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6 de junho

Marcelino Champagnat. Paixão e compaixão

AdministrAção GerAl
O Conselho geral começou essa semana sua Sessão Plenária, que terminará em 8 de julho. Durante os primeiros dias, 

partilharam suas vivências mais significativas durante os três meses desde a última plenária e tiveram um momento de pla-
nejamento comunitário. Os temas iniciais da agenda de trabalho foram as Comunicações, o Relatório Financeiro e outros 
temas administrativos, a FMSI e algumas nomeações de pessoal para a Administração geral.

O Irmão César Rojas, Diretor do Secretariado Irmãos Hoje, acompanha o início da experiência conjunta dos grupos de 
formadores de El Escorial e Manziana, que estarão em L’Hermitage até 24 de junho.

De 6 a 9 de junho os Irmãos Ernesto Sánchez, Conselheiro Geral, e Ir. João Carlos do Prado, diretor do Secretariado da 
Missão, participam da Conferência de Educação da Província Europa Centro-Oeste, que realizar-se-á em Guardamar, na 
Espanha.

A história dos Irmãos Maristas é 
uma história de paixão e com-
paixão. Marcelino Champagnat 

nos intuiu nos olhos de Jean-Baptiste 
Montagne, um jovem agonizante que 
estava para deixar este mundo sem 
saber o quanto Deus o amava; daí nas-
cemos, os Irmãos Maristas.

A vida de Champagnat é uma história 
de paixão por Deus e compaixão pelas 
crianças e jovens desamparados. Ele 
dizia: “Não posso ver uma criança sem 
que me venha o desejo de dizer-lhe o 
quanto a ama Jesus Cristo”.

Quando Marcelino percebeu que Deus 
lhe chamava a algo maior do que ele 
mesmo, era certamente como esse jo-
vem da foto. Um garoto da aldeia, que 
tinha abandonado a escola e que pas-
sava o dia controlando o rebanho da 
família. É surpreendente como num am-
biente rural, fechado ao mundo geográ-
fica e culturalmente, Deus pôde colocar 
em seu coração tamanha amplitude de 
visão. Tanto que muitos pensavam que 
estivesse fora de si quando dizia que 
“todas as dioceses do mundo entram 
em nossos planos”. No entanto, hoje 
quase 3.500 Irmãos Maristas, seus fi-
lhos, estamos em 80 países do mundo.
Na minha situação atual, vivendo em 
um lugar rural e sem horizontes, como 
aquele em que viveu Champagnat, mui-
tas vezes me digo que uma das minhas 
missões é dizer a esses jovens que têm 
algo grande para fazer no mundo, abrir-
-lhes a mente, os olhos e o coração. 
Quem sabe quantos Champagnat exis-
tem escondidos nos jovens que cuidam 
dos seus búfalos, que cultivam o arroz, 
que recolhem folhas de chá ou dirigem 

um “rickshaw”...
Quando o Pe. Marcelino estava para 
morrer, um Irmão se aproximou de sua 
cabeceira, tomou sua mão e lhe pediu: “ 
Pai, não se esqueça de nós quando che-
gar no céu. ” Marcelino lhe respondeu 
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simplesmente: “ Esquecer-vos? Isso 
é impossível. ” Como poderia um pai 
esquecer de seus filhos; é impossível. 
Hoje, na festa de São Marcelino Cham-
pagnat, desde esse remoto rincão do 
Instituto em que vivo e trabalho, eu 
também me atrevo a pedir-lhe que não 
nos esqueça, mesmo sabendo que isso 
é impossível.

Padre Champagnat, não se esqueça de 
seus Irmãos lutando pela defesa dos 
direitos humanos na Síria, nem dos 
Irmãos que sofrem enormes dificulda-
des no Paquistão, Haiti, Cuba, África 
Central ou Líbano, dos Irmãos que vi-
vem escondidos e anônimos em outros 

países que não devo mencionar aqui, 
dos Irmãos que entregam suas vidas 
cada dia nas aulas ou em escritórios, 
nos bairros periféricos das cidades, em 
escolas prestigiosas de classe média 
ou em zonas rurais remotas, dos Ir-
mãos que ensinam nas universidades 
ou em pequenas escolas primárias, dos 
Irmãos que tratam de semear nosso 
carisma na América, Europa, África, 
Ásia e Oceania. Não esqueça das nos-
sas lideranças, sucessores seus, que 
tentam ser seu retrato vivo.

E não esqueça da legião de leigos, tão 
maristas quanto os Irmãos, que tra-
balham, vivem e rezam conosco, que 

trazem cravado em suas almas e em 
seus corpos o espírito marista, e que 
não deixam de crescer cada dia como 
um sinal dos tempos. “Pai, não nos 
esqueça...” Boa Mãe, não nos esqueça.
Sinto-me orgulhoso de pertencer a 
essa tradição de paixão e compaixão, 
sinto-me orgulhoso e agradecido por 
sentir dentro de mim também a ur-
gência de fazer com que as crianças e 
jovens saibam o quanto Deus os ama, 
de fazer com que percebam que Deus 
é bom, que é Pai.
_______________
Ir. Eugenio Sanz, Bangladesh
Diario de un misionero en Asia - Reli-
gión Digital

equipe europeiA de missão
Encontro em Bucareste

De 19 a 21 de maio, a Equipe Eu-
ropeia de Missão se reuniu em 
Bucareste, na   Romênia. Além 

de nossa ordem do dia ordinária, pro-
curamos visitar projetos significativos 
em diversas partes da Europa marista. 

Em Bucareste, atualmen-
te há duas comunidades, 
cada uma com quatro Ir-
mãos. Hoje, os Irmãos, 
auxiliados por colabora-
dores leigos voluntários 
e pagos, animam  um 
centro com auxílio esco-
lar para crianças, e um 
centro de acolhida  onde, 
em quatro casas, residem 
cerca de 30 crianças e 
jovens entre 4 e 18 anos. 

No programa de nossas 
reuniões: 

* Atualizamos a preparação da 2ª 
Assembleia Internacional da Mis-
são  (Nairóbi, setembro de 2014), 
em sua  fase provincial e em sua 

fase europeia. Os encontros vividos 
localmente por numerosos grupos, 
assim como as assembleias provin-
ciais foram muito ricos em reflexão 
e em vida partilhada entre Irmãos e 
leigos empenhados na missão. 

* Por meio do Irmão Miguel Ángel, 
do Secretariado da Missão em Ro-
ma, pudemos ter algumas informa-
ções sobre a vida atual do Instituto.
* Revimos e atualizamos os obje-

tivos de nossa Equipe, de acordo 
com as orientações da Conferência 
Europeia Marista (C.E.M.). 
* Também revimos mais detalha-
damente o itinerário de formação 
destinado  aos líderes maristas, Ir-

mãos e leigos, que inicia-
rá em outubro de 2014. 
Será proposta a 4 ou 5 
pessoas por Província a 
vivência de um itinerário 
de dois anos para ajudá-
-las a assumir a anima-
ção, a gestão e as orien-
tações para a missão em 
nossa Províncias. 
* Por fim, programamos 
nossos encontros para o 
próximo ano.

Somos muito agradeci-
dos a nossos Irmãos de 

Bucareste pela acolhida calorosa e 
levamos em nossa oração a sua missão 
junto aos jovens. 
__________
Irmão Robert Thunus
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mAristAs Azuis de Alepo

Projeto "feridos de guerra"

secretAriAdo “irmãos hoje”
Segundo Encontro Internacional da Comissão

No domingo, primeiro de junho, junto aos Maristas 
de Alepo, houve uma reunião dos médicos que ade-
rem ao Projeto Civis Feridos de Guerra. Avaliamos 

o nosso trabalho durante os últimos 18 meses e tomamos 
decisões em relação ao futuro do projeto.

O projeto é o único na cidade que trata gratuitamente em 
um hospital particular (Hospital Saint Louis) os feridos civis 
que não têm condições de arcar com as despesas do trata-
mento. O programa está aberto a toda a população de Ale-
po e salvou, durante esses 18 meses, dezenas de pessoas 
que teriam morrido.

Há três grupos que apoiam o projeto:
1. Médicos e cirurgiões que oferecem gratuitamente o 
próprio serviço
2. As Irmãs do Hospital Saint Louis, que fazem um gran-
de desconto no preço dos quartos, dos medicamentos 

e dos exames.
3. Os Maristas, que garantem o financiamento e a dire-
ção administrativa.

A segunda reunião da Comissão Internacional do Se-
cretariado “Irmãos Hoje” aconteceu na Casa Geral, 
entre os dias 8 e 14 

de maio de 2014. A Comis-
são é composta pelos Ir. 
César Augusto Rojas (Co-
lômbia, Diretor do Secreta-
riado), Ir. Tony Leon (Aus-
trália, Diretor Assistente do 
Secretariado) e Ir. Ernesto 
Sánchez (Conselheiro ge-
ral). Sete outros membros 
da equipe estavam presen-
tes: Ir. James Pinheiro dos 
Santos (Brasil), Ir. Juan Car-
los Fuertes (Espanha), Ir. 
Norbert Mwila (Zâmbia), Ir. 
Peter Rodney (Austrália), Ir. 
Jean Marie Batick (Melané-
sia), Ir. Dan O 'Riordan (EUA) e Ir. Albert Nzabonaliba (Ruan-
da). Ausentaram-se, por diversas razões, o Ir. Saul Placious 

(Índia), o Ir. Hipólito Pérez (América Central) e o Ir. Eugène 
Kabanguka (GC), que justificaram suas faltas.

Interpelado pela última 
Conferência Geral, pelo 
Ano da Vida Consagrada 
e pelas preparações para 
a celebração do Bicente-
nário Marista (2017), o Se-
cretariado acredita em um 
"novo começo." E a pas-
toral vocacional é a chave 
que abre as possibilidades 
para uma boa formação 
inicial. Imbuídos dessas 
convicções, os membros 
da Comissão refletiram so-
bre alguns aspectos prá-
ticos que o Secretariado 

“Irmãos Hoje” pode levar à frente nos próximos anos. Entre 
os aspectos que requerem a nossa atenção, destaca-se um 
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Durante alguns anos os Irmãos 
da Holanda vêm cogitando da 
possibilidade de estabelecer, 

em Nijmegen, um projeto para ado-
lescentes em risco. As Irmãs Domi-
nicanas de Neerbosch (uma congre-
gação de Nijmegen) juntaram-se aos 
Irmãos para esse projeto. 

Seu objetivo é proporcionar 
abrigo preventivo e acompanha-
mento para meninos entre 12 
e 17 anos de idade. A casa de 
acolhida será coordenada por 
“pais cuidadores” que ali viverão 
com os jovens.   Após várias 
reuniões com o Conselho Muni-

cipal de Nijmegen, este considerou a 
casa de acolhida um projeto-piloto 
com missão de caráter preventivo. 
O Conselho também concordou em 
providenciar apoio financeiro signi-
ficativo. 

No dia 15 de abril de 2014, data do 

14º aniversário da fundação da pro-
víncia da Europa do Centro-Oeste, 
os Irmãos Maristas e as Irmãs Domi-
nicanas receberam as chaves da casa 
de acolhida dedicada ao projeto. É 
uma construção ideal com espaço 
adequado para os jovens, um aparta-
mento para os ‘pais cuidadores’, um 

jardim e uma garagem que pode 
ser usada para recreação. A “Fu-
tura Casa” constitui um projeto 
novo necessário e estimulante, 
em sintonia com o apelo do 
Capìtulo Geral para uma presen-
ça significativa entre as crianças 
pobres e vulneráveis.
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Holanda: Um projeto para adolescentes em risco

em particular: o desejo de organizar 
um "Colóquio Internacional sobre a 
Formação Inicial." O tema é decorren-
te do chamado da Igreja, que estabele-
ce o ano de 2015 como o Ano da Vida 
Consagrada. A fim de nos prepararmos 
para esse importante evento, senti-
mo-nos chamados a refletir sobre a 
pastoral vocacional e os programas de 
formação inicial, tanto para os Irmãos 
quanto para os Leigos Maristas.

A reunião também contou com a con-
tribuição de diversas pessoas, que 
apresentaram reflexões sobre uma 

variedade de tópicos relacionados à 
Pastoral Vocacional e à Identidade 
dos religiosos hoje. Para mencionar 
apenas algumas colaborações, cita-
mos: 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 religiosos hoje; 
e o Ir. Javier Espinosa, que nos falou a 
respeito dessa nova era para o Caris-
ma Marista: o Futuro Marista na Co-
munhão. Depois desses dias, parece 
que algumas palavras-chave passam a 
fazer parte do nosso vocabulário, tais 

como: o despertar da aurora, fomen-
tar o nascimento de uma nova época 
para o Carisma, e novo começo. Para 
inspirar essa jornada em direção a um 
novo começo, o pensamento do Pe. 
David Ranson, em seu artigo O Papel 
desempenhado por Animadores Voca-
cionais 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?

"O que ardia no coração de Champagnat no caminho de volta 
a La Valla depois de ter encontrado o jovem Montagne? O que 
vibrava em seu interior e o levou a fundar o Instituto poucos 
meses depois? Perguntemo-nos: Não seria o mesmo caminho 
que agora estamos chamados a refazer, deixando-nos inter-
pelar profundamente pela situação dos jovens Montagne de 
hoje?"

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


