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Revisão das Constituições
Comunicação da Comissão Internacional Marista
Após duas semanas de trabalhos, de 2 a 14 de novembro de 2015, a Comissão Internacional Marista para a Revisão
das Constituições enviou a todos os Irmãos do Instituto esta comunicação apresentada a seguir.
Sexta-feira, dia 13 de novembro de 2015
Aos Irmãos Provinciais, Superiores de Distrito e todos
os Irmãos do Instituto
Dos Membros da Comissão Internacional Marista para a
Revisão das Constituições

Geral em Roma. A finalidade desta carta é apresentar
nosso sentimento de gratidão, relatar o trabalho do primeiro encontro e dar algumas informações sobre nossa
perspectiva do processo de revisão das Constituições até
o Capítulo Geral em 2017.

Estimados Irmãos,

Uma palavra de agradecimento

A Comissão Internacional Marista para a Revisão das
Constituições encerrou seu primeiro encontro na Casa

Em primeiro lugar, gostaríamos de reconhecer e agradecer a Comissão anterior pelo excelente trabalho desenvolvido na preparação do processo sobre a primeira
Consulta das Constituições intitulado “Histórias da
Jornada Contadas ao Redor do Fogo”. A julgar pelas manifestações e episódios relatados, as experiências que os
Irmãos partilharam de suas histórias pessoais e de como
estão vivenciando os aspectos associados aos cinco
temas apresentados na consulta inicial foi bem recebido e provocou boa reflexão e rico diálogo. Gostaríamos
também de agradecer todas as Unidades Administrativas,
comunidades, Irmãos (em grupos ou individualmente)
que enviaram suas contribuições sobre os cinco temas.
Recebemos aproximadamente 700 relatórios!

Administração Geral
De 30 de novembro até 2 de dezembro, realizou-se,
na Casa Geral, a segunda reunião do Comitê de planejamento e desenvolvimento das Comunidades Internacionais para um Novo Começo (Lavalla200>), do
qual participam os Irmãos Joe McKee, Chris Wills, Libardo Garzón, Tony Leon, Jeff Crowe e Ángel Medina.
No 1 de dezembro, o Ir. Emili Turú, superior geral,
acompanhou o retiro de advento para os membros da
Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e
Sociedades de Vida Apostólica do Vaticano.
O Ir. Michael De Waas, do Conselho Geral, se encontra em Sri Lanka onde segue uma etapa do programa
“New Era”, para líderes do Distrito do Pacífico, em Sri
Lanka.
De 4 a 10 de dezembro serão realizadas a Assembleia
Provincial e o Capítulo da Província Brasil Centro-Norte, dos quais participará o Ir. Josep Maria Soteras,
conselheiro Geral.
Vários Irmãos da Administração Geral participam
da Assembleia da Província Mediterrânea, em Guardamar, de 5 a 8 de dezembro: Ernesto Sánchez, Javier
Espinosa, João Carlos do Prado, Mario Meuti e Pietro
Bettin.

www.champagnat.org

O trabalho do primeiro encontro
Boa parte do nosso primeiro encontro foi dedicada à leitura, reflexão, síntese e análise de todo o processo para
se obter um retrato claro daquilo que os Irmãos estão
dizendo sobre esta versão das Constituições.
Na sequência, buscamos identificar, por meio de nossa
experiência, o apelo do Espírito Santo.
O surpreendente e encorajador nesse exercício foi o
forte consenso manifestado por todo o Instituto sobre os
elementos das Constituições que precisam ser mantidos,
os que devem ser revistos ou mudados e os novos apelos
e perspectivas do futuro que precisam ser incluídos.
Todas essas contribuições ajudaram a construir para nós
um panorama muito claro do que é preciso constar da
versão revisada das Constituições.
Além do processamento das contribuições dos Irmãos, a
agenda de nosso encontro também incluiu:
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Olhando para o futuro - o processo de
revisão
Olhando para a frente, o processo
geral proposto para a revisão das
Constituições de agora até o ano de
2017 é o seguinte:
• De novembro de 2015 a fevereiro
de 2016: Membros da Comissão
preparam um 1º esboço para
consulta geral.
• Abril de 2016: O 1º esboço é enviado aos Provinciais e Superiores
de Distrito.
• De abril a setembro de 2016:
Unidades Administrativas e/ou
Regiões seguem um processo que
permite que os Irmãos tomem
conhecimento do 1º esboço.

aprender com as revisões realizadas
por outras Congregações Religiosas
de Irmãos; consultar alguns Irmãos
sobre a história e o desenvolvimento
da Regra Marista de Vida e as Constituições desde o início do Instituto; consultar um representante do
Dicastério da Congregação para os
Institutos de Vida Consagrada sobre
as exigências canônicas associadas
a um Instituto como o nosso; decidir
sobre uma estrutura para as Constituições revisadas, como as tarefas de
redação devem ser realizadas, o processo de revisão, o estabelecimento
de uma linha do tempo, etc.
Algumas indicações iniciais
Nesse estágio inicial, gostaríamos de
partilhar algumas observações sobre
as direções para as quais a revisão
parece apontar:
• Enquanto muitos destacaram os
princípios e valores centrais Maristas que precisavam ser mantidos,
outros mencionaram a necessidade
de promover uma completa revisão
do texto.
• Os elementos ‘inspiradores’ e ‘normativos’ do texto precisam distinguir os artigos que descrevem a essência de nossa vida como Irmãos
daqueles artigos e estatutos exigidos pela Lei Canônica.

• A expressão e a estrutura geral
precisam ser simplificadas.
• A linguagem deve ser inspiradora,
clara, consistente, buscando inspiração nos documentos mais recentes da Igreja e do Instituto Marista.
• As nossas Constituições devem
também reconhecer os novos desenvolvimentos, tais como percepções recentes obtidas de nossas
origens Maristas, a relação com os
leigos que compartilham o nosso
carisma, espiritualidade e compromisso com a nossa missão e novos
modelos de governança e animação.

• Até 30 de setembro de 2016:
Unidades Administrativas enviam a
Roma sua síntese.
• Outubro de 2016: Todas as informações são processadas para
revisão.
• De novembro de 2016 a fevereiro
de 2017: Membros da Comissão
reúnem-se para refletir e discutir
as informações e preparar o 2º
esboço.
• Abril de 2017: O 2ºº esboço é
apresentado à Comissão Preparatória do XXII Capítulo Geral para definir como será elaborado o esboço
com os delegados do Capítulo.
Precisando de sua oração

Esses dias de encontro e trabalho
integrados significaram para todos
nós um grande privilégio e uma experiência abençoada. Temos consciência da grande confiança que
nos foi depositada pelo Irmão Emili
e o Conselho Geral para facilitar e
completar esse importante trabalho
para o Instituto. Com abertura e
generosidade, e sustentados pela
oração e Eucaristia em comum, conseguimos rapidamente estabelecer
um diálogo caloroso e fraterno,
facilitando o trabalho em conjunto.

A Comissão pede humildemente a Irmãos e Comunidades que continuem
a rezar pelo importante trabalho de
revisão de nossas Constituições.
Por favor, orem para que esse trabalho possa realmente ser uma obra do
Espírito Santo, honrando nossas tradições, reconhecendo nossas realidades presentes, inspirando todos nós
enquanto caminhamos com confiança para viver com alegria o dom da
nossa Fraternidade Marista na Igreja,
no mundo e entre os Irmãos e Irmãs
a que somos chamados a servir.

Somos muito gratos pela hospitalidade oferecida pela Comunidade
da Casa Geral e pelos Irmãos que
nos acolheram.

Membros da Comissão Internacional
Marista para a Revisão das Constituições. Roma, 13 de novembro de
2016
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O Conselho da Oceania se encontra em
Brisbane: Uma visão comum

Notícias

em

Breve

Curso para lideranças

O Conselho da Oceania se reuniu em
Brisbane, Austrália, nos dias 9 e 10
de novembro de 2015.

Oito jovens Irmãos do Distrito
do Pacífico participam do curso “New Era Leadership” conduzido pelo Conselheiro Geral
Michael De Waas, juntamente
com a Irmã Piluca e o Ir. David
McDonald, superior do Distrito. Essa etapa do curso se realiza em Sri Lanka.

O Conselho reúne os superiores e
representantes da Província da Austrália e dos distritos da Melanésia e
do Pacífico.
Mesmo se essas unidades administrativas têm projetos e assuntos relacionados às próprias necessidades
e interesses, o Conselho focou em
questões inerentes a projetos que
possam ser partilhados e trabalhados
em rede com toda a região.

Setor do Peru
De 29 de novembro até 5 de
dezembro, 16 Irmãos e 4 leigas do Peru se encontram
para viver a experiência do
Retiro Anual da Província Santa María de los Andes. O tema
é o Ano Fourvière e os participantes são guiados pelo Provincial Ir. Saturnino Alonso.

“O Conselho da Oceania é responsável para criar e manter uma visão
comum da vida e missão maristas na
Oceania, conforme os documentos
da Igreja e dos Capítulos Gerais.
O Conselho promove oportunidades
para aprofundar o sentido de identidade e pertença maristas de modo
tal a nutrir o jeito marista de viver o
Evangelho na Região”.

Retiro de Advento

Boletínes

online

Como de costume, também
neste ano a equipe da pastoral da juventude adulta dos
Estados Unidos está disponibilizando em youtube o retiro
de Advento online. O vídeo
da primeira semana está disponível em https://youtu.be/
FthzaBad3Us .

Sri Lanka - News and Annoucements - Province of South Asia
Bélgica - Frères et Laïcs en communion - Província Europe Centre-Ouest / West Central Europe
Espanha - Hoja Informativa - Prov.
Mediterránea
Espanha - Província Mediterránea
Marist Brothers - Irmãos Maristas |
Province of Southern Africa - Província da África Austral

O Conselho continua procurando
maneiras de incrementar a comunicação efetiva através da região e
criar ligações entre os maristas de
Champagnat.

Filipinas - Kuya center - reuniting
street children with their families Província East Asia

Muitos desses projetos e atividades
são explicados no número de novembro da revista Maristas da Oceania,
que pode ser visto aqui embaixo.

http://goo.gl/047o67
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O próximo encontro do Conselho da
Oceania será em Sidnei, de 20 a 22
de março do próximo ano.

Espetáculo teatral
Uma equipe da Província do
Rio Grande do Sul (Brasil Sul-Amazônia) organizou, através
de um curso de extensão em
montagem teatral, um espetáculo sobre o Bicentenário
do Instituto, que envolve 30
atores e 20 percussionistas.
No próximo ano, esse espetáculo será exibido nos centros
educacionais da Província.
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Mundo Marista

El Salvador: Encontro de pastoral
vocacional marista

Filipinas: Encontro do grupo de coordenação do MChFM, em Cotabato

Líbano: Os irmãos de projeto Fratelli em
um albergue de refugiados em Sidon

Austrália: Pastoral Juvenil Marista de
Brisbane

República Centro-Africana: Escola
Primária de Berberati

Itália: Istituto San Leone Magno, Roma

Itália: Casa Geral

se despede do Irmão

Pietro Bettin

O Superior do Instituto, Irmão Emili Turú, dirigiu-se aos
participantes durante a celebração eucarística realizada
na sala Champagnat ao meio dia.
“Direi três palavras, todas com ‘s’, que podem ser aplicadas para descrever Pietro,” disse.
“A primeira é serenidade: você alguma vez viu Pietro
zangado?”.
“Constatei que nestes seis anos, Pietro viveu com grande serenidade e isso claramente ajudou muito a comunidade, porque serenidade é contagiosa,” acrescentou o Ir.
Emili.
Ele então mencionou a segunda palavra que descreve o
Ir. Pietro: serviço.

A Casa Geral do Instituto, em Roma, ofereceu ao Irmão
Pietro Bettin uma cerimônia de despedida no dia 2 de
dezembro antes de sua partida para Gênova onde assumirá como superior.
O Irmão Antonio Sancamillo, superior da comunidade
em Taormina durante 11 anos, substituirá o Irmão Pietro
como superior da comunidade da Casa Geral.

“E a terceira é ‘simplicidade’,” continuou o Superior Geral.
“Como Maristas, queremos ser inspirados por Maria, uma
pessoa que provavelmente viveu muito bem esses três ‘s’
e foi uma pessoa muito simples, provavelmente como
Marcelino Champagnat.”
De acordo com o Ir. Emili, ser simples ajuda uma comunidade com ambiente internacional conviver em paz e
serenidade.
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Após a missa, o Irmão Pietro ofereceu
uma rosa como símbolo de gratidão
por seu período como superior da
comunidade da Casa Geral.
“A primeira palavra que me vem à
mente é ‘obrigado’ – acima de tudo,
obrigado, Senhor, e obrigado, meus
superiores, que me deram a possibilidade de viver essa experiência, e

Provincial

do México
acordar o mundo”

Superior Geral

obrigado, Emili, pelo que você disse
sobre mim,” destacou.
“A colaboração me ajudou muito e
nunca me faltou,” acrescentou.
“Eu me perguntei esta manhã quantos Irmãos passaram pela Casa Geral
nesses seis anos – não na Casa Geral,
porque isso representaria centenas,

Central: “os

mas na comunidade – e contei 65 irmãos, dos quais 39 retornaram a suas
Províncias e dois estão no paraíso.”
O Irmão Pietro continuou agradecendo os leigos, que também estavam
presentes, enfatizando que há um
“bom espírito entre eles”, e pediu a
oração de todos.

religiosos devem

pede aos participantes do

Capítulo Provincial

"
Durante o Capítulo da Província do
México Central, seu novo superior
disse que os religiosos devem ajudar
as pessoas a “se despertarem”.
“Os religiosos devem ser homens
e mulheres capazes de despertar o
mundo”, disse o novo provincial do
México Central, Irmão José Sánchez.
Seu comentário foi feito durante o
Capítulo da Província, que se realizou
na Cidade do México, de 13 a 16 de
novembro.
O Ir. José pediu ainda aos participantes do Capítulo que trabalhem
na “promoção vocacional e acompanhamento dos Irmãos e leigos, na
promoção das estruturas de governo
e na aceitação de um diálogo cada
vez mais intenso com o Instituto e
com a Região Arco Norte.”
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Ele também manifestou o desejo de
que o novo conselho provincial fosse
formado por “Irmãos que estejam
dispostos a dedicar a própria vida
aos mais pobres, a formar-se e dar
formação através de processos de
transformação e atualizações das
nossas estruturas.”
Os participantes foram Irmãos e
leigos, como também alguns convidados.
Foram Irmãos da Província do México
Ocidental e dos Estados Unidos, a
Irmã marista Mari Aranda e os Padres
Maristas Jean Vienne, Pedro Alarcón
e Jesús Daniel Rojo.
O Superior geral, Irmão Emili Turú,
participou do Capítulo.
Foi o primeiro a dirigir a palavra aos
participantes e lhes pediu para “dei-

deixem o interesse
pessoal ou a representatividade
para
trabalhar como um só
corpo, tentando dar à
Província um governo
formado por uma boa
equipe que ajude o Ir.
José a desempenhar
o seu serviço

-O Superior geral, Irmão Emili
Turú

"
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xarem o interesse pessoal ou a representatividade para
trabalhar como um só corpo, tentando dar à Província um
governo formado por uma boa equipe que ajude o Ir. José
a desempenhar o seu serviço.”

zação solidária”.
O Ir. Emili refletiu sobre a importância dos leigos como
partilha de responsabilidade com os Irmãos na missão e
não simplesmente como simples colaboradores.

Pediu-lhes, ainda, para “serem abertos à presença do
Espírito, deixando de lado interesses pessoais e representações de grupos, promovendo uma mudança de
pensamento na busca do melhor para um novo começo
na Província”.

Agradeceu também ao Ir. Ricardo Reinoso, provincial até o
momento, pelo seu “serviço misericordioso”.

O Superior Geral sublinhou a importância de saber como
“trabalhar como um Instituto global, vivendo uma globali-

O novo conselho provincial eleito durante o Capítulo é
formado pelos Irmãos Juan Carlos Robles Gil, Javier Salcedo, Justino Gómez, Daniel Herrera, Luis Felipe González e
Rodrigo Espinoza.

Mil jovens maristas se encontram em Assembleia Anual
Jovens se encontram com o tema “Amor que transforma”

"

...cantaram, dançaram e demonstraram toda a alegria
por participarem
da PJM.
-Província do Rio Grande do Sul

Mais de mil jovens da Pastoral da
Juventude Marista (PJM) se reuniram
para o Encontro da Juventude marista em Novo Hamburgo, no dia 14 de
novembro.
A PJM da Província do Rio Grande do
Sul se encontrou no Colégio Pio XII,
sob o tema Amor que Transforma,
para celebrar a caminhada feita durante o ano. Conforme artigo publicado pelo site da Província, “esse tema
foi escolhido pois reforça o princípio

"

Civilização do Amor, adotado pela
PJM, onde o poder transformador e
protagonista dos/as adolescentes e
jovens, assim como a coletividade
e colaboração são caminhos para a
transformação”.

trio elétrico cantaram, dançaram e
demonstraram toda a alegria por participarem da PJM. Na catedral, eles
rezaram dando graças pelas pessoas
e momentos que contribuíram para o
desenvolvimento da história da PJM.

“Um momento marcante, foi quando
os participantes do encontro em uma
colorida caminhada, seguiram em
direção a catedral São Luiz Gonzaga”,
continua o artigo. “Embalados por um

Pela tarde, houve workshops de
dança, pintura, fotografia, música e
meditação. O próximo encontro será
celebrado em setembro do ano que
vem, no Colégio Santo Ângelo.

Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it
Nosso site: http://www.champagnat.org
Canal em YouTube:
https://ww.youtube.com/user/champagnatorg

Siga-nos em Facebook e Twitter:
https://www.facebook.com/fmschampagnatpt
https://twitter.com/fms_champagnat
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