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Caminhos da vida
Assembleia anual

África
CSAC 2016

marista na
da

Aconteceu em Nairóbi, no Marist International Centre (MIC), de 8 a 11
de fevereiro, o encontro anual da
Conferência dos Superiores do Continente Africano (CSAC em inglês).
São seis os seus membros: Irmãos
Francis Lukong (Superior do Distrito da África Ocidental e atual presidente da CSAC), Joachim Ezetulugo
(Provincial da Nigéria), Joe Walton
(Provincial da África Austral), Sylvain Ramandimbiarisoa (Provincial
de Madagascar), Théoneste Kalisa
(Provincial da África Centro-Leste)
e Lawrence Ndawala (Superior do
MIC).
Como cada ano, também estiveram
presentes o Irmão Joe Mc Kee (Vigário geral e referente para o MIC/
MIUC no governo geral) e um dos
Conselheiros gerais de ligação para
a África, desta vez o Ir. Antonio Ramalho.

Os superiores do Continente Africano, a Comissão da Missão africano e os
membros da administração geral em Nairobi, Quénia.

Participou igualmente dos trabalhos
deste ano o Irmão Libardo Garzón,
Ecônomo geral.
A CSAC é o organismo regional de animação e decisão para a África Marista.

Em sua reunião anual avalia o caminho andado nas várias áreas da
vida marista, reflete e decide linhas
de orientação, aprova planos e orçamentos, nomeia pessoas para cargos
também em nível regional.

Administração Geral
Depois de uma semana de atividades diferentes, o CG retomou
os trabalhos da sessão plenária, dedicando tempo esta semana
ao processo dos Novos Modelos, ao plano de ação do Secretariado da Missão, à preparação dos Conselhos Gerais ampliados
e a propostas referentes à FMSI. Duas manhãs foram consagradas a um trabalho integrado com os Secretariados e outros setores da administração geral em previsão de próximo Capítulo
Geral. Na tarde do dia 17, o CG participou de uma palestra oferecida na Casa geral pelo monge Lluc Torcal, Procurador Geral
dos Cistercienses, sobre a experiência de “conversão ecológica”
na manutenção do Mosteiro de Poblet, na Catalunha.
O Ir. Libardo Garzon, ecônomo geral, participou, em
Nairóbi, da reunião do comitê de finanças do MIC e
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MIUC. Esteve presente também no primeiro dia do
Seminário sobre a sustentabilidade econômica da
vida e missão das províncias da África e da Ásia.
De 15 a 22 se reúnem os codiretores do Secretariado
de Leigos, na Casa Geral.
Os Irmãos Joe McKee, vigário geral, e Chris Wills, diretor do Cmi, participaram, no dia 17, com os Irmãos
de La Salle, da reunião do Conselho do Projeto Fratelli. O Ir. Chris havia visitado o Líbano, de 9 a 13 de fevereiro, para acompanhar a Equipe de Coordenação
do projeto.
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No encontro deste ano, como de costume, um bom tempo foi
dedicado ao MIC e MIUC (este último é o centro universitário),
pela sua importância na formação inicial dos jovens Irmãos e
pelo grande número de Irmãos que compõem a comunidade
(atualmente 78, das 5 unidades administrativas).
Um dia inteiro foi reservado para um encontro com a Comissão Africana da Missão (analisando e apreciando o seu plano
estratégico, que inclui a formação de Diretores, a Pastoral Juvenil, a Solidariedade, os Direitos da Criança, ...) e a Equipe
do projeto dos Novos Modelos, ambas com a participação e
apoio de membros da administração geral.
Outros temas foram abordados, como: a visão financeira das
Províncias e um plano de sustentabilidade; as vocações, a
formação e a perseverança; a presença dos leigos na vida e
missão maristas e uma melhor compreensão da vocação lai-

Cruz

del

Sur: Estilo

cal por parte dos Irmãos; etc. Nos dias 12 e 13 de fevereiro,
os Irmãos Provinciais e Superior de Distrito participaram, junto com outros Irmãos convidados, de um seminário animado
pelo Irmão Seán Sammon, antigo superior geral.
O Ir. Seán tratou da vida comunitária, especialmente de algumas dificuldades específicas que podem surgir no relacionamento entre Irmãos.
Todo o grupo pôde contar mais uma vez com o grande apoio
da comunidade do MIC e desfrutar da beleza do local, sempre
bem cuidado.
Além disso, participou cada dia da eucaristia com toda a comunidade, iniciando todos juntos na quarta-feira dia 10 o
tempo da quaresma, com a celebração de imposição das cinzas.

educativo marista inovador

Foi celebrado, de 4 a 9 de fevereiro,
como acontece há mais de 20 anos,
um encontro para educadores maristas, em Mar del Plata, na Argentina. O
encontro reuniu professores que foram contratados recentemente pelos
colégios e obras maristas na Província
Cruz del Sur.
Conforme comunicou a Província, o
objetivo do encontro foi “criar um
cenário que seja reflexo do carisma
de Champagnat e suscite novas perspectivas de aprendizagem e competências para desafiar e favorecer
o estilo educativo marista distinto e
inovador”.
“Nossos objetivos específicos são
provocar a reflexão para a espiri-

"

Outra meta é promover
uma visão terna do
professor marista que
dê valor ao respeito e
atenção aos direitos
das crianças...

"

tualidade e a pedagogia maristas,
promovendo sua assimilação e testemunho, assim como criar redes que
facilitem e permitam a missão partilhada das obras de Cruz del Sur”, diz
o comunicado.
“Outras metas são potenciar as lideranças e dinamizadores das escolas
maristas para evangelizar educando e promover uma visão terna do
professor marista que dê valor ao
respeito e atenção aos direitos das
crianças e dos jovens”, continuou dizendo.
Os participantes refletiram sobre a
missão educativa e o papel dos professores como Maristas de Champagnat e todas as consequências que
isso tem.

Os temas tratados foram a vida de
São Marcelino, a liderança do serviço, a missão educativa marista, sua
espiritualidade, novas propostas
para os leigos maristas, a obra do
Instituto no mundo e suas estruturas de governo, em nível local e
mundial.
Outras questões tratadas foram as
políticas públicas, os direitos das
crianças e jovens e outros temas
derivados do suporte bibliográfico
e profissional da vida marista.
“Obviamente, o clima de respeito e
reflexão profunda junto com a alegria e a predisposição de todos fizeram com que esses dias dessem
frutos, oferecendo ferramentas para
poder seguir caminhando nessa
missão tão apaixonante”.
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Notícias

em

Breve

Curso de diretores
A Província de Compostela organizou um curso para diretores em Salamanda, de 11 a 13
de fevereiro, com 80 pessoas
se formando sobre o tema
“Avaliação e Acompanhamento
da carreira profissional”.

St. Joseph Academy,
USA
400 participantes estiveram na
missa do 150° aniversário da
St. Joseph Academy, em 9 de
fevereiro. O bispo D. Daniel Flores presidiu a celebração e o Ir.
Patgrick McNamara, Provincial
dos Estados Unidos, representou os Irmãos nas palavras finais. St. Joseph Academy é uma
escola católica da diocese de
Santo Agostinho e os maristas
dirigem a escola desde 1906.

Irmãos do Peru
Os Irmãos do Peru, da Província Santa María de los Andes,
realizaram um retiro, durante
o qual celebraram os jubileus
dos Irmãos Alonso Beraún, José
Ticó y Barsén García. Na mesma
oportunidade, 8 leigos iniciaram a Etapa de Aprofundamento no caminho laical da Comunidade Caná.

Associação Marista da
Austrália
No dia 8 de fevereiro, o novo
Conselho da Associação Marista de São Marcelino Champagnat da Austrália tomou posse
durante a celebração eucarística. No dia seguinte foi realizado o primeiro encontro do
Conselho, no Centro Marista de
Melbourne.
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Província Compostela tem novo provincial
Ir. Tomás Briongos Rica
Depois de consulta com os Irmãos
da Província Compostela, o Ir. Tomás Briongos Rica, assumirá o cargo de Provincial por três anos em
20 de março de 2016.
O Ir. Antonio Leal tinha sido nomeado como provincial em outubro passado, mas por questões de
saúde não pode assumir e entregou o seu mandato nas mãos do
Conselho Geral.
“O Ir. Antonio e eu mesmo chegamos à conclusão que precisa de
mais tempo e um ritmo de vida
mais tranquilo para poder se recuperar completamente”, disse o
Superior Geral, Ir. Emili Turú, na sua
carta aos Irmãos da Província, com
data 12 de fevereiro, quando anunciava a nomeação do Ir. Tomás.
O Ir. Emili continuou agradecendo
o atual provincial, Ir. Oscar Martín
Vicario, por ter aceitado prolongar
seu mandato em uma situação de
transição não tão simples.
O Ir. Tomás é o menor de cinco irmãos, tendo nascido em 23 de
dezembro de 1967, em Peñalba
de Castro, na Região de Burgos, na
Espanha.
Entrou no postulantado em Miraflores, em setembro de 1981 e,
depois de três anos, começou seu
noviciado em setembro de 1984.
Fez a primeira profissão em 13
de julho de 1986, em Salamanca,
onde também fez a profissão perpétua, no dia 19 de setembro de
1993.
O Ir. Tomás fez magistério em Salamanca e Segóvia e a faculdade de
química em Valladolid, concluída
em 1998.
Em seguida, trabalhou no Centro
Cultural de Valladolid, no Colégio
Castilla em Palencia animando gru-

pos de jovens escoteiros e o grupo
MarCha.
Trabalhou em equipes de animação provincial e também na ONG
SED no período 2001-2004.
Foi então destinado para a comunidade de Ponferrada com a missão de trabalhar na Caritas, em um
programa para crianças chamado
Urogallo.
Em 2009 foi nomeado diretor do
"Colegio Mayor Gelmírez", em Santiago de Compostela, e em 2013
passou a ser diretor do Colégio La
Inmaculada, em Valladolid, cargo
ocupado até hoje.
Foi eleito conselheiro provincial
em 2010 e desde 2013 é o vice
provincial.
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Mundo Marista

Uruguai: Celebração de envio de missionários
para a comunidade "La Vida" de Tacuarembó

Equador: Encontro com as equipes
nacionais de pastoral marista

Brasil: comunidade São Marcelino
Champagnat - Iguatu

Filipinas: Postulantes
em General Santos

Camarões: Notre Dame
des Nations Yassa

México: Comunidade Educativa Marista
do Instituto Morelos em Uruapan

O “Lembrai-Vos”

na neve

(Memorare): Fevereiro

de

1823

Em fevereiro de 1823, Marcelino soube que o Irmão Jean-Baptiste, de Bourg-Argental, fora acometido de grave enfermidade.
Preocupado com a condição do Irmão, o jovem sacerdote
percorreu 20 quilómetros até aquela cidade.
O Irmão Estanislau acompanhava-o na viagem. Na volta, foram surpreendidos por uma violenta tempestade de neve.
Ambos eram jovens e fortes, mas as horas consumidas em
tentar vencer os caminhos íngremes e inóspitos do Monte
Pilat finalmente levaram-nos à exaustão.
O Irmão Estanislau estava completamente esgotado. O
risco de morrer na neve aumentava à medida que a noite
avançava.
Os dois homens, então, imploraram o socorro de Maria e
rezaram o “Lembrai-vos” (Memorare).
Instantes depois, avistaram uma luz cintilando ao longe.
Um camponês do local, o Sr. Donnet, deixara a casa e dirigia-se ao estábulo. Este acontecimento revelouse providencial.
Como era hábito seu, o camponês normalmente entrava
19 de fevereiro de 2016
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no estábulo por uma porta interior da
casa.
Por razões que só a fé consegue explicar, nessa noite o agricultor resolveu
enfrentar a tempestade de neve e a
forte ventania escolhendo um caminho exterior para ir ao estábulo, usando uma lanterna.
Até ao final da sua vida, Marcelino
considerou o que acontecera com ele
e com o Irmão Estanislau como um milagre.
Por isso, ele atribuiu sempre à acção
directa da Providência Divina esta experiência, que passou a ser denominada o “Lembrai-vos na Neve.”

Lembrai-vos
Oração de São Bernardo
Lembrai-vos,
ó puríssima Virgem Maria,
que nunca se ouviu dizer
que algum daqueles que tenham
recorrido
à vossa proteção,
implorado o vosso socorro,
fosse por vós desamparado.
Animado eu pois com igual confiança,
a vós recorro como minha Mãe,
ó Virgem entre todas singular,

e de vós me valho.
Gemendo sob
o peso dos meus pecados
me prostro a vossos pés.
Não rejeiteis as minhas súplicas,
ó Mãe
do Filho de Deus Humanado,
mas dignai-vos de
as ouvir propícia
e de alcançar-me o que vos
rogo.
Amém.

Reunião da Comissão para a Revisão das Constituições
A comissão espera terminar o documento de trabalho até

o final

de fevereiro

"

O
espírito
da
comissão é excelente..
Ir. Josep Maria Soteras

De izquierda a derecha: Los hermanos Eduardo Navarro de la Torre, Josep María
Soteras, Albert Nzabonaliba, Tony Clark, y Antonio Peralta.

A Comissão para a revisão das Constituições se reuniu na Casa Geral, de 8 a
13 de fevereiro, para continuar a elaboração do documento de trabalho, que
estará pronto até final de fevereiro.
“O espírito da comissão é excelente e o trabalho com as contribuições
recebidas está sendo muito intenso”,
disse o Ir. Josep Maria Soteras, Conse-
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lheiro geral e coordenador da equipe.
O projeto de texto está baseado nas
propostas feitas pelas Unidades Administrativas durante 2015, a partir do
instrumento “Relatos do caminho ao
redor do fogo”, preparado pela primeira comissão.
“O texto recolherá as contribuições
mais incisivas da parte dos Irmãos,

"
como ideias essenciais, ainda sem formar a redação”.
Depois do texto pronto, no final de
fevereiro, a comissão espera ter logo
em seguida as tradução para poder
enviar às províncias o novo documento de trabalho no final de abril.
O Ir. Josep Maria explicou que provavelmente será enviado um formulário
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inerente ao Capítulo, junto com o texto proposto pela Comissão, para evitar a multiplicação de trabalho para as Unidades Administrativas.
A atual Comissão da Revisão das Constituições é formada
pelos Irmãos Josep María Soteras (Conselheiro geral e coordenador da comissão), Tony Clark (Austrália), Eduardo Navarro de la Torre (México Ocidental), Albert Nzabonaliba (África
Centro-Leste) e Antonio Peralta (Santa María de los Andes).

Colômbia: Entrada

O grupo se encontrou pela primeira vez de 2 a 14 de novembro, também na Casa Geral.
Naquela data, começou a análise das propostas e começou
a elaboração do documento de trabalho.
A Comissão enviará o documento para as Províncias no final
de abril e os Irmãos de cada Unidade Administrativa terão
até final de setembro para estudá-lo.

oficial no noviciado interprovincial

“La Valla”

Como Maria, “Mãe
de pés descalços”
Nove noviços ingressaram oficialmennte na comunidade do Noviciado Interprovincial “La Valla”, em
Medellín, Colômbia, no dia 2 de fevereiro.
Durante a celebração, os provinciais
presentes deram uma cruz aos noviços e a equipe de formação lhes entregou as Constituições do Instituto
Marista.
Os novos noviços são Antonio Macías, Osvaldo Pérez, Francisco Bado
e José Eduardo Maciel da Província
do México Central; Alexnnys Flores
de Norandina, Javier Castillo e Roberto Constanza da América Central;
Gustavo Rodríguez e Juan Alcalá do
México Occidental.
Eles foram acolhidos pela equipe de
formadores, os Irmãos José Miguel
Caballero (Mestro de Noviços - Norandina), José Contreras (México Ocidental) e Juan Carlos Bolaños (América Central).

"

descalços”, colocando-se, como ela,
em caminho e prontos ao encontro
com o outro, sempre sensíveis aos
sinais dos tempos.

Novo sangue
corre no coração
do Instituto. Demos
graças a Deus pelo
dom recebido.

Foram igualmente acolhidos os dois
noviços do segundo ano: David Castillo e Víctor Carrasco.
Os noviços decidiram encomendar o
próprio grupo à “Maria, mãe de pés

"

Participaram da celebração, além de
vários Irmãos, os provinciais Miguel
Ángel Santos (México Occidental),
José Sánchez (México Central), Luis
Carlos Gutiérrez (América Central),
César Rojas (Norandina) e Alberto
Aparicio (Cruz del Sur).
“A vida marista continua sendo uma
opção de vida no mundo de hoje.
Hoje nos é pedido ter um coração
sem fronteiras”, disse Gustavo Salvador Rodríguez Ocaña, noviço do
primeiro ano. “Novo sangue corre no
coração do Instituto. Demos graças a
Deus pelo dom recebido”.

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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