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Ano da vida consagrada
O Ir. Emili Turú na Assembleia plenária
da Congregação para a vida consagrada

D

e 25 a 29 de novembro celebrou-se em Roma a sessão plenária da
CIVCSVA (Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica). Os 45 membros participantes, nomeados
ou confirmados pelo papa Francisco, provêm de todo o mundo; há cardeais,
bispos e Superiores-Gerais de diferentes Ordens e Institutos religiosos. Entre
eles está o Ir. Emili Turú, nosso Superior-Geral. Sua presença confirma a importância que o Papa concede aos Institutos religiosos de Irmãos.
Essa assembleia plenária refletiu sobre a atualidade da vida consagrada na
Igreja, cinquenta anos depois dos documentos conciliares ''Lumen Gentium''
e ''Perfectae Caritatis''. O tema escolhido era ''Vinho novo em odres novos'',
e o Papa Francisco, ao receber seus participantes, baseou seu discurso nos
múltiplos significados dessa frase.
No dia 29 se concluiu a Assembleia Plenária com uma Vigília de oração na
Basílica romana de Santa Maria Maior, à qual assistiram numerosas pessoas
consagradas. Tanto o Ir. Emili como o Ir. Eugène Kabanguka tiveram papéis
importantes nesse tempo de oração. Foi uma maneira de marcar a abertura
oficial do Ano da Vida Consagrada que se celebrou no dia seguinte, 30, primeiro domingo de Advento, com a Santa Missa na
Basílica de São Pedro, presidida pelo Cardeal João Braz de Aviz. O Santo Padre Francisco, que se encontrava na Turquia, dirigiu
uma mensagem em vídeo a todos os consagrados e às consagradas que vivem e trabalham no mundo.
O Ano da Vida Consagrada coincide com a celebração no Instituto do Ano Montagne, em preparação ao Bicentenário do
Instituto.

Administração Geral
Desde o dia primeiro de dezembro até o próximo dia 6, o Ir. Emili Turú, Superior Geral, participa das reuniões com os dois
conselhos provinciais do México.
Nos dias 3 e 5 de dezembro se realiza o Capítulo Provincial do Brasil Centro-Sul, que conta com a participação dos conselheiros gerais Josep Maria Soteras y Eugène Kabanguka.
Os Irmãos Antonio Ramalho e Ernesto Sánchez, conselheiros gerais, concluíram a visita à Província Ibérica. Na última
semana visitaram as comunidades da Romênia.
Os Irmãos Joe Mc Kee, Vigário Geral, e Javier Espinosa, Diretor do Secretariado dos Leigos, nesses dias, visitam os maristas
em Guatemala.
Dia 7 o Ir. Emili Turú começa a visita às comunidades maristas de Cuba, até dia 14.
Nesta semana, a equipe de Novos Modelos, ATK e o Project Team, reuniram-se na Casa Geral, onde encontraram os secretariados e alguns conselheiros gerais.
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Província da Europa Centro-Oeste
Encontro provincial sobre espiritualidade e vocação

N

o primeiro final de semana de novembro, os Maristas
da Província da Europa Centro-Oeste se reuniram
em Freising (Baviera) para um seminário sobre o tema “Espiritualidade e vocação maristas”. Orientados pelo Ir.
Tony Leon, diretor do Secretariado Irmãos Hoje, e por Bernice Reintjens, da Holanda, os integrantes seguiram algumas apresentações que ajudaram a focalizar os diferentes
modos de rezar. Também foram orientados sobre a importância do autoconhecimento no trabalho da evangelização.
A principal questão colocada aos maristas foi: “quem sou
eu? Não o que os outros pensam de mim, mas o que penso de mim mesmo. Como posso descobrir a mim e minha
vocação senão através da comunidade a qual pertenço, em
outras palavras, através da minha relação com os outros?”
Esse é um ponto importante, que foi repetido durante o
encontro. Foi o cerne do final de semana.
considerados dois aspectos: a alegria e a dor, o nascimento
de Jesus e sua morte. Maria reflete o rosto da Igreja, que
conhece alegria e sofrimento.

Depois de um breve exercício no qual se contemplou Maria, os participantes olharam para ela sob a perspectiva da
sua relação com a prima, com seu Filho, com José. Foram

Leigos maristas, México
XX encontro nacional de fraternidades maristas

E

l Nos dias 31 de outubro, 1º e 2
de novembro passado, foi realizado o XX encontro nacional das
fraternidades maristas na casa João
Paulo II de São João dos Lagos, Jalisco.
Este ano o tema foi "Somando para
fazer Fraternidade".
Paty Ríos, nossa representante leiga
em nível mundial, deixou-nos muito
claro o que é uma fraternidade e sua
história através do tempo. Depois ouvimos o Ir. Lalo Navarro falando sobre
espiritualidade e seu valor em nossas
vidas. Ouvimos a senhora Cuquita

Reynoso testemunhando seu trabalho
na Família marista como fundadora de
uma fraternidade.
Posteriormente, ouvimos uma reflexão
da parte do Ir. Kike Escobar e a psicóloga Chantal que, por meio de várias
atividades, ajudaram-nos a pensar em
nossas fraternidades e que podemos
fazer para melhorá-las.
Ouvimos o Ir. Lalo Brondo, que nos
brindou com uma apresentação sobre
sua missão marista na serra Tarahumara, com muitas carências em nosso
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país. Finalmente, o Ir. Agustín Acevedo
e Vicky Komiyama compartilharam a
experiência que viveram como participantes na II Assembleia da Missão,
em Nairóbi.
Despedimo-nos com a Eucaristia dominical, sentindo-nos motivados a
compartilhar com todos os nossos
companheiros de Fraternidade estas
experiências vividas e seguir com entusiasmo e alegria, sob a proteção de
nossa Boa Mãe, neste caminhar Marista do Movimento Champagnat.
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Instituições Maristas
de Educação Superior
VI Assembleia da Rede Internacional

N

o período de 8 a 13 de novembro de 2014, na Universidade Notre Dame of Marbel,
na cidade de Koronadal, em South
Kotabato, nas Filipinas, aconteceu a
VI Assembleia da Rede Internacional
Marista de Instituições de Educação
Superior. O tema da Assembleia foi
“Instituições Maristas de Educação
Superior: reunidas em torno ao fogo”
tendo por objetivo “aprofundar a
compreensão da missão marista na
educação superior e os seus desafíos
e oportunidades para o futuro”. Partiparam 48 pessoas provenientes de
23 Instituições de educação Superior.
Assembleia contou com duas conferências: A “Evangelização na Educação Superior”, proferida pelo Cardeal
Orlando Quevedo, da Arquidiocese
de Cotabato e sobre a “Visão Global
de Futuro para as Instituições de
Educação Superior” pelo Ir. Sean
Sammon, da Marist College, Estados Unidos. Aprensentou-se também
o relatório dos grupos de trabalho
2012-2014 destacando-se os trabalhos sobre o documento de Pastoral
na Educação Superior. Abriu-se a
oportunidade para algumas propostas de projetos, como a criação de
cursos sobre Direitos das Crianças,
apresentado pelo escritório do FMSI,
de Genebra.

Como conclusão, a Assembleia aprovou a continuidade dos projetos em
andamento; a realização da VI Assembleia em meados de 2016, na Marist
College, nos Estados Unidos, com o
objetivo de trabalhar na melhoria e fortalecimento da Rede; a nomeação do
novo Comitê Executivo que assim ficou
constituido: Ir. Pablo Gonzalez Franco,
da Universidad Marcelino Champagnat
– UMCH, Peru (Presidente); Ir. Sean
Sammon, Marist College, Estados Unidos; Ir. David Hall, Australian Catholic
University, Australia; Sra. Montserrat
Gimenez Hernandez, Centro Universitario Cardenal Cisneros, Espanha; e
Ir. Evilazio Teixeira, Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
- PUCRS, Brasil. Também aprovou-se a

criança de um Secretariado provisório
junto a Universidad Marcelino Champagnat – UMCH, no Peru, para dar
apoio aos projetos da Rede. O Secretariado estará sob a responsabilidade
do Ir. Pablo Gonzalez Franco.
A Assembleia transcorreu num clima
de muita comunhão e intercâmbio.
Destaca-se a extraordinária acolhida
da Universidade Notre Dame of Marbel que envolveu toda a comunidade
acadêmica. Estamos seguros de que
os detalhes preparados para cada dia
da Assembleia ecoaram na mente e no
coração de todos os participantes. A
gratidão dos participantes a todos que
estiveram implicados na organização e
preparação da Assembleia.

Não conhecemos por completo o caminho que orientará nossos passos, mas nos alegramos por ele e seguimos
animados pelo Espírito e pela promessa do Senhor, montando e desarmando nossa tenda sempre que necessário.
Ao estilo de Maria, peregrina da fé, queremos nos instalar no provisório, no concreto, e ir avançando junto com os
outros, discernindo os chamados do Espírito. Não gostamos apenas de imaginar a Igreja como uma tenda, mas de
aceitar com alegria morar nela, com tudo o que isso significa de provisório, de temporário, de adaptação, de viver na
intempérie, porém também de acolhida, de relacionamento...
Ir. Emili Turú - O futuro tem um coração de tenda (Carta de 28 de outubro de 2014)
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Cinquenta anos de presença marista nos Camarões

N

o sábado 18 de outubro, 2014, com a celebração da
Eucaristia, às 9 da manhã, na Catedral de São José
Big Mankon, Bamenda, iniciou-se a celebração dos
50 anos de presença marista nos Camarões. Encontravam-se presentes: o Bispo Auxiliar de Bamenda, Dom Agapito
Nfon, sacerdotes e religiosos, professores e alunos, a Shesans e ex-alunos de SJCC, Mbengwi e SACC, Bafut. O tema
para a celebração do Bodas de Ouro foi "Caminhando com
Fé e Esperança”.

A missão marista nos Camarões começou em 1965, quando os Irmãos da Província da Grã-Bretanha chegaram aos
Camarões anglófono e começou a dirigir o Colégio Sagrado
Coração, Mankon, na Arquidiocese de Bamenda. Nesse
mesmo ano, da província de Quebec, chegaram os Irmãos
para Camarões francófono e assumiram a direção do Colégio Stoll d'Akono na Arquidiocese de Yaundé. As escolas maristas:
Saint Albert’s College, Bafut, Saint Joseph’s College, Mbengwi and Saint Pius’ College, Tatum, continuam com bom nome
na Agência de educação católica das dioceses de Bamenda e Kumbo.
Hoje todos os Irmãos trabalham na zona de língua Inglesa no noroeste. Formam, com o Chade, a Guiné Equatorial, Camarões, Libéria, Gana e Costa do Marfim, o Distrito da África Ocidental. Só os Camarões tem 31 Irmãos, dos quais 16 são
perpétuosa, 5 noviços e oito postulantes, e três colégios.

América Central: X Encontro provincial
de Fraternidades Maristas do MChFM

T

udo surgiu faz pouco mais de
um ano, quando, de Roma, fomos convidados a refletir sobre
o que poderia significar e conter para
o futuro marista o lema: "Maristas
novos em missão". Em seguida chegou-nos um documento convidando-nos a imbuir-nos do seu conteúdo e
que, em suma, tocava a medula do
ser marista hoje: Uma espiritualidade
profunda, Uma tenda aberta a novos
membros: os Leigos Maristas.
Um novo campo de missão para
descobrir. Diante dessas balizas
colocadas no caminho, começamos a jornada com a preparação
da Segunda Assembleia Internacional Marista em cada uma
das nossas fraternidades, com a
reflexão dos temas propostos e

culminando com o Encontro Internacional de setembro, em Nairóbi.
Mas as conclusões e os frutos deste
encontro internacional assimilaríamos
e faríamos nossos no décimo Encontro Provincial de Fraternidades do
Movimento Champagnat da Família
Marista, recentemente realizado na
cidade de Guatemala, nos dias 7, 8
e 9 de novembro. Participaram cerca
NOTÍCIAS MARISTAS
N.º 350 – Ano VII – 4 de dezembro de 2014
Diretor:
H. Alberto Ricica
Realização:
Sr. Luiz da Rosa

Redação e Administração:
Piazzale Marcellino Champagnat, 2
00144 Roma, Itália
E-mail: comunica@fms.it
Portal: www.champagnat.org

Editado por:
Instituto Irmãos Maristas - Casa Geral – Roma

4

de 180 fraternos da maioria das
fraternidades da província e com
o desejo de abrir novas rotas
na ESPIRITUALIDADE MARISTA,
na COMUNHÃO entre Irmãos e
Leigos maristas e na MISSÃO em
novas terras.

