
Notícias Maristas
Irmãos Maristas - Casa Geral - Roma

12 de junho de 2014Ano VIII - Número 326

326

Irmãos Formadores 
para um mundo novo

San Lorenzo de El Escorial — Crônica de abril e maio

admInIstração Geral

Durante esta semana, o Conselho Geral continuou sua Sessão Plenária. Tratou de temas relacionados com o Patrimônio 
Marista, a preparação do Bicentenário do Instituto e a revisão das Constituições. Dois dias foram dedicados a uma atividade 
comunitária sobre a interculturalidade, assessorados pela Irmã María Pilar Benavente.

De 9 a 12 desta semana se reúne o Comité Ad Hoc para as Políticas de Proteção das Crianças, coordenado pelo Ir. John 
Klein (Estados Unidos).

Dizíamos em nossa crônica de março que nossa for-
mação é a chuva suave e permanente que impregna 
nossas vidas e as converte pouco a pouco em “húmus” 

fértil que gera vida. Queremos partilhar com nossos irmãos e 
amigos os meses de continuidade de abril e maio.

Começamos o mês com Carmen Barba, leiga, com a oficina 
“Os novos paradigmas”. Refletimos então sobre as grandes 
transformações experimentadas pela humanidade. E toma-
mos consciência dos novos paradigmas que deveremos viver. 
São eles: a consciência maravilhada do assombro, a memória 
agradecida de nossa própria história, a experiência de Deus 
cultivada cotidianamente, as relações de amizade e confian-
ça, ser pessoas profundamente alegres e com senso de hu-
mor, capazes de nos colocar no lugar dos mais negligenciados 
e nos deixar acompanhar. 

Contamos também com a presença do Pe. Bonifácio, Claretia-
no, biblista e teólogo, que conduziu nossos pensamentos na 
reflexão sobre “Jesus em nossas vidas”. Sua elevada teologia 
e criatividade de pensamento nos levaram a dialogar sobre o 
lugar que ocupa a pessoa de Jesus em nossas vidas. Apren-
demos o valor da identidade cristã e o seguimento de Jesus, 
como tarefa permanente, como é o Deus de Jesus e em que 
consiste o seguimento do Jesus da fé, do Jesus da esperança, 
do Jesus do amor.

A presença do Ir. Fernando Arriero, Marista, nos impregnou de 

“espiritualidade bíblica”. De modo familiar, acolhedor e pro-
fundo, aprendemos sobre as Escrituras, como precioso canal 
da Palavra de Deus, a história da humanidade e das Sagradas 
Escrituras, a inspiração, o Pentateuco, a linha da história bí-
blica, a necessária interioridade na meditação das Escrituras, 
os salmos, a geografia da Palestina, a sabedoria, os profetas, 
o Novo Testamento, São Paulo, os Evangelhos Sinóticos. 

O Pe. Vitório, Jesuíta brasileiro, continuou nossa formação 
com a “pedagogia da Vocação”, refletindo conosco sobre 
os ‘nós’ da relação formador-formando, a ação formativa e 
seus agentes, a formação como processo de humanização, 
a transparência no processo formativo, o formador no trato 
com os formandos e as relações construtivas e, finalmente, 
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províncIa da ÁsIa do sul
Projeto Novos Modelos e Seminário sobre PJM

o modo de tratar casos difíceis e de conflitos. Demo-nos 
conta então que a formação merece muita humanidade e 
muita sabedoria.

Estivemos duas semanas com nossos queridos Irmãos 
Emili e Joe (Superior e Vigário geral). A melhor lição que 
eles nos deram foi a partilha, a acolhida, a fraternidade e 
a visão global da Congregação. Com eles nos sentimos fe-
lizes, sabendo que Champagnat está conosco. Acertaram a 
programação de suas apresentações em semanas distintas 
partilharam conosco diversos temas: a pessoa do Fundador, 
o formador como líder, o formador como mestre espiritual, 
a imagem pessoal de Deus, o formador para o mundo 
de hoje, os processos de formação, nossas percepções, 
conhecimento pessoal e notícias e informações sobre a 
Congregação. 

Nossos queridos Irmãos insistiram conosco sobre a impor-
tância da espiritualidade em nossa vida marista. Meditamos 
e tivemos tempos pessoais de interiorização e de diálogo 
com os Irmãos Emili e Joe.

Finalmente, partilhamos duas semanas com o Ir. Patrício 
Pino, Marista. Foi nosso facilitador no estudo sobre o Pa-
trimônio Marista, especialmente as Cartas de Champagnat 
e outros arquivos históricos. Trabalhamos intensamente na 
reflexão sobre as cartas, os documentos do CEPAM e elabo-
ramos algumas dimensões formativas que desenvolvemos 
estudando esses documentos, dando-nos conta de como 
os escritos de Champagnat apresentam características for-
mativas muito válidas para nossa missão.

Agradecemos imensamente essas pessoas que nos ajudam 
em nossa formação. Fazem com que cada dia essas águas 
vivas estejam mais próximas de nós. Como a corça em bus-
ca das águas vivas, assim também nossos passos se dirigem 
agora a L’Hermitage. Lá nos encontraremos com nossos 
Irmãos de língua inglesa que fazem o mesmo curso em 
Manziana. Ficaremos ali três semanas, vivendo a presença 
do nosso Fundador. Nesses dias, ele será nosso Fundador. 
E nós, seus Irmãos.

No período de 11 a 22 de maio, o 
Sr. Peter McNamara (Australia), 
membro e o Ir. João Carlos do 

Prado (Secretariado de Missão) visita-
ram a Província Marista da Ásia do Sul 
para conhecer as frentes 
apostólicas e a organização 
da Província como parte 
do diagnóstico do Proje-
to de Novos Modelos de 
Animação, Governança e 
Gestão. O Projeto é uma 
iniciativa do Conselho Ge-
ral em preparar o Instituto 
para melhor responder aos 
desafios da vida e missão 
marista. Até o momento 
foram realizados dois En-
contros Regionais, visitas a 
várias Províncias e reunião 
com todos os Conselhos Provinciais e 
de Distritos das Américas. No mês de 
julho acontecerão as visitas, reuniões e 
o Encontro Reginal com as Provincias e 
Distrito da África.

Na Província da Ásia do Sul além do 
Projeto de Novos Modelos, traba-
lhou-se conjuntamente a agenda do 
Secretariado de Missão. No dia 17 
de maio foi realizado um seminario 

sobre a Pastoral Juvenil Marista (PJM) 
com um grupo de 25 jovens prove-
nientes do St. Joseph's Boys' College, 
de Nugegoda e do Maris Stella Colle-
ge, em Negombo. Partilhou-se sobre 

a caminhda da PJM na Província e se 
aprofundou a reflexão sobre o do-
cumento referencia “Evangelizadores 
entre os Jovens” e o subsídio “Mística 
da PJM”.

A visita esteve focada no Sri 
Lanka onde foi possível reu-
nir-se com o Conselho Pro-
vincial, lideranças da Provín-
cia, grupo de leigos maristas 
e visitar várias comunidades 
e obras. As comunidades e 
obras da India e Paquistão 
serão visitadas em outra oca-
sião. 

Agradecemos a grande aco-
lhida e hospitalidade da Pro-
víncia e de todas as comuni-

dades e pela grande oportunidade de 
experienciar a riqueza e diversidade 
cultural e religiosa do país. 
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Ir. césar auGusto rojas carvajal

Provincial da Província Norandina

O Ir Emili Turú comunicou a Província Norandina a nomeação do Ir César Rojas Carvajal 
como novo provincial. Informa que o Conselho Geral, depois de haver estudado os 
resultados da eleição realizada na Província Norandina o nomeou como provincial que 

iniciará exercer seu cargo a partir do Capítulo Provincial, a realizar-se em dezembro de 2014. 
O Ir Emili agradece ao Ir César pela sua abertura e disponibilidade para servir o Instituto como 
provincial. Observou ainda que os resultados refletem claramente que conta com o apoio da 
maioria dos irmãos de sua Província. Ele também reconhece os serviços e a experiência como 
diretor do Secretariado Irmãos Hoje, exercidos a partir do ano de 2010 e renomeado em 2013. 
Finalmente, o Ir Emili agradece também a entrega e dedicação do Ir Libardo Garzon, por servir 
a Província Norandina nos últimos anos como Provincial e sua disponibilidade para assumir o 
desafio do futuro cargo. 

Alguns dados da vida do Ir César Rojas, contados por 
ele mesmo

Nasci em 1966, na cidade de Bogotá (Colômbia) e pertenço 
à Província Norandina. Filho de José Alfredo e de Mery, sou 
o primeiro de quatro filhos. Minha irmã Cláudia é coorde-
nadora do Centro Social Marista do bairro La Paz, no sul 
do Bogotá; minha irmã Constanza coordena a fraternidade 
‘Família de Maria’, da casa provincial e meu irmão Carlos 
Alberto (Beto) é Irmão Marista e foi nomeado secretário 
para a Solidariedade, em nível de província.

Fiz os estudos primários e secundários no Colégio Cham-
pagnat, de Bogotá. Desde jovem, pertenci ao movimento 
Remar. Entrei com os Maristas em janeiro de 1983 e fiz 
minha primeira profissão em agosto de 1985, na cidade de 
Medellín, e minha profissão perpétua, em julho de 1989, na 
cidade de Popayán. Licenciei-me em Educação e Ciências 
Religiosas, na Universidade Pontifícia Bolivariana, de Me-
dellín (1990). Fiz também o curso de Administração de Em-

presas na Universidade Santo Tomás (1997) e Licenciatura 
em Pastoral Juvenil e Animação, na Universidade Pontifícia 
Salesiana (2001).

De 1990 a 93 coordenei o Movimento Remar e a Pastoral 
Vocacional, na Província da Colômbia. De 1994 a 1998, fui 
diretor do Colégio de Cristo Rei, na cidade de Manizales. 
De 1998 a 2001 integrei a comunidade do Colégio Inter-
nacional de Roma. De 2001 a 2003 coordenei novamente 
a Pastoral vocacional e desde 2003, fui vice-provincial da 
Província Norandina e representante do Ir. Provincial, na 
Colômbia.

Quando assumi o Secretariado Irmãos Hoje, no início de 
2010, minha comunidade residencial era o Escolasticado 
Marista, em Bogotá.

Em seguida fui nomeado para o cargo de diretor do Secre-
tariado Irmãos Hoje.

BrasIl: mchFm reúne lIderanças

De 16 a 18 de maio foi realizado, no Brasil, o 
Encontro Nacional de Lideranças no MChFM, 
em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. O evento 

foi organizado pela Comissão do Laicato Marista da 
União Marista do Brasil/UMBRASIL e contou com a 
participação do Ir. Javier Espinosa, diretor do Secreta-
riado dos Leigos Maristas, que trouxe a visão de futuro 
do carisma Marista; do Ir. Adalberto Amaral, (PMBCN), 
que apresentou os dados do MChFM no Brasil, e de 
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SEDOS nasceu há 50 anos como 
um dos frutos do Concílio. Na 
casa dos Missionários do Verbo 

Divino – Verbitas –  (SVD) de Nemi, 
perto de Roma,  reuniu-se uma co-
missão para elaborar o decreto Ad 
Gentes, que foi aprovado pelo Vati-
cano em 1965.

Nove superiores gerais de outras tan-
tas congregações missionárias parti-
ciparam nestas reuniões. E quiseram 
continuam a refletir e a intercambiar 
experiências sobre a atividade mis-
sionária da Igreja: era o nascimento 
de SEDOS (Serviço de Documenta-
ção e Estudo sobre a Missão Global).

Ao longo dos anos, SEDOS cresceu 
e consolidou-se.  Atualmente é um 
forum aberto aos Institutos de Vida 
Consagrada que querem aprofundar 
o sentido da Missão. Tem uma pá-
gina web: http://www.sedosmission.
org, e publica regularmente um bo-
letim informativo em várias línguas, 
organiza conferências, reuniões, e 
uma vez por ano, um seminário de 
vários dias.

SEDOS está organizado como 
uma Assembleia de represen-
tantes dos institutos que aderi-
ram (já são mais de 100), uma 
Comissão Executiva, um Secre-
tariado permanente e um Pre-
sidente eleito pela Assembleia. 

Desde dezembro de 2013, e por três 
anos, o presidente SEDOS é o Ir. 
Emili Turú, uma nova honra e uma 
nova responsabilidade para o nosso 
Superior Geral.

O Seminário deste ano realizou-se 
no centro Ad Gentes em Nemi, de 20 
a 24 de maio. O tema proposto foi: 

Enviados pelo Deus das surpresas: 
novas formas  de ser missionários. 
Participaram 120 pessoas, de mais de 
40 congregações religiosas interessa-
das no tema da missão .

Tudo se passou num ambiente mui-
to fraterno e internacional: houve 
conferências, apresentação de ex-

periência, trabalhos em grupo, 
encontros  de oração. Houve 
tradução simultânea nas 4 lín-
guas oficiais de SEDOS: italiano, 
inglês, espanhol e francês. E 
acima de tudo , a grande riqueza 
dos encontros informais duran-
te estes dias.
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o Irmão emIlI turú, 
presIdente de sedos
Serviço de Documentação e Estudo sobre a Missão Global

Edison Jardim (PMRS), que falou sobre 
o processo de revitalização do MCh-
FM. Além de exposições de temas, o 
encontro proporcionou oportunidade 
para trabalhos em grupos aos partici-
pantes que, sob a orientação de Layza 
Oliveira, traçaram metas, objetivos e 

compromissos que desejam assumir 
nas Províncias e no Brasil Marista.

Como síntese do encontro ficou clara 
a necessidade de promover, junto às 
lideranças do Movimento, espaços de 
reflexão sobre itinerários que contri-

buam para o fortalecimento e perse-
verança vocacional, bem como para 
a autonomia e o protagonismo do 
MChFM em comunhão com os Irmãos, 
um desafio para o futuro.


