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O futuro tem um coração de tenda
Carta do Ir. Emili Turú

N

a terça-feira, 28 de outubro, memória do encontro entre Marcelino e o Jovem Montagne, foi aberto oficialmente o caminho que nos conduzirá à celebração do
Bicentenário do Instituto, em 2017. O primeiro ano, até julho
de 2015, é chamado “Ano Montagne” e coincide, em toda a
Igreja, com a celebração do ano da Vida Consagrada. Esse
período pretende ser uma recordação da importância e da
urgência de nossa missão, tão atual hoje como nos tempos
do Pe. Champagnat.
Inspirados por nosso Fundador, que se dirigiu de La Valla até

esse lugar caminhando durante várias horas, também nós nos
sentimos chamados a caminhar em direção aos jovens Montagne de hoje, ali onde se encontram.
Para marcar o início da preparação da celebração do Bicentenário do Instituto, o Ir. Emili Turú, Superior Geral, publicou
uma carta intitulada “O futuro tem um coração de tenda”, na
qual apresenta uma reflexão sobre o tema geral do bicentenário: Um novo começo. A carta, uma publicação digital,
está disponível no site no endereço http://www.champagnat.
org/000.php?p=370

Administração Geral
O Ir. Joe Mc Kee, Vigário Geral, visitou o Sri Lanka, de 20 a 27 de outubro.
De 22 a 25 de outubro aconteceu em Porto Alegre, Brasil, a reunião do Conselho Internacional de Finanças, da qual participaram, da Administração Geral, os Irmãos Victor Preciado, Conselheiro e Ecônomo Geral, e Mario Meuti, da FMSI. O Irmão
Víctor participou, em seguida, do encontro com o Bedford Fund.
No último dia 24 os Irmãos Conselheiros Gerais Ernesto Sánchez e Antonio Ramalho iniciaram a visita à Província Ibérica,
que terminará em 2 de dezembro.
Desde domingo passado, dia 26, o Ir. Chris Wills, diretor do Secretariado para a Colaboração Missionária Internacional
e Sara Panciroli, da FMSI, participam do V Encontro Interamericano Coração Solidário Marista, que se realiza em Quito,
Equador.
Realizou-se na Tailândia, de segunda a quarta-feira, o Encontro Asiático sobre os Novos modelos de animação, governo e
gestão. Participaram, da Administração Geral, os Irmãos Michael De Waas, Conselheiro Geral, e João Carlos do Prado, diretor
do Secretariado da Missão.
Os Irmãos César Rojas e Tony Leon acompanham, em L’Hermitage, os Irmãos da Terceira Idade (espanhol e português)
em formação a Roma e os dois grupos de formadores de Manziana e El Escorial, que terminam o curso “Irmãos Formadores
para um Mundo Novo” no próximo domingo.
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Conferência Europeia Marista
Encontro em Roma reúne as 5 Províncias europeias

N

o dia 14 de outubro de 2014
realizou-se a reunião da CEM
(Conferência Europeia Marista)
na Casa Geral. Dela participaram os 5
provinciais das Unidades Administrativas europeias e mais um delegado
por Província. Os conselheiros gerais
Antonio Ramalho e Ernesto Sánchez
também acompanharam o encontro.
Destacamos, em seguida, três pontos
discutidos.
1) Um dos pontos da Agenda foi de
rever os documentos e planos de trabalho das quatro comissões europeias
que dependem diretamente da CEM: a
Comissão de Missão que apresentou
o seu plano de trabalho 2014-2017; a
Comissão Irmãos Hoje, que também
apresentou o seu plano de trabalho
2013-2017, assim como a avaliação
do primeiro retiro europeu para Irmãos
das diferentes províncias europeias;
a Comissão Vocacional Europeia, que
apresentou as atividades do Curso
2013-2014; finalmente a Comissão Leigos-Irmãos, que apresentou a ata do
seu encontro anual, assinalando as
suas futuras atividades.
2) Um ponto importante da reunião foi
o tempo dedicado ao tema de grande
atualidade para o Instituto que são
as novas comunidades internacionais.
Na apresentação que se fez, ficou evidente que o tema não é de hoje, mas
aparece agora com nova força, novas
possibilidades e novas perspetivas.

Ouve-se o eco das palavras do ex superior geral, Ir. Seán Sammon, que se
podem resumir nesta ideia: “fomos um
instituto internacional por mais de um
século, mas nem sempre agimos dessa
forma”. O tema aparece agora em muitos documentos atuais do Instituto como na Conferência Geral de 2013 e na
recente Assembleia da Missão em Nairobi. A Conferência tomou consciência
da “urgência de internacionalidade” e
retomará o tema no próximo encontro
de maio, em Beirute. Existe abertura
para estas comunidades internacionais, mas o problema tem que ser estudado em profundidade e ver como é
possível concretizar essa chamada que
a Congregação assume cada vez mais.
O exemplo das comunidades internacionais Ad Gentes, no Distrito da Ásia,
pode ser um bom exemplo para nos
animar na construção de comunidades
com essa natureza também na Europa.

3) Outro ponto importante debatido
foi a última etapa da II Assembleia
Internacional da Missão, que consiste na assembleia regional. Qualquer
direção que será tomada não poderá
esquecer os três grandes elementos
da mensagem da Assembleia de Nairóbi: um convite a todos os Maristas
a serem Profetas, Místicos e Criadores
de Comunhão. Já se avança uma data
para a Assembleia Regional da Europa:
de 13 a 16 de Abril de 2015, em L’Hermitage. Aliado aos temas de Nairóbi,
menciona-se também outro evento de
atualidade no Instituto que é a celebração do bicentenário, com a ideia
muito clara de viver e construir uma
celebração que aponte para um novo
começo, conforme indica o Superior
Geral: “2017: um novo começo”. A Europa marista quer responder presente
a este convite do Ir. Emili Turú.

Profissões perpétuas
Província East Asia: o Ir. Damaso Chun fez seus votos
perpétuos como Irmão Marista no dia 11 de outubro de
2014, em Seul.

outubro no Paquistão, cidade de Pashawar.
Província Rio Grande do Sul: Os Irmãos Gérson Dresch e Manuir Mentges realizam consagração definitiva,
no dia 11 de outubro, em Campina das Missões, cidade
natal dos Irmãos.

Província South Asia - Profissão Perpétua do Ir. Biniamine Masih (Ben), que aconteceu no último dia 11 de
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Novos modelos de animação,
governo e gestão
Encontro regional europeu

N

os dias 15, 16 e 17 de Outubro
teve lugar na Casa Geral um
encontro europeu sobre Novos modelos de animação, governo e
gestão, promovido pelo Ir. Emili Turú
e o Conselho Geral. Este é o quinto
encontro que se realiza no mundo marista depois dos das Américas, África
e Oceania. O encontro da Ásia, que
será no fim deste mês, encerrará a sua
primeira fase de diagnóstico que está a
ser levado a cabo.
Participaram nesta reunião os Conselhos Provinciais das cinco províncias
da Europa: Compostela, Ibérica, Europa Centro-Oeste, Hermitage e Mediterrânea, além de alguns outros responsáveis significativos de animação e
gestão provincial.
A reunião foi organizada em torno
do diálogo em grupos com uma primeira parte, tirar uma foto, fazer um
diagnóstico da situação da vida e da
missão em termos de animação, gestão e governo. A segunda parte do
trabalho foi fazer uma projeção sobre o
futuro, que serve para procurar novos
modelos, novas formas que poderão
ser implementadas no futuro, dando
assim resposta a um dos apelos do XXI
Capítulo Geral.
Os objetivos do encontro foram os
seguintes:
• Apresentar o projeto: a sua origem,
a realização progressiva, o alcance
final, a sua razão de ser, o processo
proposto e os resultados esperados.
• Desenvolver a primeira fase de diagnóstico recolhendo informações sobre a situação atual das províncias
e da região e projeções de futuro
atualmente existentes (a nível de

obras, de província, de região, de Administração Geral e de Instituto).
• Promover uma melhor compreensão entre as províncias que formam a região
da Europa em termos de aspectos relacionados com o projeto.
• Incentivar a participação das províncias no desenvolvimento do projeto.
O clima de fraternidade e de acolhimento foi a tônica do encontro e do trabalho realizado e partilharam-se espaços comuns com os participantes em outras
reuniões contemporâneas: a formação de irmãos de Terceira Idade e a reunião
com os novos Provinciais.

Irmão Giovanni Bigotto (1939 – 2014)

N

a quinta feira, 16 de outubro, na Casa Geral, foi realizada uma missa de
corpo presente em ação de graças pela vida do Ir. Giovanni Bigotto, postulador geral de 2001 até 2011.
O Irmão Giovanni faleceu no último dia 12, em Carmagnola, Itália. Depois da
missa celebrada naquela comunidade, o seu corpo foi trazido para Roma, para
ser sepultado no jazigo dos Irmãos no cemitério romano.
A capela da Casa Geral estava lotada, pois participaram os vários grupos que
nesses dias estão reunidos em Roma: novos provinciais, irmãos de terceira
idade e grupo europeu que participa do encontro sobre os Novos Modelos.
Também participaram Irmãos da Itália, membros da administração geral e
alguns familiares.
O Instituto, graças aos 10 anos como Postulador Geral, recebeu do Irmão
Giovanni Bigotto um impulso notável no reconhecimento da importância do
exemplo de vida dos nossos irmãos que se destacaram através de uma vida
de santidade.
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Colaboração Missionária
Internacional - CMI
Comunidades Internacionais para um Novo Começo

E

m julho, o Ir. Emili, nosso Superior Geral, enviou uma carta a todos os provinciais e superiores de distrito anunciando
alguns planos para os anos que antecedem o bicentenário do Instituto e a nossa entrada no terceiro século de vida e
missão Marista. Em contexto mais amplo foram apresentados a celebração dos 200 anos, o processo da revisão das
Constituições e um anexo que anunciava um grande projeto Marista denominado “Comunidades Internacionais para um
Novo Começo”. Nesse comunicado, o Secretariado da CMI anuncia a fundação de uma comunidade internacional em Nova
Iorque. Seus membros são os Irmãos John Klein, dos Estados Unidos da América, Santos García, de Norandina, Héctor
Dessavre do México Ocidental, e Antonio Delgado, do México Central.

Construindo Nossa Comunidade Juan Diego, Nova Iorque
Um novo jeito de ser Irmãos! Esta expressão define o que nós, três irmãos
da Província Arco Norte, estivemos
procurando realizar neste último mês
quando nos reunimos para organizar
nossa comunidade Juan Diego e começar nossa missão no bairro do East
Harlem, em Nova Iorque.
Esta nossa nova comunidade e sua
missão não têm ainda estruturas ou
programas pré-estabelecidos em que
nos apoiar, pois estamos apenas começando a ter uma ideia mais clara do que
as pessoas daqui gostariam que realizássemos. O que nós três, como Maristas, tentamos fazer é responder a uma
visível e real necessidade expressa por
muitos imigrantes latinos e pela Igreja
nesta região da cidade de Nova Iorque.
Aceitamos este desafio e assumimos
a tarefa de conhecer, ouvir e ajudar as
pessoas a quem viemos servir.
Estamos nos conhecendo mutuamente e começando a construir nossa
comunidade Marista de irmãos. Mudamo-nos para uma residência
que já acolhia dois irmãos e com
eles estamos partilhando nossas
ideias, planos e sonhos comuns,
buscando estabelecer um diálogo fraterno. Estamos elaborando
um estilo novo de vida Marista
que possa nutrir nossos corações
e nossas vidas como religiosos

consagrados e nossa missão como
Maristas.
Temos nos relacionado com as pessoas a quem viemos servir e ouvido
suas preocupações, um primeiro passo
imprescindível. Começamos nos apresentando e nos reunindo com os adultos do bairro, ouvindo atenciosamente
suas esperanças e preocupações. Eles
partilham suas necessidades e perspectivas conosco diariamente. Com suas
informações estamos elaborando um
horário para o estudo de Inglês como
segunda língua. E estamos em permanente contato com os líderes diocesanos locais, oferecendo-lhes nossa
experiência e nosso apoio na organização de processos educativos formais e
informais.
Temos nos questionado. Em nossos
pensamentos, orações, conversas, planejando e adquirindo materiais educativos, temos levantado importantes
questões sobre o significado de ser
membro desta comunidade Juan Diego.
Neste caso, temos nos beneficiado de

um forte apoio e encorajamento dos
líderes da província Marista dos Estados Unidos. Nossos questionamentos
produzem sugestões, modos de fazer
as coisas e novos questionamentos
que nos revigoram, enchendo-nos de
entusiasmo para seguir criando, passo
a passo, esta comunidade e levando
adiante esta missão.
Temos procurado os momentos mais
oportunos e as melhores condições
para atender os programas e os objetivos da comunidade. De modo especial,
organizamos momentos de partilha com
adolescentes e jovens com quem estamos nos reunindo em pequenos grupos.
O pároco considera isso um dos maiores desafios que vamos enfrentar como irmãos Maristas dedicados a tornar
Jesus Cristo conhecido e amado pelas
crianças e jovens – especialmente por
estes e estas que a sociedade despreza.

Criar algo novo significa apresentar alguma coisa que não existia antes, algo
com uma história ainda a ser contada.
Obrigado por nos enviarem aqui
em missão, confiando em nós,
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