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O Vaticano reconhece a identidade do religioso Irmão
em uma publicação

Pela

primeira vez temos um documento da Igreja
quinto dos religiosos masculinos do
mundo.
A Congregação para os Institutos de
Vida Consagrada e as Sociedades
de Vida Apostólica apresentou o
documento intitulado ‘Identidade e
Missão do Religioso Irmão na Igreja'
- E todos vocês são Irmãos, na sala
de imprensa, no dia 14 de dezembro.
O documento, escrito pela Congregação com a colaboração de várias
congregações de Irmãos, apresenta a
fraternidade como o cerne da identidade do Irmão.

O Vaticano lançou um documento que define claramente, pela primeira vez
na história da Igreja, a identidade do religioso Irmão, que representa um

Administração Geral
Terminou no dia 18 de dezembro o retiro da Província Brasil
Sul-Amazônia, em Veranópolis,
que foi orientado pelos Irmãos
conselheiros gerais Josep Maria
Soteras e Víctor Preciado.
No dia 22, concluiu-se o retiro
dos Irmãos do Distrito do Paraguai. O Ir. Hipólito Pérez, subdiretor do Secretariado Irmãos Hoje,
foi o orientador.
Ele animará também, nos últimos
dias do ano, o retiro para Irmãos
do México Central.

De 21 a 24 de dezembro acontece
o Capítulo da Província do México
Ocidental, do qual participam os
conselheiros gerais Víctor Preciado
e Eugène Kabanguka.
Nos dias entre o Natal e Ano Novo
serão realizados três capítulos provinciais. Em Lardero, ocorre o Capítulo da Província Ibérica, com a participação do Ir. Ernesto Sánchez. O Ir.
Joe McKee participa do Capítulo da
Província de Compostela. Os Irmãos
Emili Turú e Antonio Ramalho, em
Nairóbi, assistirão ao Capítulo da
Província da África Centro-Leste.

www.champagnat.org

“O documento indica que a identidade e a missão do religioso Irmão
podem ser resumidas em fraternidade,” disse o Cardeal João Braz de
Aviz, prefeito da Congregação.
Ele sublinhou que, no documento, a
fraternidade é entendida como “um
presente que o Irmão recebe da Trindade Divina, comunhão de pessoas;
um dom que ele partilha com seus
Irmãos, na vida fraterna em comunidade, e um presente que oferece ao
mundo para construir um mundo dos
filhos e irmãos de Deus.”
O secretário da Congregação, Arcebispo José Rodríguez Carballo, mostrou
sua gratidão ao Papa Francisco, que
conhecia o projeto do documento
quando ainda era cardeal em Buenos
Aires e membro da Congregação, e
ao Papa Emérito Bento XVI, que “deu
o primeiro incentivo à preparação do
documento”, em 2008.
“O documento pretende mostrar a
riqueza e a necessidade de todas as
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vocações na Igreja, especialmente
a vocação religiosa de leigos e leigas”, disse o Arcebispo, na roda de
imprensa.
“O documento é destinado particularmente aos religiosos Irmãos de
institutos leigos, mas se estende
também às mulheres consagradas,
por causa da grande semelhança que
existe entre ambas as vocações”, ele

continuou.
O Arcebispo revelou que será pedido ao Santo Padre a criação de uma
comissão ad hoc para estudar a
participação de Irmãos nos governos locais, provinciais e gerais dos
institutos clericais.
Ele sublinhou que o documento
“se distingue pela sua meticulosa
preparação, abundância de ima-

gens bíblicas, constante referência à
Palavra de Deus e ao magistério da
Igreja, assim como pelo simples e
profundo modo de apresentar a vocação e missão do Irmão.”
Entre muitos religiosos e religiosas,
esteve presente um grupo de 18
Irmãos maristas, entre os quais o Ir.
Emili, que foi convidado a intervir no
final do encontro.

O

ex-secretário do Superior Geral sente “grande satisfação”
com o novo documento do Vaticano

O Ir. José María Ferre, que foi secretário do Superior
Geral durante os últimos seis anos, disse que se sente
muito satisfeito com o documento sobre a identidade
dos irmãos, recentemente publicado pelo Vaticano.
Trata-se do documento intitulado “Identidade e missão
do religioso irmão na Igreja”, publicado pela Congregação
para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de
Vida Apostólica (CIVCSVA), no dia 15 de agosto.
Em entrevista ao departamento de comunicações do
Instituto, o Ir. José María dá sua opinião sobre o novo
documento oficial da Igreja.

"

A CIVCSVA acaba de publicar este documento sobre a vocação do religioso
irmão. Você o leu? O que pensa dele?

Eu gosto da referência
do documento sobre a
figura de Maria. Embora seja apenas uma
página do documento,
apresenta Maria como
uma inspiração em
nossa vida de fraternidade.

"

Sim, fiz uma leitura rápida. E a primeira impressão é de grande satisfação. É
a primeira vez que o Vaticano publica um documento oficial sobre nossa
vocação de Irmãos. É uma maneira de
apoiar e dar a conhecer a nossa identidade e nossa missão.
Em alguns contextos, a vocação do religioso irmão não se compreende facilmente.
É verdade. Muitas pessoas conhecem
as religiosas e os religiosos sacerdotes, mas nem sempre entendem
o estilo de vida dos Irmãos: homens
consagrados, que mantêm sua
condição leiga. E, todavia, historica-

mente falando, a vida religiosa nasceu
assim, sendo leiga.
A quem é dirigido o documento?
É dirigido não só aos Irmãos, mas a todos que querem conhecer, apreciar e
promover a vocação do religioso Irmão
na Igreja, sejam leigos, sacerdotes ou
bispos. O documento diz que, devido
à semelhança entre a nossa vocação
e a das religiosas, existem elementos
aplicáveis também a elas.
Que valor ele tem?
Não é uma Encíclica e nem uma Exortação Apostólica. Como outros documentos parecidos, é uma “instrução”
emanada pela Congregação para os
Institutos de Vida consagrada, com a
aprovação do Papa. Ou seja, é um doc-
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umento oficial da Igreja. É parecido com outros, tais como
“Caminhar a partir de Cristo” ou “A vida fraterna em comunidade”, publicados pela mesma Congregação. Por outro
lado, é um documento que não pode ser tomado isoladamente; muitos conceitos usados são explicados e comentados em outros documentos eclesiais.
O que significa esse documento para vocês, Irmãos?
Não acredito que o documento nos faça descobrir a nossa identidade na Igreja; há muitos séculos que os Irmãos
existem e vivem sua vocação. Porém, sem dúvidas, o documento oferece pautas para compreender melhor nossa
identidade, para atualizá-la, para focar em pontos essenciais.
Existem muitos Irmãos na Igreja?
Somos um quinto do total de religiosos homens. Alguns
pertencem a institutos de clérigos; outros a institutos mistos. Outros estão integrados em institutos leigos, também
chamados Institutos Religiosos de Irmãos, como acontece
conosco. Outros ainda pertencem a ordens antigas. Todos temos um denominador comum, pelo fato de sermos
Irmãos, mesmo existindo diferenças referentes ao estilo de
viver a própria vocação e missão.
Como esse documento enfoca a vocação do Irmão?
O documento se baseia na noção de Igreja desenvolvida pelo Concílio Vaticano II: uma igreja que basicamente
é uma comunidade, uma comunhão de pessoas que
acreditam em Jesus. Isto é o essencial. Surgem daí diferentes carismas, funções e serviços. O documento insiste
sobre o que nos une e partilhamos com todo o Povo de
Deus: o fato de sermos Irmãos.
E como desenvolve a identidade do religioso irmão?
A palavra chave é fraternidade. No povo de Deus, os religiosos irmãos são chamados a viver e proclamar a fraterni-

"

É como se o Senhor, profundo conhecedor da natureza
humana, quisesse nos encorajar a não nos deixar prender por
nossos medos e agir com a santa liberdade dos filhos e filhas de
Deus..
O Superior Geral Ir. Emili Turú
Mensagem de Natal 2015

dade de Jesus. Essa fraternidade é um dom que recebemos
(refletir a vida de Jesus-irmão); a fraternidade é um dom
que partilhamos com nossa comunidade de irmãos consagrados; e a fraternidade como dom que entregamos aos
outros, principalmente aos mais necessitados.
Tem alguma novidade no documento?
Mais do que novidade, vejo que o documento está muito fundamentado biblicamente e com muitas referências
a outros documentos anteriores da Igreja, sobretudo Vida
Consagrada e Christifidelis laici. Parece-me interessante
o desenvolvimento que faz da nossa vocação de irmãos
através de ícones tanto bíblicos quanto institucionais e atuais.
Talvez seja difícil que um documento destinado a toda a Igreja chegue a detalhes concretos?
Sim, é verdade. Não é o mesmo, por exemplo, um Irmão
marista na Europa que um Irmão trapista na Oceânia. Mesmo assim o documento desce a níveis concretos quando
trata de temas tais como a formação, os Irmãos idosos, o
profetismo. Será necessário fazer uma interpretação cultural conforme os contextos, mas o vejo muito integrador
e unificador.
O documento abre perspectivas de futuro para a vocação do
religioso irmão?
Por mais positivo que seja, esse documento não pretende
ser a última palavra sobre a vocação do religioso irmão. O
mais bonito é que, como disse, a Igreja, pela primeira vez,
oferece-nos uma síntese muito atualizada e profunda da
identidade do Irmão. Teremos que ler o documento, meditá-lo, partilhá-lo e nos deixar interpelar por ele.
Gostaria de acrescentar algo?
Como irmão marista, eu gosto da referência do documento
sobre a figura de Maria. Embora seja apenas uma página
do documento, apresenta Maria como uma inspiração em
nossa vida de fraternidade.
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Mundo Marista

México: Capítulo da Província
do México Ocidental

USA (Nova Iorque): Comunidade Juan
Diego, Celebração de Natal

Camboja: LaValla School

Austrália (Sydney): Pastoral Juvenil
Marista

Primeiro

capítulo da

Grécia: Acharnès, centro social Coração
sem fronteiras

Peru: 75 e 25 anos de vida religiosa dos
Irmãos José Ticó e Alonso Beraún

Província Brasil Sul-Amazônia

A cidade de Veranópolis acolheu os
participantes do primeiro capítulo da
Província Brasil Sul-Amazônia, realizado
de 7 a 11 de dezembro. A Província foi
fundada no dia 8 de dezembro passado,
fruto da união do Distrito da Amazônia
e da Província do Rio Grande do Sul e
conta com três cenários geográficos:
Rio Grande do Sul, Amazônia e Brasília.
Os Irmãos Emili Turú, superior geral, e
Víctor Preciado, conselheiro geral, estiveram presentes para mostrar o apoio
do governo geral ao novo começo.
Com os participantes distribuídos em
dez mesas, para favorecer a participação e o relacionamento, o capítulo
começou escutando o percurso do Distrito e da Província no último triênio.
Em seguida, os capitulares se debruçaram sobre o Planejamento Estratégico
da Unidade Administrativa para o próximo triênio. Os projetos foram analisa-

dos por perspectivas: Desenvolvimento Humano e Aprendizado, Processos
Internos, Imagem Institucional e Relacionamento, além de Sustentabilidade.
A proposta aprovada contempla proje-

tos que abrangem o acompanhamento dos Irmãos e das comunidades, a
formação de leigos, sinergia entre os
empreendimentos, diretrizes da ação
evangelizadora e presença marista. No
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dia 10, os Irmãos capitulares elegeram
os seis conselheiros que, ao lado do
provincial, Ir. Inacio Etges, irão conduzir
a Província nos próximos três anos. Os
eleitos foram: Deivis Alexandre Fischer,
Evilázio Francisco Borges Teixeira, Lauro Francisco Hochscheidt, Manuir José
Mentges, Odilmar José Civa Fachi, Sebastião Antônio Ferrarini.
Houve espaço também para escutar
a voz dos leigos, colaboradores e jovens. Suely Reis, representante do Movimento Champagnat da Família Marista,
disse: “Fortalecemos, aqui, o sentido

de sermos Leigos Maristas de Champagnat. Saio daqui fortalecida para
compartilhar e contribuir com a missão
de Champagnat”.
O capítulo terminou sublinhando
recomendações dirigidas aos Irmãos,
aos leigos, ao Conselho Provincial e aos
espaços de missão. Recomendou-se
viver com profundidade e comprometimento o carisma marista, sendo protagonista na missão. Todos os detalhes
do capítulo estão disponíveis no site:
http://maristas.org.br/capituloprovincial/noticias-do-capitulo-provincial.

Primeira Assembleia Internacional
da Missão da Ásia

Norandina

Profissão do Ir. Héctor Troya
No dia 5 de dezembro, em Medellín, o Ir. Héctor Xavier Colala
Troya, da Província Norandina, fez
a profissão perpétua no Instituto
Marista. Os votos foram recebidos
pelo Ir. César Augusto Rojas, Provincial.
Além dos familiares vindos do
Equador, participaram da celebração os maristas da cidade: animadores da pastoral, noviços,
formadores e outros irmãos que
vieram também de outros lugares
da Colômbia.
Após a celebração, os participantes
celebraram os votos do Ir. Héctor
primeiro no Centro Comunitário La
Torre e depois no Noviciado Interprovincial Lavalla.
O Ir. Héctor nasceu no Equador e,
depois do percurso de formação,
foi destinado à Comunidade “Hermano Alfonso Segovia” de Medellín, onde vive atualmente.

Os Maristas da Ásia se reuniram para
uma primeira assembleia regional de
12 a 16 de dezembro, em Negombo, Sri
Lanka.
“Foi uma grande oportunidade para
que os participantes tivessem uma
experiência dos maristas na Ásia, ampliando seus horizontes de pertença a
uma grande Família Marista”, disse o Ir.
Michael De Waas, conselheiro geral.
Participaram cerca de 50 Irmãos e leigos, incluindo os provinciais das Províncias East Asia e South Asia, respectivamente os Irmãos Robert Teoh e Shanthi
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Liyanage, assim como o superior do
Distrito da Ásia, Ir. Juan Castro.

munhão, foi um dos temas tratados durante a Assembleia”, afirmou.

Os Irmãos Chris Wills, diretor do Secretariado da Colaboração para a Missão
Internacional (Cmi), João Carlos do Prado, diretor do Secretariado da Missão,
e Michael De Waas participaram do
encontro em nome da Administração
Geral.

Os Irmãos Willy Lubrico, Sunanda Alwis e Paul Bhatti, que participaram do
encontro em Nairóbi, foram os encarregados de organizar a Assembleia Regional.

“Foi uma reunião que deu continuidade, na Ásia, à Assembleia da Missão
que se realizou em Nairóbi, em setembro de 2014”, sublinhou o Ir. Michael.
“Como ser profetas e místicos, em co-

O documento com as considerações
finais da Assembleia está sendo elaborado e em breve será publicado.
O Ir. Emili enviou uma vídeo mensagem aos participantes: https://www.
youtube.com/watch?v=k55DrxKqC2Y .
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A Assembleia da Província Mediterrânea
Um 'marista azul' lança luz sobre a situação em Alepo
pinosa, diretor do Secretariado dos
Leigos.
O Ir. Aureliano García, coordenador
das obras educativas da província,
destacou que “o futuro está em nossas mãos, e nestes dias, durante esta
assembleia, queremos contribuir na
sua elaboração”.
O evento abrangeu temas da história
do Instituto, ‘O lugar da narrativa’; da
identidade marista, “O lugar do DNA”;
e da palavra africana de comunhão,
Ubuntu, ‘O lugar do fogo’.

Durante a assembleia da província
Mediterrânea e mediante videoconferência, um Irmão que está na Síria
nos disse como esperam “construir o
Natal” com base no cotidiano.
“Nós, maristas azuis de Alepo, queremos construir o Natal dia após dia
e levar a luz aos demais”, disse o Ir.
George Sabe em sua mensagem intitulada “O sussurro de Alepo”.
Seus comentários foram feitos durante a assembleia realizada em Guardamar de Segura, de 5 a 8 de dezembro, com o tema ‘Contigo 200+’, da
qual participaram maristas dos quatro países que constituem a província:

Espanha, Itália, Líbano e Síria.
“Os aviões, em Alepo, não são objetos formosos que voam pelo céu
transportando pessoas. Os aviões
em Alepo são objetos de destruição
e morte.”, continuou dizendo o Ir.
George no dia 7 de dezembro.
Segundo a Folha Informativa, boletim de notícias da Província Mediterrânea, “a assembleia se emocionou
com o relato”.
Da administração geral, estiveram
presentes na assembleia os Irmãos
Ernesto Sánchez, Conselheiro Geral, João Carlos do Prado, diretor do
Secretariado da Missão, e Javier Es-

O Ir. Ernesto falou dos 200 anos de
história e da responsabilidade de criar nosso futuro, e o Ir. João apresentou o tema ‘Evangelizar no século XX.
No encerramento da assembleia,
o Superior Provincial, Ir. Antonio
Giménez, observou: “temos visitado
os lugares do fogo, do DNA, da narrativa, da tenda, do sussurro... e agora
estamos aqui!”.
Mas acrescentou: "Não, Ele está de
volta à Galileia, a Galileia é o nosso
trabalho... Precisamos voltar à Galileia, porque Ele (Jesus) está à frente
de nós e temos de voltar a ficar juntos (com Ele).”
O Capítulo Provincial que analisará os
temas da assembleia será celebrado
de 2 a 5 de janeiro, em Guardamar.

O escritório de comunicações da Casa Geral deseja um feliz Natal e próspero
2016 e agradece pela companhia durante o ano de 2015.
O próximo número de Notícias Maristas será enviado no dia 8 de janeiro de 2016.
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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