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Secretariado ampliado de leigoS

Lima, Peru: 26 de maio a 2 de junho

adminiStração geral

O Conselho Geral, depois de um passeio comunitário no fim de semana, continuou esses dias a sessão plenária. Os temas 
centrais foram os relativos aos Secretariados dos Leigos e Irmãos hoje, algumas questões de gestão financeira e também 
como dar continuidade à Conferência Geral de 2013.

O Ir. Eugène Kabanguka, Conselheiro Geral, participou da reunião da comissão que organiza o Bicentenário da promessa 
de Fourvière, que será celebrado em 2016. A comissão, formada pelos 4 ramos da família marista, conta também com a par-
ticipação de Jane Frances O’Carrol (Irmã Marista), Margaret Ryan (Irmã Missionária Marista) e Tony Corcoran (Padre marista)

Os Irmãos João Carlos do Prado e Miguel Angel Espinosa, do Secretariado da Missão, participaram, de 14 a 17, da reunião 
com o Project Team sobre os Novos Modelos. No sábado, dia 21, o tema será tratado pela Comissão Internacional para 
posterior reflexão do Conselho Geral.

De 16 a 20 se realiza, na Casa Geral, a reunião anual da Comissão de Patrimônio. Acompanham a comissão os Irmãos 
Eugène Kabanguka, Conselheiro Geral, e César Rojas, diretor do Secretariado Irmãos Hoje.

O Secretariado de Leigos Am-
pliado, em sua reunião anual, 
quer estar presente nas di-

ferentes regiões do Instituto para 
ficar em contato diretamente com 
a realidade que nelas se vive e criar 
espaço de intercâmbio próximo e 
estimulante.

O Secretariado, representativo das 
sete regiões maristas, contou com a 
presença, pela primeira vez, de Pep 
Buetas (Europa), como codiretor, e 
de João Luís Fedel, como novo mem-
bro do secretariado ampliado. O res-
to do secretariado é composto por Ir. 
Javier Espinosa (diretor), Tony Clarke 
(codiretor, Austrália), Agnes Reyes 
(Ásia), Patricia Ríos (Arco Norte), Ir. 
Sylvain Ramandimbiarisoa (África) e 
Raúl Amaya (Cone Sul).

O conteúdo principal do encontro foi 
o acompanhamento dos projetos e 
linhas de ação do secretariado refle-

tidas no plano trienal, discernindo os caminhos a seguir e de que maneira continuar 
avançando.

Entre os temas tratados se destacam:

• Reflexão sobre as recomendações surgidas sobre vinculação e pertença no encon-
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irmãoS FormadoreS
para um mundo novo

Festa de São Marcelino Champagnat em l’Hermitage

tro internacional de Roma no mês 
de março passado. Constatou-se a 
necessidade de aprofundar e avançar 
no processo de discernimento inicia-
do sobre essa questão no âmbito do 
Instituto.

• O processo de revitalização do Mo-
vimento Champagnat, conhecendo o 
momento atual em que se encontra 
e valorizando seu significado no pre-
sente, em harmonia com os proces-
sos que estão vivendo no Instituto.

• A animação e acompanhamento dos 
processos de comunhão nas diferen-
tes regiões por meio das comissões 
continentais de laicato. Constatou-
-se a progressiva integração des-
ses processos na vida das unidades 
administrativas assim como a ne-
cessidade de consolidar o rol e as 
condições dessas comissões. Entre 
outras propostas, projetou-se um 
futuro encontro das comissões con-
tinentais com vistas ao bicentenário 
e à realização do próximo Capítulo 
Geral.

• O necessário impulso de experiên-
cias de formação conjunta. Essas 
estão produzindo ricos frutos e sua 
influência é decisiva nos processos 
vocacionais dos leigos e na configu-
ração de nova forma de ser irmão.

• A formação do laicato para fortalecer 
seus processos de liderança e anima-
ção. Para tanto se projetou um curso 
internacional para formadores leigos 
que terá lugar em maio de 2015.

Um dos aspectos relevantes foi o en-
contro com as unidades leigas e mistas 
do Peru, com as quais se compar-
tilhou essa experiência no itinerário 
vocacional e experiência de comunhão 
que estão seguindo. Esse processo se 
manifesta de maneira similar nos três 
Setores da Província (Bolívia, Chile e 
Peru) e é animado pela Comissão de 
Espiritualidade e Laicato da província 
Santa María de los Andes.

Constatamos a riqueza do projeto e 
sua conexão com outras experiências 

vividas em outras Províncias do Insti-
tuto, como Norandina, Compostela, 
L’Hermitage, Austrália, Ibérica, ou o 
processo de revitalização do Movimen-
to Champagnat.

O intercâmbio com as comunidades 
leigas e mistas foi uma experiência 
que mostra com alegria e esperança 
o futuro marista, bem como a nova 
relação a que nos conclama o XXI 
Capítulo Geral. Os testemunhos nos 
iluminaram, mas ainda ao ver irmãos 
idosos comprometidos com os leigos 
nessa caminhada, riqueza para as duas 
vocações específicas e fortaleza para a 
vocação comum.

Agradecemos a todos os que nos aco-
lheram, atenderam e tornaram possível 
nosso trabalho. Coloquemo-nos nas 
mãos da Boa Mãe, especialmente os 
leigos, leigas e irmãos da Província 
Santa María de los Andes.

Durante este mês de junho, os 
grupos de Irmãos que partici-
pam do curso "Irmãos Forma-

dores para um mundo novo" de língua 
espanhola e portuguesa (no Escorial 
- Espanha) e de língua inglesa (em 
Manziana - Italia), nos encontramos 
em l’Hermitage percorrendo os lugares 
maristas e embebendo-nos do espírito 
de nossas origens. Com a comunidade 
internacional de N. D. de l’Hermitage 
e com outros Irmãos que também se 
uniram à nossa peregrinação, celebra-
mos a festa de nosso Fundador, a 6 de 
junho.

Aqui, junto de São Marcelino e de nos-
sos primeiros Irmãos, recordamos e 
oramos pelos Irmãos, leigos, crianças 
e jovens do Instituto.

Em dois momentos significativos nos 
recordamos de vocês de maneira es-
pecial:
– Na Eucaristia de 6 de junho na gran-
de capela da casa, junto ao relicário 
do P. Champagnat, com a presença de 
Irmãos dos 5 continentes e leigos ma-
ristas da região. A visão universal que 
Marcelino tinha da missão chegou até 
nossos países. Hoje nós a tornamos 

realidade em cada obra e missão ma-
rista da América Central.
– Durante a visita a La Valla, no domin-
go, dia 8 de junho, oramos na ermida 
de Nossa Senhora da Piedade, nos 
arredores do povoado. Segundo a tra-
dição marista, o P. Champagnat visitava 
essa ermida para pedir a Maria novas 
vocações para o Instituto. Ali apresen-
tamos à Boa Mãe os nomes de nossos 
formandos e jovens Irmãos, e rezamos 
pela Pastoral Vocacional: "Maria, esta 
obra é tua, se não nos ajudares, nos 
extinguiremos como lâmpadas sem 
azeite...".
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província doS eStadoS unidoS

Encontro da Juventude Marista

Del Entre os dias 23 e 26 de maio 
de 2014, que foi feriado nos 
EUA, mais de 230 jovens maris-

tas e pastoralistas de suas respectivas 
escolas, estiveram reunidos no Monte 
St. Mary College, Newburgh, Nova York, 
para o Encontro da Juventude Marista.  
Esta celebração de quatro dias de en-
contro entre os jovens e de construção 
de lideranças é um evento bienal e 
reúne jovens de escolas maristas nos 
Estados Unidos, Canadá e México. O 
encontro foi patrocinado pela  Provín-
cia dos Estados Unidos e organizado 
pelo Escritório de Evangelização.

O objetivo e que os  jovens e adultos 
que participam desse evento desenvol-
vam uma compreensão mais ampla da 
identidade, carisma e missão marista 
além de sua identidade de estudan-
tes. As atividades incluíram palestras e 
oficinas, jogos e iniciativas interativas, 
grupos de discussão e reflexão, oração 
e experiência de adoração, momentos 
de integração e construção do espíri-
to de comunidade. Tudo como forma 
de transmitir e inspirar a vivência dos 
valores maristas e dessa forma reforçar 
a confiança nos jovens dispostos a 
assumir papéis de liderança em suas 
escolas e na Igreja local. O tema deste 
ano foi "A Jesus por Maria".

Irmão Tony Leon, diretor adjunto do 
secretariado “Irmãos Hoje”, foi o ani-
mador responsável pela reunião. Ele 
conduziu três apresentações que ti-

nham como ponto de partida histórias 
do Padre Champagnat e como essas 
histórias de atendimento a jovens mar-
cam a espiritualidade marista hoje; 
uma espiritualidade Marial para os jo-
vens de hoje. Ele também falou da 
responsabilidade de cada um em tra-
balhar para atualizar o carisma marista 
hoje. O grupo de  Pastoral “Te Deum”  
ofereceu um programa multi-media, 
multi-dimensional chamado "Matriz de 
Esperança". É uma programação que 
incluiu rock cristão, música rap, teste-
munhos dados por diversos presentes, 
oração e  experiência de adoração. 
Uma apresentação visual reflexiva so-
bre a vida de São Marcelino Champag-
nat também fez parte do programa.  
Luis Ramos, um jovem marista, e líder 
do comite “Jovem Marista” orgão con-
sultivo da província ofereceu um tes-
temunho pessoal sobre a forma como 
o seu compromisso com Cristo tem 
crescido através do seu envolvimento 
na Pastoral Juvenil Marista.

As apresentações ainda incluíram entre 
outros, uma sessão sobre a próxima 
Assembléia Internacional de Missão 
em Nairobi, o uso do Labirinto e Man-
dala como ferramentas de oração para 
os jovens, modos de viver a espiri-
tualidade Marista, e como os jogos 
de aventura e desafios colaboram na 
construção do espírito de família. Um 
grupo de jovens ofereceu uma oficina 
de trabalho sobre como eles incluem 
professores, administradores escola-

res, famílias e amigos em seu progra-
ma de pastoral juvenil marista. Essa 
formação teve como principal objetivo 
desenvolver entre os jovens que trabal-
lham na pastoral, as habilidades para 
ouvir e interagir com a juventude.

Os grupos de alunos das diferentes 
escolas foram encarregados de dina-
mizar as orações da manhã e da noite. 
Dezoito jovens em idade universitária 
participaram do encontro como líderes 
de grupos. O Sr. Larry Kupferman, res-
ponsável pela pastoral do colégio St. 
Mary High School, em Manhasset e Sr. 
Brian klimas, professor de matemática 
do colégio Archbishop Molloy ficaram 
responsáveis pelas músicas durante o 
encontro. O Sr. Briarwood foi o mestre 
de cerimônias. O Padre Richard LaMor-
te, capelão da Faculdade Marista de 
Poughkeepsie e uma afiliada da pro-
víncia, lideraram a liturgia do domingo. 
Após a missa na noite de domingo, os 
participantes desfrutaram de um chur-
rasco ao ar livre.. A noite terminou com 
uma experiência de oração segundo 
o estilo de Taizé liderada por Ir. Dan 
O'Riordan, membro da equipe de pas-
toral vocacional da província.

O encontro terminou na segunda-feira, 
dia 26 de maio (Memorial Day), com 
uma oração especial em solidariedade 
aos irmãos e leigos maristas que so-
frem em Alepo, na Síria.
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No dia 31 de maio do corrente 
ano de 2014, Festa da Visi-
tação de Maria, tivemos a 

oportunidade de celebrar, na Guate-
mala, um momento intenso, em nos-
so caminhar vocacional como Irmãs 
Maristas de Champagnat: a nossa 
profissão perpétua.

Na origem do convite para dar es-
se passo, encontramos, sobretudo, 
a fidelidade amorosa do Senhor, ma-
nifestada ao longo destes anos de ca-
minhada; a paciência e a ternura com 
que nos conduziu e o gozo profundo 
com que nos brindou de sentir-nos 
irmãs, partilhando o carism de São 
Marcelino Champagnat. A frase “Sim, 
quero ser toda para Ti”, colhida do 
documento em que registramos os 
traços de nossa identidade, expressa o 
desejo sincero de nosso coração, face 
ao chamado que experimentamos.

Nossos votos são caracterizados co-
mo “privados”, no sentido de não se-
rem recebidos por autoridade oficial-
mente constituída. Entretanto, 
fomos orientadas e acolhidas em 
nosso compromisso por um gru-
po muito significativo de pessoas, 
formado por vários familiares pro-
venientes de El Salvador e Costa 
Rica, a maioria Irmãos da Guate-
mala, o Ir. Provincial da América 
Central, amigos, jovens em pro-

cesso vocacional e alguns sacerdotes 
próximos a nosso processo. Todas 
essas pessoas foram testemunhas de 
nosso compromisso em seguir a Jesus, 
ao longo de nossas vidas, tendo a Boa 
Mãe como modelo de discípula.

Em seguida, partilhamos um pouco 
sobre o sentido da nossa motivação 
para os votos: “Com esta decisão da 
profissão perpétua expresso que sou 
feliz sendo Irmã, com toda a profun-
didade e com as implicações dessa 
palavra, que me diz como identifico 
meu modo de ser igreja e de servir ao 
Reino; viver dessa maneira me ajuda 
a devolver um pouco de tanta vida, 
amor, ternura e fidelidade que o Se-
nhor me prodigalizou”. (Ir. Maria Laura)

“Com a profissão perpétua quero sin-
tetizar a vivência desses anos de ca-
minhada como irmã, em que o bom 
Deus me manifestou seu amor fiel; 
sinto-me agradecida com Ele porque, 
sem merecê-lo, chamou-me através 
de seu Filho e deu-me a graça de es-

cutá-lo e de segui-lo com tudo o que 
isso implica…Como não amar a quem 
tanto me amou e deu sentido à minha 
existencia? Por essa razão, continuo 
a pôr minha confiança em Deus; e, 
agradecida pelo regalo vital de ser ir-
mã marista de Champagnat, digo uma 
vez mais: “Quero ser toda para Ti!” (Ir. 
Daisy)

Finalizamos agradecendo o testemu-
nho da tantos irmãos, leigas e leigos 
maristas que continuam a animar-nos 
na caminhada, bem como os ges-
tos de comunhão que recebemos. 

Obrigado pela alegria de poder 
partilhar o rico carisma herda-
do de Champagnat. Que Maria 
da Visitação continue a acompa-
nhar-nos, mostrando o caminho 
para ir prontamente, levar Jesus 
às crianças e aos jovens mais ne-
cessitados de nosso tempo.
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irmãS mariStaS de champagnat

Profissão Perpétua na Guatemala

O último número de Cadernos Maristas, publicado no mês de maio, trata de maneira especial da Espiritua-
lidade Marista. Os artigos deste número têm o mérito de tratar a espiritualidade marista segundo ângulos 
diferentes e complementares: místico, institucional, histórico, patrimonial, educativo… porque a espiri-

tualidade não é conhecida uma vez por todas, mesmo se nossas Constituições definiram seus principais eixos. 
Baixar PDF: www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3291


