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Programa Gier Pós-perpétuo
procura incentivar Irmãos
Programa para Maristas de meia-idade objetiva
“reencantar sua vocação”, diz coordenador

U

m curso com foco nos Irmãos
Maristas em seus 30 e 40 anos
de idade procura ajudá-los a
enfrentar esses tempos difíceis, de
acordo com um dos organizadores

lacionamento, o que implica resgatar
o reencantamento do sentido original
do chamado e compreender que a vida consagrada Marista apresenta hoje

Vinte irmãos participam do primeiro curso especialmente, voltado para
aqueles na meia idade, conhecido como ‘Programa Gier Pós-perpétuo’.
O programa de cinco semanas
começou no dia 23 de agosto na
casa geral em Roma. Após duas
semanas, os irmãos visitaram
L’Hermitage, na França, antes de
retornarem a Roma para o final
de semana.

“Sentimos que havia uma necessidade de estímulo para essa faixa
etária, já que representa um momento na vida de muitos irmãos
que enfrentam grandes questões
de sustentabilidade para a vida
consagrada”, disse o Ir. Tony Leon,
um dos organizadores do programa
“Creio que isso é normal, porque
as estatísticas demonstram que
vivemos tempos difíceis no vínculo
pessoal após sete a dez anos de re-

perspectivas emocionantes,” disse Ir.
Tony no último dia 26 de agosto.

“Felizmente, esse curso fará
com que pensem que ele não
é tão bom quanto parece, pois
o melhor ainda está por vir e,
portanto, precisamos estar bem
atentos a todo o seu desenvolvimento,” disse o Ir. Tony, também diretor do

Administração Geral
• Desde o dia 31 de agosto o Ir. Emili Turú, superior geral, se encontra no Líbano. Participou do encontro de formação, terminado ontem, com um grupo dos “Maristas Azuis” da Síria. Hoje estará presente a uma reunião com os Irmãos que participam
do “Projeto Fratelli”.
• De 31 de agosto até 3 de setembro, o Ir. Michael De Waas, conselheiro geral, participou de um seminário no noviciado
internacional, em Tudela, Sri Lanka.
• O Ir. Javier Espinosa, diretor do secretariado dos leigos, encontra leigos do Chile, do dia 5 até dia 8 de setembro.
• Começa amanhã e termina dia 11 de setembro a visita do Ir. Miguel Ángel Espinosa, diretor adjunto do Secretariado da
Missão, à Província do Canadá
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secretariado ‘Irmãos Hoje’.
Ele destacou que “a vida religiosa
está superando nacionalidade, congregação e fé,” refletindo sobre o
trabalho que os maristas realizam
lado a lado com os mulçumanos, no
Líbano e na Síria, e com os budistas
em outras partes do mundo.

sentido de privilégio por participaram
deste programa,” disse na sala de
imprensa da casa geral.

“Estamos descobrindo isso em termos de internacionalidade, ‘interculturalidade’ e ‘inter congregacionalidade’, bem como as comunidades
de irmãos e leigos,” destacou o Ir.
Tony. “As novas comunidades internacionais são iniciativas ainda em
processo de criação.”

“É um privilégio estar aqui participando com irmãos de diferentes
culturas,” disse o Ir. Rajakumar Soosaimanickam. “Há uma riqueza de
diversidade que me agrada muito.”

“Tudo está indo muito bem, e os
irmãos manifestaram um verdadeiro

O secretariado ‘Irmãos Hoje’, assim
como as equipes de formação de
Manziana, Itália, e El Escorial, Espanha, estão coordenando o programa.

“(O curso) é sobre nosso autoentendimento e nossa preparação para
viver em comunidades internacionais,” acrescentou o Ir. Rajakunar,
procedente da Índia.

Para muitos irmãos, esse evento
constitui sua primeira viagem à Europa e à casa do Fundador, São Marcelino Champagnat, na França
“Esta é a minha primeira oportunidade para conhecer a França, e estou
muito ansioso para ver a mesa e a
cama que o Fundador usou,” ponderou o Ir. Odo Nathaniel Uchenna, que
vive na Nigéria. “Estou ansioso por
essa visita que vai alimentar minha
espiritualidade.”
O Arcebispo Jorge Patron Wong (centro da foto), Secretário para os Seminários Congregação para o Clero,
visitou o grupo em 26 de agosto em
la casa geral.

17 Irmãos

de idade avançada
se reúnem na Itália

D

i Dezessete Irmãos de idade avançada estão participando de um Curso de Espiritualidade na pequena localidade de Manziana, perto de Roma (Itália).

O Ir. Javier disse que uma expectativa é “viver a experiência
fraterna de uma vida comunitária participada, cálida e atenta
ao outro e alegre”.

Maristas entre 70 e 80 anos, de língua espanhola e portuguesa, estão
participando de um programa de
dois meses, intitulado “Amanhecer”,
até 10 de outubro.
O curso, que iniciou a 10 de agosto,
dirige-se aos Irmãos “que querem participar e dar-se a oportunidade de realizar uma “parada” no camino”, indicou
o Irmão Javier Ocaranza.

Outras expectativas são as de “sanar
áreas não sanadas e abandonar-se
ao amor misericordioso de Deus, ter
amplos espaços de silêncio interior,
oração, contacto com a natureza,
consigo mesmo, com os Irmãos”.
“Fazer seu projeto de vida para, ao
chegar às suas comunidades, enriquecê-las com o vivido no curso, sendo
portadores de esperança, alegria e
amor, verdadeiros “Místicos e Profetas”, acrescentou.

O Ir. Javier acrescentou que é para
os que querem “serenamente encontrar-se e encontrar o Senhor através dos anos já vividos e
tomar novo vigor para viver em paz e plenitude”.
Segundo o Irmão, é também um convite para “sentir que
continua tendo um papel importante na vida e missão do
Instituto, fazer uma rica experiência de partilha com seus
Irmãos e ser fermento de fraternidade, esperança e serviço”.

A equipe organizadora está formado pelos Irmãos Landelino
Ortego Guerrero (Norandina, diretor do curso), Francisco Javier
Ocaranza Sáinz (México Occidental subdiretor do curso) como
animadores, e o Padre Marista Díaz García Mauricio (México,
capelão do curso).
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1.ª Assembleia da Associação Marista de S. Marcelino
O primeiro encontro da Associação Marista de São Marcelino Champagnat foi
realizado na Austrália de 20 a 23 de
agosto.
Sessenta e quatro membros
da Associação reuniram-se
em Hermitage, Mittagong, em
um encontro muito semelhante em seus propósitos e dinâmica a um capítulo provincial
dos Irmãos.
“Muitos delegados comentaram que esta Assembleia foi
uma das experiências mais marcantes
de suas vidas,” afirmou o Irmão Michael
Green, diretor nacional das Escolas Maristas da Austrália.
“Deixaram Mittagong com um sentimento de reverência a Deus, que fez grandes
coisas no meio deles, e se comprometeram, como Maria, a seguir em frente,
juntos como Maristas, para manter vivo o

evangelho nos corações dos jovens, por
sua educação e cuidado, e em seu favor,”
disse o Ir. Michael na sala de imprensa da
casa geral no dia 24 de agosto.

Ele observou que “de uma maneira fervorosa, alegre e comprometida, os delegados discutiram o progresso da Associação, estabeleceram suas prioridades para
os próximos três anos e designaram os
oito membros do primeiro conselho da
Conferência Australiana da Associação.”
O encontro foi precedido por reuniões
regionais em todo o país, nas quais
550 outros membros tomaram conhe-

cimento dos processos.
O foco mais significativo da Assembleia
foi receber as propostas mais urgentes
propostas pela II Assembleia Internacional da Missão Marista (AIMM)
e imaginar como os membros
da Associação podem ser
‘místicos e profetas’ em seus
contextos australianos com
outros Maristas.
Durante os próximos três
anos, uma vez aprovada pela
Santa Sé, a Associação Marista (Conferência Australiana) assumirá,
a partir dos Irmãos Maristas. (Província
da Austrália), a responsabilidade (tanto
canônica quanto civil) sobre escolas e
apostolados Maristas. A Associação também assumirá toda a liderança sobre sua
própria existência e missão como uma
nova instituição de Maristas.

Calendário: Conselho Geral e Diretores dos Secretariados
31 de agosto – 3 de setembro: Encontro de formação de um
grupo dos “Maristas azuis” (Alepo, Síria) – Líbano: Emili Turú
1 – 5 de setembro: Seminário no noviciado internacional –
Tudella, Sri Lanka: Michael De Waas
4 de setembro: Encontro com os Irmãos que participam do
“Projeto Fratelli – Médio Oriente” – Líbano: Emili Turú
05 – 08 de setembro: Encontro com leigos – Santiago, Chile:
Javier Espinosa
5 – 11 de setembro: visita do Secretariado de Missão à Provincia do Canadá – Miguel Ángel Espinosa
7 – 13 de setembro: Retiro em Veranópolis dos Irmãos da
Província do Rio Grande do Sul – Brasil: Josep Maria Soteras,
Eugène Kabanguka e Víctor Preciado
07 – 15 de setembro: Visita às comunidade do Paquistão: Joe
Mc Kee e Michael De Waas
09 – 12 de setembro: Encontro com leigos – Buenos Aires,
Argentina: Javier Espinosa
12 – 20 de setembro: Seminário de formação sobre os
direitos das crianças no MAPAC – Manila, Filipinas: Manel
Mendonza
12 – 25 de setembro: visita do Secretariado de Missão às

Províncias Brasil Centro-Sul e Brasil Centro-Norte – Miguel
Ángel Espinosa
14 – 19 de setembro: III Conferência Interamericana de Provinciais – Curitiba, Brasil: Josep Maria Soteras, Eugène Kabanguka, Víctor Preciado, Javier Espinosa, Chris Wills e Miguel
Ángel Espinosa
16 – 20 de setembro: Encontro Interamericano Marista de
Pastoral Vocacional – Guatemala: Ernesto Sánchez
20 de setembro: fim do Curso “Gier” para Irmãos que fizeram
a profissão perpétua há 3-7 anos – Roma
20 – 29 de setembro: visita às comunidades do Distrito da
Amazônia – Brasil: Víctor Preciado
21 – 22 de setembro: Encontro dos Provinciais do Arco Norte
– Curitiba, Brasil: Eugène Kabanguka e Víctor Preciado
24 – 26 de setembro: Assembleia da missão da Província
de Compostela – Valladolid, Espanha: Joe Mc Kee e Antonio
Ramalho
25 – 26 de setembro: reunião da Comissão do Encontro
Internacional de Jovens Marista Lyon 2016, Miguel Ángel Espinosa
25 – 27 de setembro: Encontro de animadores da Pastoral
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21 – 24 de outubro: Encontro sobre autonomia financeira
das províncias da África e Ásia – Madagascar – Víctor Preciado,
Mario Meuti e Libardo Garzón
22 – 23 de outubro: reunião da equipe do MAPAC – Manila,
Filipinas: Joe Mc Kee
24 de outubro: Encontro das congregações de Irmãos – Roma: Emili Turú, Antonio Ramalho, Ernesto Sánchez, Tony Leon
e Hipólito Pérez
25 – 29 de outubro: Encontro da Conferência Europeia de
Provinciais (CEM) – Grécia: Ernesto Sánchez, Antonio Ramalho
25 – 29 de outubro: Encontro do Conselho do Distrito da
Ásia: Joe Mc Kee
25 – 29 de outubro: Encontro dos Codiretores do Secretariado dos Leigos – Ilhas Salomão: Javier Espinosa
26 – 27 de outubro: reunião da Equipe Europeia de Missão –
Atenas, Grécia: Miguel Ángel Espinosa e João Carlos do Prado
27 – 28 de outubro: Encontro do Comitê de Controle do
Bedford Fund – Johannesburgo, África do Sul: Libardo Garzón
27 de outubro – 3 de novembro: Capítulo da Província de
Cruz del Sur – Argentina: Víctor Preciado
30 de outubro – 12 de novembro: Retiro de Irmãos e Leigos
e encontro com a Comissão de Leigos – Rio Grande do Sul,
Brasil: Javier Espinosa
30 de outubro – 03 de novembro: Conselho Internacional
de Assuntos Econômicos – Johannesburgo, África do Sul: Libardo Garzón, Mario Meuti

Juvenil de Ibérica – Lardero, Espanha: Emili Turú
27 – 30 de setembro: Capítulo da Província da Austrália – Joe
Mc Kee
28 – 30 de setembro: Comissão Europeia de Leigos – Guardamar, Espanha: Javier Espinosa
29 de setembro: Conselho Regular
05 – 07 de outubro: Encontro de ONGs Maristas da Europa
– Roma: FMSI
05 – 14 de outubro: Colóquio Internacional sobre a Formação Inicial – Hermitage, France: Conselho Geral e Diretores dos
Secretariados
09 – 13 de outubro: visita às obras maristas de Honduras:
João Carlos do Prado
10 de outubro: fim do curso da terceira idade para Irmãos de
língua portuguesa e espanhola – Manziana, Itália
12 de outubro – 12 de dezembro: Curso da terceira idade
para Irmãos de língua inglesa – Casa Geral, Itália
15 – 24 de outubro: Secretariado internacional dos leigos –
Sidnei, Austrália: Javier Espinosa
17 – 18 de outubro: celebração dos 50 anos de presença
marista em Camarões: Emili Turú
17 – 31 de outubro: Visita à Cruz do Sul: Eugène Kabanguka
e Víctor Preciado
19 – 23 de outubro: Assembleia da Missão do Arco Norte –
Guatemala
21 de outubro: Conselho regular

O Ir. José María Ferre (direita) treina
o Ir. Pau Fornells (esquerda) para a
função de secretário do superior geral

Líbano: Ir. Emili com um grupo de “Maristas azuis” de Alepo, Síria

Madagascar: retiro anual dos Irmãos

França: Programa Gier Pós-perpétuos

Brasil: semana vocacional- Recife, Colégio Conceição e CRC

Colômbia: Assembleia Internacional
da Missão - Fase regional em Cali

Administração: Piazzale Marcellino Champagnat, 2, Roma
E-mail: comunica@fms.it
Página da Internet: www.champagnat.org
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