas: outubro 2014 - julho 2015.

• 2º Ícone: Fourvière - Tema de base: A Sociedade 
de Maria, a fraternidade: associados para a mis-
são (Irmãos e Leigos) – Datas: julho 2015 – julho 2016.

• 3º Ícone: La Valla - Tema de base: A dimensão mística de 
nossas vidas – Datas: agosto 2016 – agosto 2017.

O vídeo está disponível nas quatro línguas oficiais do Instituto 
e pode ser encontrado, com distinta qualidade de resolução: 

HD (alta definição); DVD (definição tipo DVD) e CD (definição 
de CD de vídeo). Além do vídeo, pode-se baixar também o 
texto, nas diversas línguas, para facilitar a releitura e o estudo.

www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3270
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reunião dos Jovens irmãos
dA oceAniA
Partilhando desafios, esperanças e possibilidades 
para os Irmãos Maristas na Oceania

Entre os dias 24 (5 ª feira) e 27 (domingo) do mês de 
abril, realizou-se a reunião dos jovens Irmãos da re-
gião da Oceania (Província da Austrália e Distritos da 

Melanésia e do Pacífico) no belo cenário do Noviciado de  
Lomeri, em Fiji.

Os cinco dias proporcionaram grande oportunidade para 
nos conhecer e partilhar os desafios, esperanças e possibi-
lidades para os Irmãos Maristas de toda a região. Foi uma 
experiência especial ouvir as pessoas falarem da vida e da 
missão Maristas pela perspectiva de jovens Irmãos. Incluída 
em nossa programação estava uma visita às quatro obras 
apostólicas e duas comunidades em Suva, onde os Irmãos 
chegaram em 1888. Foi maravilhoso verificar o espírito de 
São Marcelino criar raízes na cultura local, especialmente 
nas escolas e entre os Maristas de Champagnat (Grupos 
de Leigos). O ponto alto foi a visita à escola da “segunda 
oportunidade” do Instituto Champagnat para jovens com 
deficiência. 

As sessões foram coordenadas por Kevin Wanden, da Nova 
Zelândia, e destacou as áreas nucleares da vocação, for-
mação para a liderança e vida comunitária. À medida que 
reconhecíamos as realidades atuais e os desafios em cada 

área, também vislumbrávamos as alegrias e as esperanças 
dos irmãos para o futuro. Como resultado de nossa reunião, 
foram preparados um relatório e uma lista de recomenda-
ções para a Escola de Líderes da Oceania.

Estamos cheios de esperança de que nossas recomen-
dações nos guiarão para um sentido renovado de ser um 
jovem Irmão e continuar a missão de tornar Jesus Cristo 
conhecido e amado por todos os jovens da região. Somos 
gratos aos Superiores por organizarem o evento e à Comu-
nidade do Noviciado de Lomeri pela generosa acolhida.

desde quAndo A presençA mAristA 
no HAiti?
Província do México Ocidental

A presença marista no Haiti re-
monta há 28 anos atrás. A partir 
de 15 de setembro de 1985 

houve presença de Irmãos e missioná-
rios maristas no Haiti, especificamente 

primeiro na pequena aldeia costeira 
chamada Dame Marie. Em 1986, fun-
da-se a comunidade marista na peque-
na cidade de Latibolière, a 10 km da 
principal cidade da região, Jérémie.

A transferência oficial do Haiti da Pro-
víncia do Canadá para a Provincia do 
México Ocidental deu-se a 08 de janei-
ro de 2009. A partir de então  estão  em 
conjunto Irmãos canadenses e mexica-
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nos para dar continuidade ao trabalho 
realizado pelos primeiros.

Comunidades Maristas no Haiti

I. Dame Marie

Na ponta da região de Grand’Anse, no 
extremo oeste mais distante da capi-
tal está localizada a cidade de Dame 
Marie. A cidade tem cerca de 10.000 
habitantes (mais de 40 mil se contar-
mos todas as secções do concelho), e 
é uma das mais importantes 
desta região.

A presença marista em Da-
me Marie consta de 4 irmãos 
maristas: os irmãos José Luis 
Casillas (Chepo) Animador 
da Comunidade e Sérgio 
Cáceres (Checo) , Ecónomo 
do Setor, mexicanos, e os 
Irmãos Toussaint Florestal e 
Wilguins François, Haitianos.

Os Irmãos colaboram em 
duas escolas:

a. Na  Escola  "Notre- 
Dame de Fátima”: desde 
as suas origens escola do 
governo, é supervisionada 
pelos Irmãos Maristas. Eles 
supervisionam a organização e os pro-
cessos educativos. As instalações e os 
salários dos professores correm por 
conta do governo haitiano. Atualmen-
te trabalham nesta na escola o Irmão 
Chepo e  o Irmão Toussaint.

b. No colégio "Notre-Dame de la 
Nativité": uma escola do 3º Ciclo e Se-
cundária supervisionada pelos Irmãos 
Maristas cujas instalações pertencem à 
diocese. Pessoal Marista nesta escola: 
o Irmão Checa o Irmão Wilguins.

Depois do terramoto de 2010, esti-
ma-se que mais de 100.000 pessoas 
chegaram a esta região, quer de barco, 
autocarro, camião ou a pé a partir de 
Port-au-Prince, a capital, para se refu-
giar em casas de parentes e amigos. 
Por este motivo, nesta escola, as salas 
de aula que tinham cerca de 40 estu-
dantes, após o terremoto chegaram  a 
ter mais de 80.

Atualmente a escola, 3º Ciclo e o equi-
valente a Secundario,  têm à volta de 
400 estudantes. 

II . Jérémie

Cidade fundada em 1760, é hoje a 
capital da província de Grand ' Anse. 
É a cidade maior e mais importante do 
sudoeste do Haiti; possivelmente tem 
mais de 100 000 habitantes contando 
todas as suas secções...Aqui é onde 
está o serviço de avioneta de e para  

Porto Príncipe. . Jérémie é chamada a " 
Cidade dos Poetas ", pelos numerosos 
poetas , escritores e historiadores que 
aí nasceram.

Postulantado Marista em Jérémie
Nesta cidade encontra-se o postulan-
tado marista de Haiti. Os formadores 
a partir do ano letivo de 2011 são o 
Irmão Luis Enrique Rodríguez (Lers), 
o Irmão Rafael Álvarez (Rach) , am-
bos mexicanos; sao os responsáveis 
do acompanhamento dos postulantes 
haitianos no seu processo de dis-
cernimento vocacional. Os candidatos 
prosseguem os seus estudos num cen-
tro de formação comum a várias casas 
de formação de religiosos e religiosas 
na Cidade, e fazem apostolado em 
casa,  apoiando a catequese infantil.

Atualmente aqui em Jérémie está em 
construção um Centro Comunitário 
que servirá para iniciar um projeto de 

formação de professores haitianos e 
prestar outros serviços às muitas pes-
soas que vivem no centro  e na perife-
ria do popular bairro Caracolie, onde 
está localizada a casa da comunidade 
marista.

E a partir do mês  de agosto de 2014, 
vai começar aqui em Jérémie o Novi-
ciado Marista da Província do México 
Ocidental no Haiti, orientado pelo Ir-
mão Tono Cavazos .

III . Latibolière

10 km ao sul de Jérémie 
encontra-se  a cidade de 
Latibolière . A população vi-
ve sobretudo da agricultura 
pois a cidade está localiza-
da numa região montanho-
sa e longe do mar. Aqui, 
os Irmãos Maristas têm a 
direção de um colégio da 
diocese chamado "Coégio 
Alexandre Dumas" em ho-
menagem ao célebre autor 
de "Os Três Mosqueteiros 
e O Conde de Monte Cristo 
", de ascendência haitiana.

Colégio ''Alexandre Du-
mas'' em Latibolière
O Colégio  tem uma secção 

do 3º Ciclo e outra do Secundário num 
total de 461 alunos. 3/4 destes alunos 
são apoiados financeiramente por pa-
trocinadores de uma Fundação Cana-
dense que contribuem para cada aluno, 
com o pagamento de gastos escolares, 
uniformes, mochilas, material escolar e 
um ligeiro pequeno-almoço diário.

Neste colégio trabalham os Irmãos 
Tono Cavazos, do México, como admi-
nistrador, o Irmão Laurent Beauregard, 
canadense , gerente da biblioteca e de 
uma pequena escola que funciona na 
parte da tarde, para crianças da escola 
primária que não têm meios para fre-
quentam a escola local. Este projeto 
de atenção a crianças "escravos" é 
chamada de " après midi " ( sobre o 
qual mais se vai saber ) e o Irmão Jean 
Mance. Aqui em Latibolière há o Proje-
to de construçao de uma Praça Cívica e 
de novas instalaçoes para a Biblioteca.
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A segunda reunião da Comissão 
Internacional para o Secretariado 
“Irmãos Hoje” aconteceu na Casa 

Geral, entre os dias 8 e 14 de maio de 
2014. A Comissão é composta pelos Ir. 
César Augusto Rojas (Colômbia, Diretor 
do Secretariado), Ir. Tony Leon (Austrá-
lia, Diretor Assistente do Secretariado) e 
Ir. Ernesto Sánchez (Conselheiro geral). 
Sete outros membros da equipe esta-
vam presentes: Ir. James Pinheiro dos 
Santos (Brasil), Ir. Juan Carlos Fuertes 
(Espanha), Ir. Norbert Mwila (Zâmbia), Ir. 
Peter Rodney (Austrália), Ir. Jean Marie 
Batick (Melanésia), Ir. Dan O 'Riordan 
(EUA) e Ir. Albert Nzabonaliba (Ruanda). 
Ausentaram-se, por diversas razões, o Ir. 
Saul Placious (Índia), o Ir. Hipólito Pérez 
(América Central) e o Ir. Eugène Kaban-
guka (GC), que justificaram suas faltas.

Interpelado pela última Conferência Ge-
ral, do Ano da Vida Consagrada e das 
preparações para a celebração do Bi-
centenário Marista (2017), o Secretaria-
do acredita em um "novo começo." E a 
pastoral vocacional é a chave que abre 
as possibilidades para uma boa 
formação inicial. Imbuídos dessas 
convicções, os membros da Co-
missão refletiram sobre alguns as-
pectos práticos que o Secretariado 
“Irmãos Hoje” pode levar à frente 
nos próximos anos. Entre os as-
pectos que requerem a nossa aten-
ção, destaca-se um em particular: o 

desejo de organizar um 
"Colóquio Internacional 
sobre a Formação Ini-
cial." O tema é decor-
rente da chamada da 
Igreja, que estabelece 
o ano de 2015 como 
o Ano da Vida Con-
sagrada. A fim de nos 
prepararmos para esse 
importante evento, sen-
timos-nos chamados a 
refletir sobre a pastoral 
vocacional e os programas de formação 
inicial, tanto para os Irmãos como para 
os Leigos Maristas.

A reunião também contou com a con-
tribuição de diversas pessoas, que apre-
sentaram reflexões sobre uma varieda-
de de tópicos relacionados à Pastoral 
Vocacional e à Identidade dos religio-
sos hoje. Para mencionar apenas algu-
mas colaborações, citamos: o Ir . René 
Stockman, Superior Geral dos Irmãos 
da Caridade, que abordou o tema sobre 
Identidade de forma impactante e clara 

em relação à vocação e missão dos reli-
giosos hoje; e o Ir. Javier Espinosa, que 
nos falou a respeito desta nova era para 
o Carisma Marista: O Futuro Marista na 
Comunhão. Depois desses dias, parece 
que algumas palavras-chave passam a 
fazer parte do nosso vocabulário, tais 
como: o despertar da aurora, fomentar 
o nascimento de uma nova época para 
o Carisma, e novo começo. Para inspi-
rar esta jornada em direção a um novo 
começo, o pensamento do Pe. David 
Ranson, em seu artigo O Papel desem-
penhado por Animadores Vocacionais 

na apresentação da vocação de 
religiosos e clérigos para o mundo 
(2010), pode nos ajudar: “há, de 
fato, três perguntas que Jesus nos 
coloca na aventura do discipulado: 
O que você quer / o que você está 
procurando? Quem dizeis que eu 
sou?  Você me ama?
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secretAriAdo “irmãos HoJe”
Segundo encontro internacional da Comissão

Dando-nos o nome de Maria, o Padre Champagnat 
quis que vivêssemos do seu espírito. Convencido 
de que ela tudo fez entre nós, chamava-a Recurso 
Habitual e Primeira Superiora .
Contemplamos a vida de nossa Mãe e Modelo para 
impregnar-nos de seu espírito. Suas atitudes de 
perfeita discípula de Cristo inspiram e pautam nos-
sa maneira de ser e de agir
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