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Tomar o coração em nossas mãos

Itinerário de preparação para a profissão perpétua

adminisTração Geral

Os Conselheiros Gerais, Irmãos Antonio Ramalho e Ernesto Sánchez, começaram no último dia 7, a visita à Província de 
Compostela, que terminará no dia primeiro de maio.
O Ir. Javier Espinosa, diretor do Secretariado dos Leigos, se reuniu, no México, com as comissões de leigos das duas 
Províncias mexicanas.
Hoje, 12 de março, na Casa Geral, os Irmãos Tony Leon e Hipólito Pérez, do Secretariado Irmãos Hoje, participam de um 
encontro com outras congregações de Irmãos.

De 21 de fevereiro até 19 de junho, 15 Irmãos de profissão temporal, acompanhados por 3 formadores, se preparam em 
Cochabamba, Bolívia, para a profissão perpétua. O grupo é formado por Irmãos vindos de 9 Unidades Administrativas, 
de 6 diferentes nações. Abaixo segue a crônica, que conta o começo dessa etapa final em direção ao sim definitivo à 

consagração religiosa.

A chegada

Nos corredores da Cada da Juventude, 
localizada a poucos quilômetros de 
Cochabamba (Bolívia), ressoavam as vo-
zes dos Irmãos que chegavam de suas 
províncias, desde o dia 19 de fevereiro. 
Saudações, abraços em português, es-
panhol e italiano evidenciavam que não 
existem fronteiras quando o espirito de 
fraternidade é nosso idioma.

Irmãos Diego e Ismael (Santa María 
de los Andes), João Paulo (Distrito da 
Amazônia), José A. Júnior, José Rogério 
e Paulo Henrique (Brasil Centro Nor-
te), Tiago (Brasil Centro Sul), Antonio 
e Valentín (México occidental), Adán 
(México central), Juan Pablo, Hugo e Yan 
(Norandina), René (América Central), 
Stefano (Mediterránea) e junto a eles 
os Irmãos Rodrigo (América Central), 
Romídio (Rio Grande do Sul) e Anacleto 
(Brasil Centro Sul), todos disposto a 
viver uma maravilhosa travessia nesta 

terra singular dos Andes bolivianos.

Começa a caminhada

Na manhã do dia 21, celebramos o iní-
cio do nosso itinerário em significativa 
celebração eucarística, presidida pelo 

Padre Francisco e com a presença dos 
Irmãos da Comunidade do Noviciando 
Interprovincial de Santa Maria de los 
Andes e Cruz del Sur. As leituras foram 
muito sugestivas e atraentes para o 
itinerário que iniciamos. Primeiro, uma 
carta do Padre Champagnat na qual 
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os marisTas na europa

Encontro da Equipe Europeia “Irmãos Hoje”

convida os Irmãos a irem a L´Her-
mitage. Depois, o Salmo 127, com a 
ênfase de que “é o Senhor quem deve 
construir nossa casa.” E, finalmente, 
na passagem do Evangelho de Marcos, 
Jesus convida aos discípulos pra 
um lugar à parte, onde podem 
descansar. (cf. Mc 6, 30)

Os primeiros passos

Na parte da tarde, saímos para 
as ruas de Cochabamba e nos 
misturamos à música, à dança, 
às cores, aos jogos e à tradi-
ção do Carnaval, que representa 
um patrimônio humano imate-
rial que fala de nossa América 
Latina. Foi uma oportunidade 
perfeita para conhecer parte da 
realidade deste povo, percorrer 
as ruas, tirar fotos e criar os 
primeiros vínculos de amizade 
e fraternidade que os Irmãos estamos 
chamados a tecer.

Junto a Maria

Todos prontos à entrada da casa, o 
relógio marcava 15h do dia 22 de fe-
vereiro, com o sol radiante iniciamos o 
caminho. 18 homens, irmãozinhos de 
Maria, aproximavam-se de seu destino, 
entre as vozes, as risadas, o cansaço 
e a expectativa até que a terra desco-
nhecida foi se descortinando. De re-
pente, estávamos diante d´Ela, em seu 

Santuário da Virgem de Urkupiña. Esse 
lugar de peregrinação, rodeado de ve-
getação e rochas, que se impõe sobre a 
região como símbolo de proteção dos 
peregrinos. De pé, junto à Mãe, entoa-

mos a Salve Regina colocando em suas 
mãos o itinerário que iniciamos. 

Seguindo a tradição dos que vão a este 
santuário, quebramos uma rocha e ca-
da Irmão pegou um pedaço, trazendo-
-o em sua mochila, com a promessa de 
que teremos que voltar novamente ao 
Santuário para aí deixá-lo, como sinal 
que nosso pedido à Mãe foi atendido.

O natural nos revela

Os Irmãos Rodrigo, Romídio e Ana-

cleto, responsáveis por nos acom-
panhar, apresentaram o programa 
do Itinerário Formativo – 2015, na 
manhã do dia 23 de fevereiro. Dúvi-
das, comentários, sugestões, vozes, 

ouvidos atentos; cada um de 
nós com nossa história nas 
mãos, disponível para viver 
este tempo de graça, sendo 
responsáveis por nossos pró-
prios processos, valorizando a 
riqueza das nossas diferenças 
e desejando criar fraternida-
de.

Confiança, transparência, pai-
xão e paciência serão as cha-
ves necessárias para desfrutar 
dia a dia deste encontro com 
Jesus, e assim, afinar nossa 
resposta de amor, se duvidar 
que... “o natural nos revela o 
ritmo mais profundo da vida 

e nos ensina a esperar e fazer cada 
dia, intensa e sensivelmente, o que 
corresponde fazer”.

Até 19 de junho seguiremos no Itine-
rário com oficinas, encontros, pas-
seios, celebrações muita convivência 
fraterna. O grande desejo é “tomar o 
coração em nossas mãos...para re-
novar o dom de nossa consagração.” 
Convidamos-lhes a fazer caminho 
conosco.

Encontramo-nos em Lisboa para o encontro da equi-
pa. Estavam presentes como membros da equipa, os 
irmãos Juan Carlos Fuertes (Mediterrânea) - Michel 

Morel (Hermitage) - Carlos Garcia (Ibérica) - António Leal 
(Compostela) e eu próprio. Também estiveram presentes 
para a ocasião, os irmãos Hipólito Pérez e Tony Leon, do 
Secretariado de Roma

Na sexta-feira, debruçamo-nos sobre o documento: "Tes-
temunhas de alegria" do Papa Francisco em torno de três 

eixos: gratidão, comunhão e esperança.

A seguir, trabalhamos as expectativas da CEM, a saber: a 
formação permanente, através de artigos, de experiências 
partilhadas, e a subida até 2017, etc. – o plano Interprovin-
cial de atividades para os irmãos – a reflexão sobre a missão 
de irmãos de idade (está prevista uma reunião em Valladolid 
para o próximo mês de Abril) - e o apoio às comunidades 
da Rede (a segunda reunião da Rede será no próximo mês 
de agosto, em Madrid, Escorial).
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ir. HipóliTo pérez Gómez
Diretor adjunto do Secretariado “Irmãos Hoje”

El O Conselho Geral nomeou o Ir. Hipólito Pérez Gómez, da Província da 
América Central, diretor adjunto do Secretariado “Irmãos Hoje”. A partir do 
início deste ano, o Ir. Hipólito integra a equipe do Secretariado, composta 

pelo Diretor, Ir. Tony Leon, e pelos Conselheiros Gerais Eugène Kabanguka e Er-
nesto Sánchez. O Secretariado conta também com a colaboração de uma equipe 
internacional que se reuniu pela segunda vez no mês de fevereiro passado. 

Biografia do Ir. Hipólito Pérez

O Ir. Hipólito Pérez Gómez nasceu 
no dia 24 de novembro de 1965 em 
Dueñas (Palencia), Espanha. Pertence 
à Província Marista da América Central. 
Ingressou no Instituto dos Irmãos Ma-
ristas no Seminário Marista de Fuente-
caliente (Miranda de Ebro), onde tam-
bém realizou seu postulantado no ano 
de 1982. Viveu sua etapa de noviciado 
no Noviciado Interprovincial de Venta 
de Baños e fez seus primeiros votos 
em 1984, sendo enviado nesse mesmo 

ano à Guatemala para realizar o esco-
lasticado e sua formação teológica e 
profissional.

Tem desempenhado várias missões: 
formador no juvenato e no postu-
lantado de Carrión de los Condes, 
Espanha (1988-1992). Nesse mesmo 
lugar, no ano de 1990, fez sua Profissão 
Perpétua. Encarregado da Pastoral no 
Colégio Marista de Alajuela, Costa Rica 
(1992-1996). Curso de formadores em 
Lyon (1996-1998). Mestre de Noviços 
em El Salvador (1998-2003). Encarre-

gado da Pastoral no Colégio Champag-
nat em El Salvador (2004). Formador 
e Mestre de Noviços no Noviciado 
Interprovincial La Valla, em Medellín, 
Colômbia (2004-2007).  Desempenhou 
a missão de Provincial na Amé-
rica Central (2008-2013).

A noite de sexta-feira foi dedicada ao encontro da comuni-
dade de Carcavelos, um colégio de 1.500 alunos, onde «o 
espírito de Champagnat» está ainda bem presente. A refei-
ção foi um bom momento de convívio.

Durante a manhã de sábado, concentramo-nos sobre os 
projetos a considerar nos próximos três anos. Prevê-se que 
as reuniões se façam em pequenos grupos no intuito de 
preparar os eventos programados para este ano.

Em seguida, aplicamo-nos a escutar o que já se viveu nas 
nossas diferentes províncias. Os dois irmãos da Secretaria 
de Roma também aproveitaram a ocasião para partilhar as 
expectativas de seu Secretariado.

Durante a tarde de sábado, apesar de um tempo úmido 
e frio, aproveitamos a ocasião para fazer uma breve pe-
regrinação a Fátima: oração mariana, visita da casa dos 
três pastorinhos e a Eucaristia na grande basílica. Um bom 
momento para confiar a Maria os nossos vários projetos.

Muito gratos pelo acolhimento de que fomos alvo na re-
sidência marista de Lisboa, regressamos, no domingo, às 

nossas casas.
___________
Ir. Albert André
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os jovens esTão consTruindo 
um mundo melHor para Todos
México: Primeiro Acampamento Internacional 
de Jovens Líderes Maristas

Realizou-se em Jalisco (México 
Central), entre os dias 19 e 23 
de fevereiro, o Primeiro Acampa-

mento Internacional de Jovens Líderes 
Maristas, que contou com a participa-
ção dos Estados Unidos, Venezuela, 
Colômbia, Brasil e as duas provín-
cias do México Marista. Participaram 
jovens entre 16 e 20 anos, que se 
distinguiram por “fazer diferença” em 
suas escolas ou localidades, acompa-
nhados de seus assessores, adultos 
que acreditam nesses jovens e estão 
dispostos a animar os processos de 
empoderamento, participação e lide-
rança juvenil nas obras.

Os dias foram organizados em oficinas 
em que foram oferecidos instrumentos 
aos jovens para que cresçam como 
líderes maristas; desafios pelos quais 
foram postos à prova, oferecendo o 
melhor de si mesmos aos outros; ser-
viço solidário pelos quais partilharam 
uma pequena parte da realidade mexi-
cana do trabalho exigido para se obter 
o sustento cotidiano e valorizar o que 
são e têm; apresentação dos projetos 
realizados em cada uma das obras 

para favorecer a participação juvenil; 
uma maravilhosa mostra cultural de 
cada uma das localidades de origem 
dos jovens presentes; uma celebração 
da vida e do seu ser marista com um 
compromisso de aprofundar o que 
são: “eu sou marista”.  

Estabeleceram-se algumas redes de 
comunicação e colaboração entre 
os participantes para que continuem 
construindo juntos como jovens ma-

ristas. Sonhos foram alimentados e 
ferramentas oferecidas para concreti-
zar isso.

Estamos certos de que, a partir da 
trincheira da pastoral juvenil, os jo-
vens estão construindo um mundo 
melhor para todos e procurando en-
volver muitos mais neste projeto. 
Obrigado por continuar a apostar nos 
jovens, com eles e a partir deles.

O Espírito renova o amor de Deus por nosso mundo Desejamos continuar abertos à ação 
e às urgências do Espírito. O agonizante Jean-Baptiste Montagne impeliu Marcelino a ini-
ciar seu projeto de ter Irmãos para a educação das crianças menos favorecidas da região 
rural. Quem são os Montagnes hoje? Quem nos impele a dar uma resposta apostólica? 
São questões cruciais no processo permanente de discernimento. Por isso, dirigimo-nos 
àqueles lugares aonde ninguém quer ir, para lá partilharmos o sofrimento, como Maria ao 
pé da cruz e, assim, sermos presença fiel e serviço, apesar de todos os riscos (Água da 
Rocha, 148-149)
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