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Processo de conversão e 
renovação de nossa vida religiosa

Comissão de revisão das Constituições

administraçao geral

• De 1 a 3 de novembro aconteceu o V Capítulo da Província Cruz del Sur. Estiveram presentes os Conselheiros gerais Irmãos 
Víctor Preciado e Eugène Kabanguka.

• Começou, no último dia 2, a reunião da Comissão encarregada do processo de revisão das Constituições, sob a coorde-
nação do Ir. Josep Maria Soteras, conselheiro geral. Estarão reunidos na Casa Geral até o próximo dia 14.

• Termina hoje, em Johannesburg, África do Sul, a reunião do Conselho Internacional de Assuntos Econômicos, do qual par-
ticipam, da Administração Geral, os Irmãos Libardo Garzón, ecônomo geral, e Mario Meuti, diretor da FMSI.

• Até 10 de novembro, o Ir. Javier Espinosa, diretor do Secretariado dos Leigos, participa do retiro para Irmãos e Leigos em 
Veranópolis, Rio Grande do Sul, Brasil.

• Entre os dias 5 e 10 desse mês, realiza-se o encontro de superiores da Província da África Centro-Leste (PACE), na Tanzânia, 
que conta com a participação dos conselheiros gerais Ernesto Sánchez e Antonio Ramalho.

De 02 a 14 de novembro se reúne, 
na Casa Geral, a Comissão de 
revisão das Constituições 

formada pelos Irmãos Josep Ma-
ria Soteras (coordenador, Conse-
lho Geral), Tony Clark (Austrália), 
Eduardo Navarro de la Torre (Mé-
xico Ocidental), Albert Nzabonali-
ba (África Centro-Leste), Antonio 
Leal (Compostela) e Antonio Pe-
ralta (Santa María de los Andes).

O último Capítulo Geral, abor-
dando o tema das Constituições, 
sublinhou a necessidade de uma 
conversão do coração e disse 
que “uma revisão profunda das 
Constituições e Estatutos com 
ampla participação dos Irmãos 
pode nos ajudar a revitalizar nossa 
vocação”. Para tanto, recomendou que 
fosse criada uma comissão em vista da 
preparação de um texto a ser apresen-
tado ao XXII Capítulo Geral.

A primeira comissão foi formada pelos 
Irmãos Emili Turú (Superior Geral), Joe 

McKee (Vigário Geral), John Hazelman 
(Pacífico), Deivis Fischer (Rio Grande 
do Sul), Diogène Musine (África Cen-
tro-Leste), Patrick McNamara (Estados 
Unidos), Juan Ignacio Fuentes (Cruz 

del Sur), Antonio Leal (Compostela) e 
Nicholas Fernando (Ásia do Sul). O tra-

balho desse grupo culminou 
na elaboração do livro Re-
latos do Caminho ao redor 
do Fogo, um instrumento 
que permitiu ao Instituto 
dar os primeiros passos no 
processo de revisão das 
Constituições, partilhando 
a experiência vivida como 
Irmão. O objetivo foi partir 
da vida para chegar ao texto 
e não começar apenas pelo 
texto.

As Unidades Administrati-
vas, durantes os primeiros 
meses desse ano, trabalha-

ram as propostas de reflexão do livro. O 
material convidava os Irmãos a pensar a 
própria vida e missão, seguindo a reco-
mendação do Capítulo a renovar a Vida 
Religiosa. 
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Reunião da CEM em Atenas

tecendo redes, contruindo 
o futuro

As reflexões foram recolhidas e envi-
das para Roma. A comissão, reunida 
nesses dias na Casa Geral, está lendo 
esse material e, baseada nele, prepa-
rará, até fevereiro do próximo ano, um 
primer rascunho da revisão das Cons-
tituições, que retornará às Províncias. 
Os Irmãos, segundo a organização de 
cada unidade administrativa, dedicarão 

seis meses, até agosto de 2016, ao 
estudo desse primer rascunho. As con-
siderações e sugestões serão, então, 
novamente enviadas para Roma e a 
mesma comissão se encarregará de 
redigir o segundo rascunho, que, em 
fevereiro de 2017, será entregue aos 
capitulares. 

Durante o XXII Capítulo Geral, em set-
embro de 2017, os capitulares irão tra-
balhar sobre o segundo rascunho, até 
aprovar o texto definitivo das Consti-
tuições.

De 26 a 28 de outubro de 2015, 
reuniu-se a Conferência Europeia 
Marista (CEM), em Atenas, na Gré-

cia. Como integrantes da CEM, participa-
ram os cinco provinciais e um conselhei-
ro provincial de cada província, além do 
secretário da CEM. Contou-se 
também com a presença de um 
Irmão que trabalhou como tra-
dutor. Participaram ainda os dois 
conselheiros que são os links do 
Conselho Geral com a Europa, 
os Irmãos Ernesto Sánchez e An-
tonio Ramalho. Nesta ocasião, 
foram convidados dois provin-
ciais recém nomeados (que não 
pertencem atualmente à CEM).

Durante uma manhã se trabal-
hou em conjunto com a Equipe 
Europeia de Missão e o Secreta-
riado da Missão do Instituto, que 
realizaram simultaneamente a própria 
reunião.

Os participantes puderam conhecer as 
diversas obras maristas de Atenas (dois 
colégios e uma obra social), além de 
alguns lugares significativos da história e 
da cultura gregas.

Os dias do encontro foram marcados 
pela generosidade fraterna da acolhi-
da oferecida por Irmãos e Leigos de 
Atenas.

1. Uma rede de escolas maristas eu-
ropeias
Este foi o tema de formação e reflexão 
da CEM de Atenas. Visto a sua impor-
tância, a reflexão foi feita em conjunto 
com a Equipe da Missão da Europa. 

Houve um bom diálogo em torno ao 
tema. Percebe-se que hoje é inevitável 
trabalhar em REDE. Um consenso ini-
cial e uma vontade de caminhar nesta 
direção existe na Europa. Construindo 
a rede, todos ganharão. Vale a pena o 
esforço para fazê-la nascer, respeitan-
do os ritmos de cada integrante. No fu-
turo, poderíamos pensar não somente 
em uma rede de escolas maristas, mas 
também em uma rede de obras sociais 
maristas.
A CEM pediu à Equipe Europeia da 

Missão para assumir a responsabilida-
de de escrever um primeiro plano para 
ser apresentado na reunião da CEM de 
Lisboa, no próximo mês de maio.
Percebemos que este é um bom mo-
mento para continuar dando passos na 

direção de um modo de atuar 
em comum, levando em conta 
a experiência de outras regiões, 
instituições ou congregações 
que seguiram processos pare-
cidos.

2. Rede de comunidades eu-
ropeias e novas comunidades 
internacionais

A conferência dedicou atenção 
também ao tema das Novas 
Comunidades Internacionais e 
a outro tema, em certo modo 
relacionado com o primeiro, 

que é a rede de comunidades europeias. 
A existência dessa rede é vista positiva-
mente. A propósito, na ata da reunião de 
Atenas, depois dela ter ouvido a Equipe 
Irmãos hoje, responsável dessa rede, se 
lê:

“Não se pretende montar uma nova 
estrutura, mas encontrar modos para 
animar e manter o fogo nessas comu-
nidades. Como partilhar mais em nível 
de espiritualidade? Novidade no último 
encontro da rede (El Escorial, 8-12 
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de agosto de 2015) foi a presença de 
leigos. Dar sequência a estas comuni-
dades e continuar mantendo os laços 
entre elas. Nesse segundo encontro 
de comunidades havia mais sentido 
de Instituto, mais abertura a realidade 
que ultrapassam a própria Província”.
Igualmente, as Novas Comunidades 
deverão se perguntar como poderão 
ser fortes na espiritualidade marista 
e como ela pode e deve influenciar a 
própria missão junto aos mais vulne-
ráveis.
Há uma tarefa a ser consolidada com 
os leigos maristas, com os membros 
de outras congregações e com pes-
soas de boa vontade que queiram 
viver em comunhão essa missão de 

futuro: uma missão conjunta para tor-
nar presente o rosto misericordioso de 
Deus e o rosto mariano da igreja entre 
os mais necessitados.
Em todos os projetos refletidos per-
passa um elemento comum: estar jun-
to às crianças e jovens imigrantes e 
deslocados com carências em vários 
aspectos. Estes projetos serão en-
viados ao Conselho Geral para fazer 
parte do projeto do Instituto “Comu-
nidades Internacionais para um Novo 
Começo”.
3. Crianças imigrantes e deslocadas; 
celebração do bicentenário; outros 
temas.
As províncias apresentaram uma lista de 
grandes ações que estão realizando para 

responder ao apelo do Papa Francisco e 
do Superior Geral em relação ao tema 
da imigração. O futuro vai consolidar 
essas ações.Igualmente, foi reservado 
um bom tempo de reflexão à celebração 
do Bicentenário. Falou-se principalmen-
te sobre o Encontro Internacional de 
Jovens Maristas (com os 4 ramos maris-
tas), em Lyon, e também sobre o dia da 
celebração da Promessa de Fourvière, 23 
de julho de 2016. Através das equipes da 
CEM, as informações chegarão às pro-
víncias, para que a participação nesses 
eventos seja bem preparada, profunda 
e eficaz. Finalmente, completando os 
temas da agenda, a CEM abordou diver-
sas atividades das equipes europeias e 
outros temas organizativos.

01 – 03 de novembro: Capítulo da Província Cruz del Sur, 
em Buenos Aires: Víctor Preciado e Eugène Kabanguka
02 – 13 de novembro: Comissão da Revisão das Consti-
tuições, na Casa Geral: Josep Maria Soteras
03 – 06 de novembro: Conselho Internacional de Assun-
tos Econômicos, em Johannesburg – África do Sul: Libardo 
Garzón, Mario Meuti
03 – 10 de novembro: Retiro de Irmãos e Leigos, em Vera-
nópolis, Brasil: Javier Espinosa
04 de novembro – 11 de dezembro: visita à Província 
Sul-Amazônia, Brasil: Víctor Preciado
05 – 10 de novembro: Encontro de superiores da Provín-
cia da África Centro-Leste, em Mwanza – Tanzânia: Ernesto 
Sánchez e Antonio Ramalho
09 – 10 de novembro: Visita às comunidades maristas da 
Índia: Joe McKee e Michael De Waas
11 – 12 de novembro: Comissão Novos Modelos, na Casa 
Geral: Libardo Garzón, Miguel Ángel Espinosa e João Carlos 
do Prado
15 – 17 de novembro: Assembleia Geral Ordinária da 
OIEC, em Roma: Miguel Ángel Espinosa, João Carlos do 
Prado
15 – 18 de novembro: Capítulo da Província do México 
Central: Emili Turú e Josep Maria Soteras
16 – 19 de novembro: Encontro com a Comunidade de 
Notre Dame de l’Hermitage, França: Javier Espinosa
18 – 21 de novembro: Congresso Mundial de Educação 
Católica, em Roma: João Carlos do Prado, Miguel Ángel 
Espinosa
22 – 27 de novembro: Comissão preparatória do Capítulo 
Geral, na Casa Geral: Joe McKee, Eugène Kabanguka, Pau 

Fornells
23 – 25 de novembro: Assembleia de representantes 
da Conferência Marista Espanhoa, em Madrid – Espanha: 
Ernesto Sánchez
24 de novembro: Conselho Geral regular
24 – 26 de novembro: Equipe de formação de diretores 
da África, em África do Sul: João Carlos do Prado e Miguel 
Ángel Espinosa
24 – 27 de novembro: Encontro da equipe de formação 
para as Comunidades Internacionais para um Novo Co-
meço, Casa Geral: Jeff Crowe, Angel Medina
25 – 27 de novembro: Assembleia da União dos Superio-
res Gerais, em Roma: Emili Turú
27 – 30 de novembro: Comissão Africana da Missão, 
África do Sul:
30 de novembro – 2 de dezembro: Reunião do Comitê 
de planejamento e desenvolvimento das Comunidades 
Internacionais para um Novo Começo, Casa Geral: Joe 
McKee, Chris Wills, Libardo Garzón, Tony Leon, Jeff Crowe, 
Ángel Medina
01 – 10 de dezembro: Programa “New Era” para líderes do 
Distrito do Pacífico, em Sri Lanka: Michael De Waas
02 – 06 de dezembro: Assembleia da Província Brasil 
Centro-Norte: Josep Maria Soteras
05 – 08 de dezembro: Assembleia da Província Medite-
rrânea, em Guardamar – Espanha: Ernesto Sánchez, Javier 
Espinosa, João Carlos do Prado, Mario Meuti
07 – 11 de dezembro: Capítulo da Província Brasil Sul-
Amazônia, em Veranópolis: Emili Turú e Víctor Preciado
07 – 11 de dezembro: Capítulo da Província Brasil Centro-
Norte: Joe McKee, Josep Maria Soteras

Novembro - Dezembro: Calendário do Conselho Geral 
e dos Diretores dos  Secretariados
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12 – 16 de dezembro: Assembleia da Missão da Ásia, em 
Negombo – Sri Lanka: Michael De Waas, João Carlos do 
Prado, Chris Wills
12 – 18 de dezembro: Retiro da Província Sul-Amazônia, 
em Veranópolis – Brasil: Josep Maria Soteras e Víctor Pre-
ciado
16 – 22 de dezembro: retiro com os Irmãos do Distrito do 
Paraguai: Hipólito Pérez
21 de dezembro: Conselho Geral Regular
21 – 24 de dezembro: Capítulo da Província de México 
Ocidental, em Guadalajara: Víctor Preciado

26 – 30 de dezembro: Capítulo da Província Ibérica, em 
Lardero - Espanha: Ernesto Sánchez
27 – 30 de dezembro: Capítulo da Província de Compos-
tela: Joe McKee
27 – 31 de dezembro: Capítulo da Província da África 
Centro-Leste, em Nairóbi – Quênia: Emili Turú e Antonio 
Ramalho
27 de dezembro – 02 de janeiro: Retiro com Irmãos da Pro-
víncia do México Central: Hipólito Pérez

4

Encontro da Comissão de Sustentabilidade 
da Missão na África e Ásia

Aconteceu, de 21 a 23 de outubro, 
em Antsirabe, Madagascar, o se-
gundo encontro 

da Comissão de Susten-
tabilidade da Missão na 
África e Ásia. Esse en-
contro dá continuidade 
aos trabalhos inaugura-
dos a partir da primeira 
reunião em Roma (no-
vembro de 2014), para 
se conhecer, dialogar 
e para compreender a 
metodologia de trabal-
ho proposta por June 
Allison Westarb Cruz, 
professor da Universi-
dade Marista do Paraná 
(PUCPR), no Brasil.

Não se trata ainda do começo do tra-
balho junto às Províncias maristas nos 
países da África e da Ásia, mas o simples 
fato de ter ido a Madagascar e ver de 
perto a vida concreta nas obras maris-
tas de um dos países que precisam de 
acompanhamento organizacional, além 
de financeiro, serviu para aclarar ulte-
riormente o método de trabalho e inseri-
lo na realidade.

Participaram da reunião três membros 
da Administração Geral: Víctor Precia-
do, conselheiro geral e coordenador da 
equipe, Libardo Garzón, ecônomo geral, 
e Mario Meuti, diretor da FMSI. Estive-
ram presentes também representantes 
de algumas províncias da África e da 
Ásia: os Irmãos Kiko Baeza, da Província 

da África Centro-Leste; Celestine Okoye, 
da Nigéria; Michel Maminiania, do Mada-

gascar; e Mervin Pereira, da Província da 
Ásia do Sul. Da PUC do Paraná estiveram 
presente os professores June Allison 
Westarb Cruz e Rony Ahlfeldt, que guia-
ram os trabalhos dos três dias. Jude 
Pieterse, da África Austral, John Bwanali, 
do MIC, e Tata Oliver do Distrito da Áfri-
ca do Oeste não puderam participar do 
encontro.

Depois das boas vindas do Ir. Sylvain, 
provincial de Madagascar, que sublinhou 
a necessidade para a sua província e 
para a África em geral deste programa de 
acompanhamento, o Ir. Víctor percorreu 
brevemente a história da Comissão de 
trabalho, auspicada pelo XXI Capítulo 
Geral e que passou por várias fases, 
entre as quais uma reunião em Malaui 

dos membros do Conselho Internacional 
de Assuntos Econômicos e ecônomos 

provinciais da África 
(outubro de 2011), 
seguida por uma re-
visão por parte do 
Conselho Geral, a no-
meação da nova co-
missão ad hoc com 
membros também da 
Ásia e, finalmente, 
um definitivo progra-
ma de trabalho que 
começou na reunião 
de novembro passa-
do em Roma.

Naquela oportunida-
de, o professor June 
Allison propôs uma 

metodologia baseada na participação 
de todas as forças vivas da Unidade 
Administrativa, fazendo com que fosse 
possível focar objetivos claros e contar 
com a participação de todos os recur-
sos humanos e econômicos disponíveis, 
junto com eventuais recursos externos, 
se necessários.

Todos os membros da Comissão se 
puseram ao trabalho, primeiro fazendo 
uma análise da situação atual (DAFO), 
julgando em seguida os elementos mais 
eficazes e produtivos (Blue Matrix) e, 
enfim, organizando uma metodologia 
entorno a uma “matriz final”, pronta 
para ser proposta ao Conselho Geral 
para a aprovação e, sucessivamente, às 
equipes locais para a sua formação, com 
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Fotos da semana

o óbvio objetivo de aplicar o projeto nas 
respectivas Unidades Administrativas.

O Conselho Geral, na sessão plenária 
de janeiro de 2015, aprovou o processo 
metodológico e escolheu as três provín-
cias que iniciarão o processo: Madagas-
car, África Centro-Leste e Ásia do Sul.

A última reunião em Madagascar, como 
dito, não tinha a pretensão de começar 
o processo, mas foi muito útil à Comis-
são para verificar detalhes do método, 
estudando com atenção cada etapa e, 
principalmente, experimentando certos 
aspectos das obras maristas na África, 
dificilmente perceptíveis fora do seu 
contexto. Serviu também para estudar 
a maneira correta e eficaz para informar 
sobre esse processo às Unidades Admi-
nistrativas envolvidas e obter a adesão 
de todos os seus líderes.

Entre as decisões tomadas, de fato se 
encontra uma estratégia de comuni-
cação detalhada, que compreende um 

documento técnico completo do pro-
cesso, um documento de divulgação pa-
ra facilitar a compreensão e o interesse 
de muitos, um vídeo e outros subsídios, 
sem esquecer, obviamente, uma carta 
formal de apresentação do Ir. Víctor, 
coordenador da comissão.

Da reunião vieram, também, sugestões 
importantes para a composição e a 
preparação das equipes locais. Cada 
grupo terá um período de formação de 
4 semanas, entre as quais a primeira e 
a última com propostas de trabalho à 
distância, enquanto que as duas centrais 
com encontros presenciais.

A responsabilidade científica do progra-
ma está confiada à equipe da PUC do 
Paraná, coordenada pelo professor June 
Allison Werstab Cruz.

Foram fixados as datas e os locais para 
os encontros presenciais: 15 – 20 de fe-
vereiro de 2016, em Nairóbi, com os gru-

pos de Madagascar, África Centro-Leste 
e Nigéria, junto com representantes da 
África Austral e África do Leste; de 22 a 
26 de fevereiro, o grupo de Madagascar 
se transfere na sua própria realidade 
para acompanhar os trabalhos desta 
Província e os participantes das outras 
Unidade Administrativa continuam os 
trabalhos em Nairóbi.

Invés, na Província da Ásia do Sul a 
formação presencial acontecerá entre 
os dias 7 e 25 de março de 2016, com 
encontros das equipes locais separadas 
por países, nesta ordem: Sri Lanka, Índia 
e Paquistão.

Por último, é importante mencionar e 
agradecer o apoio que esta comissão 
recebe do Ir. Joaquim Sperandio, supe-
rior provincial, e Jorge Gaio, ecônomo, 
ambos da Província Brasil Centro-Sul, 
permitindo que ao menos seis pessoas 
participem ativamente do projeto.

Argentina: Novo Conselho Provincial de Cruz 

del Sur

África do Sul: Conselho Internacional de As-

suntos Econômicos em Johannesburgo

Timor Oriental: Abafala

Itália: Comunidade marista de Genova Ilhas Salomão: directores do Secretariado 

de leigos

Brasil: Profissão perpétua do Ir. Geandir Wer-

mann, Rio Grande do Sul


